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Sammanfattning

Titel ”Fel vid skönhetsbehandling av människor”

Författare Pernilla Carlsson

Handledare Juris doktor Ola Svensson

Problematisering Efter andra världskriget medförde den ekonomiska tillväxten en bättre
privatekonomi hos konsumenterna. Privatkonsumtionen ökade och
säljarna tog till nya metoder för att få sina varor sålda. I och med detta
förändrades relationen mellan näringsidkarna och konsumenterna på ett
för konsumenterna oftast ogynnsamt sätt. För att stärka konsumenternas
ställning skapades det därför under 1970-talet en rad nya lagar och
myndigheter. Då varukonsumtionen expanderade bidrog det också till att
konsumenterna i större utsträckning började beställa tjänster. Till en
början löstes de tvister som uppstod i samband med dessa tjänsters
utförande via analogier till redan existerande lagar samt allmänna
rättsgrundsatser. Dock ansågs detta ge konsumenterna ett otillräckligt
rättsligt skydd och 1985 antog Sveriges riksdag den så kallade
konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagen omfattar vissa tjänsteavtal, bland annat arbete på
lösa saker. Från lagen undantages uttryckligen behandling och förvaring
av djur. Långt ifrån alla tjänsteområden omfattas dock, bland annat
utesluts enligt förarbetena tjänster som faller in under kategorin
”behandling av människa”. I denna tjänstegrupp återfinns till exempel
frisörtjänster, skönhetsvård, tatuering och kroppspiercing. Viss doktrin
samt Allmänna reklamationsnämnden hävdar dock att KTjL är lämplig att
tillämpa på dessa tjänster. Då ARN utgör den instans där dessa tvister
oftast avgörs, och deras praxis i dessa ärenden är svårtillgänglig, blir
frågan vilken praxis de utarbetat vad det gäller denna tjänstekategori, samt
hur de tillämpar KTjL? Vidare uppstår frågan vilka följder det får för de
tvistande parterna? Och är KTjL över huvud taget en lämplig lag att
använda analogt på dessa tjänster?

Syfte o Att beskriva huruvida de paragrafer i KTjL som aktualiseras i
samband med fel på ett ändamålsenligt sätt kan användas på
tjänster som faller in i kategorin ”behandling av människa”.

o Att analysera hur, samt med vilket resultat för de tvistande
parterna, ARN tillämpar KTjL på dessa tjänster.

o Att analysera om KTjL i sin nuvarande utformning egentligen är
lämplig att använda på ”behandling av människa”.

Metod Vid skrivandet av uppsatsen har en sedvanlig juridisk metod använts.

Slutsatser Konsumenttjänstlagen i sin nuvarande utformning är till viss del lämplig 
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att använda analogiskt på tjänster avseende ”behandling av människa”, till
exempel vad det gäller kravet på fackmässighet och omsorgsplikt. Men
det finns ändå vissa områden som vid dessa tjänster bör betraktas
annorlunda än när det handlar om tjänster utförda på en sak, till exempel
näringsidkarens rätt att i vissa situationer vidta flera avhjälpningsförsök
samt tidpunkten för felbedömningen. Lagen bör därför utvidgas med ett
särskilt kapitel särskilt anpassat för dessa tjänster.

Vidare visar en genomgång av Allmänna reklamationsnämndens ärenden,
att denna myndighets praxis är näst intill omöjlig för en utomstående att få
tillgång till. Och de ärenden jag fått ta del av uppvisar i många fall en icke
objektiv hållning från nämndens sida, då med klar nackdel för tvistande
konsumenter. Dessutom är Konsumentverkets verkliga inställning till vad
som gäller i frågan extremt tvetydig. Således anser jag att dessa två
myndigheter tydligare bör föra ut sin praxis samt sin syn på hur dessa
tjänster skall behandlas.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund – konsumenttjänstlagens
utveckling och tillämpningsområden.

Efter andra världskriget medförde den ekonomiska tillväxten en allt bättre
privatekonomi hos konsumenterna. För att få sina varor sålda började
näringsidkarna därför förändra sin försäljningsteknik.1 Marknadsföring och
reklam blev viktigare, och varorna kom i större utsträckning att säljas i
varuhus istället för som tidigare i små butiker. I takt med den ökade
varukonsumtionen blev även konsumenternas behov av att få tjänster
utförda större.2 Tjänsterna kunde till exempel bestå av underhålls- och
reparationsarbeten av inköpta varor. I och med detta förändrades relationen
mellan näringsidkarna och konsumenterna på ett för konsumenterna oftast
ogynnsamt sätt.3 Bland annat blev näringsidkarna mer anonyma för
konsumenterna. Anonymiteten resulterade i sin tur i att näringsidkarna inte i
lika hög grad riskerade att få ett dåligt rykte om de sålde undermåliga
produkter.4 Standardavtal utvecklades också för att förenkla avtalsslutandet,
något som resulterade i att standardavtalen ofta främst beaktade
näringsidkarnas intressen. Ytterligare ett problem bestod i att näringsidkarna
oftast var betydligt mer insatta i avtalsslutande och konfliktlösning. Alla
dessa förändringar bidrog sammantaget till att försvaga konsumentens
ställning.

För att stärka konsumenternas ställning gentemot näringsidkarna tillkom det
därför under 1970-talet ett antal nya lagar.5 Lagarna utgjordes bland annat
av konsumentköplagen, konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen.
Någon särskild lagstiftning som reglerade konsumenttjänsterna fanns dock
inte, och eventuella tvister mellan konsumenter och näringsidkare löstes
därför via analogier. Analogierna hämtades bland annat från köplagen,
prejudikat samt allmänna rättsgrundsatser.6 Det inrättades även nya
myndigheter, med uppgift att tillvarata konsumenternas intresse, för att
återupprätthålla balansen mellan konsument och näringsidkare.7 Två av
dessa myndigheter var konsumentverket och allmänna
reklamationsnämnden.8

                                                          
1 Grobgeld, Lennart (1999) Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenterna
Fritzes Förlag AB, s.15
2 A. SOU s.17-18 samt prop. 1984/85:110 s. 19.
3 Olsen, Lena (1995) Konsumentskyddets former Iustus Förlag, s. 13 ff.
4 Verdandi socialpolitisk debatt 52 (1988) Konsumenter är vi allihopa – du med och jag
med Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, s. 14
5 SOU 1979:36 s.17 f. samt s. 101
6 Hesselgren, Bo. Otterheim, Jan (1996) Konsumenträtt och försäkring IFU s.44
7 Samuelsson, Per. Skogh, Göran (1985) Konsumentpolitik - Debattserien 11 Rapport från
MAS, Norstedts Tryckeri, s.4 f.
8 För en kortare beskrivning av dessa myndigheters verksamhet, se bilaga 4.
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Det rättsliga skyddet för konsumenterna ansågs dock fortfarande som
otillräckligt och 1972 tillsattes därför den så kallade
konsumenttjänstutredningen. Utredningen resulterade 1979 i ett förslag till
en konsumenttjänstlag. Utredningens arbete fortsatte dock ytterligare och
1985 antog riksdagen konsumenttjänstlagen vilken trädde ikraft 1 juli, 1986.
Från och med 1 januari, 1991, reglerar lagen dessutom uppförande av
byggnader för bostadsändamål, så kallade småhusentreprenader. Från och
med 1 juli, 2002, har även reklamationsfristen enligt KTjL, samt när ett
avtal om tillverkning av vara skall falla in under KKöpL eller KTjL,
förändrats.9 Denna förändring gjordes på grund av att det så kallade
konsumentköpsdirektivet skulle implementeras i svensk lag.10

KTjL omfattar enligt 1 § avtal om tjänster som näringsidkare utför åt
konsumenter. Lagen blir inte tillämplig om den som beställer tjänsten utgörs
av en juridisk person, dödsbo eller en ideell förening.11 KTjL är vidare
enligt 3 § tvingande till konsumentens fördel, det vill säga att avtalsvillkor
som är till nackdel för konsumenten är utan verkan. Lagen är dock inte
tvingande i de fall detta anges specifikt i de olika paragraferna.12 Trots att
lagen är av tvingande karaktär kan dock en part vid en tvist välja att avstå
från sina rättigheter om han eller hon önskar göra så.13 Lagen ställer
dessutom inte upp några särskilda formkrav på hur avtal mellan konsument
och näringsidkare skall ingås.14 De tjänster som regleras i KTjL är vissa
uppdragsavtal. Enligt lagens 1 § omfattas för det första arbete som utförs på
lösa saker.15 För det andra är KTjL tillämplig på ”… arbete på fast
egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller
på andra fasta saker”.16 I de situationer tjänsteutförandet innehåller ett
mindre moment som skulle kunna beskrivas som immateriellt eller
intellektuellt faller tjänsten också under lagen.17 Detta inträffar till exempel
då näringsidkaren själv, eller via anlitande av tredje part, är tvungen att göra
ritningar eller dekorationsarbeten för att kunna utföra arbetet. För det tredje
är lagen slutligen tillämplig vad det gäller förvaring av lösa saker.18

Men långt ifrån alla tjänster omfattas. Enligt lagen omfattas inte behandling
eller förvaring av levande djur.19 I och med detta stadgande omfattar lagen
inte tjänster som till exempel trimning av djurpäls och inte heller
veterinärmedicinsk behandling.20 Visserligen betraktas djur som en lös sak
men utredningen ansåg att behandling av djur rörde en avtalstyp ”… som
lämpar sig mindre väl att föra in under en lag om materiellt arbete”.21 Döda
                                                          
9 Prop. 2001/02:134 s. 1.
10 1999/44/EG
11 Prop. 1984/85:110 s. 142 samt s. 344
12 Så är till exempel fallet i 31 § 5 st och 36 §. 
13 Iseskog a. a. s. 24 samt prop. 1984/85:110 s. 156.
14A. SOU s. 141.
15 KTjL 1 § 1 p. 
16 KTjL 1 § 2 p. 
17 Prop. 1984/85:110 s. 143-144.
18 KTjL 1 § 3 p. 
19 KTjL 1 § 1 och 3 p.
20 Prop. 1984/85:110  s. 144
21 A. SOU s. 133-134 samt prop. 1984/85:110 (s. 34 samt 144) instämmer i denna åsikt.
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djur omfattas dock av lagen och tjänster som då kan komma ifråga är till
exempel uppstoppning. Vidare omfattar lagen enligt 2 § inte tillverkning av
lösa saker. Tidigare omfattades viss tillverkning av lösa saker, nämligen då
konsumenten tillhandahöll en väsentlig del av materialet. Men i och med
implementeringen av konsumentköpsdirektivet så faller dessa tjänster nu in
under konsumentköplagen.22 Lagen omfattar inte heller installation,
montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett
avtal om köp av en lös sak, eller arbete som till fullgörande av ett avtal om
köp utförs för att avhjälpa fel i den sålda egendomen. Förutom detta
omfattar lagen inte heller tjänster som rådgivnings- och
provningsverksamhet, undervisning, rena transportavtal, helt immateriella
tjänster och hotell- och restaurangtjänster.

En tjänst som uppvisar stora likheter med behandling av djur är de tjänster
som utförs på människokroppen, det vill säga tjänster som faller in i
kategorin ”behandling av människa”. Under beteckningen faller till exempel
frisörtjänster, skönhetsbehandling, tatuering och piercing in. Denna
tjänstegrupp anses dock av lagstiftaren utgöra ett viktigt tjänsteområde.23

Trots detta omfattas det inte uttryckligen av lagen.24 Inte heller behandling
av döda människor, så som till exempel utförs av en begravningsbyrå,
omfattas. En av anledningarna är att konsumenttjänstlagen enligt lagstiftaren
i ett första skede endast skulle omfatta en ”… grundläggande civilrättslig
reglering beträffande de tjänster som från rättslig och praktisk synpunkt”
framstod ”… som särskilt centrala”.25 Därunder ansågs inte behandling av
människor falla. Inom viss doktrin hävdas det dock att KTjL bör användas
analogt på denna grupp av tjänster. Detta synsätt tillämpas också av
Allmänna reklamationsnämnden.26 Allmänna reklamationsnämnden är den
instans som oftast handskas med ärenden som handlar om tjänster som faller
in under kategorin ”behandling av människa”, dock inte sådana tjänster som
utförs på kroppen av någon som faller under hälso- och
sjukvårdslagstiftning.27

1.2         Syfte och metod

Ibland händer det att konsumenten anser att näringsidkaren utfört tjänsten på
konsumentens kropp på ett icke önskvärt sätt. Det kan till exempel handla
om att konsumenten anser att håret blivit sönderbränt av permanenten, att
läppkonturen tatuerats för långt utanför den egna läpplinjen eller att
piercingen i naveln resulterar i en inflammation. I många fall kanske
konsumenten struntar i att vidta några åtgärder gentemot näringsidkaren,
och helt enkelt bara väntar på att håret skall växa ut igen, eller uppsöker en

                                                          
22 Prop. 2001/02:134 s. 33 f.
23 A. SOU s. 100 samt prop. 1984/85:110 s. 19.
24 Prop. 1984/85:110 s. 21, 34 samt 144.
25 Prop. 1984/85:110 s. 22.
26 Se till exempel änr. 96-2692, 1999-4551, 2000-4606 samt 2001-3446.
27 Personlig intervju med Anders Bergmark, 011113.
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annan näringsidkare som försöker rätta till läppkonturerna eller går till en
läkare och får medicin mot inflammationen. Men vad händer om
konsumenten kräver skadestånd eller prisavdrag eller vill häva avtalet? Och
vad händer om näringsidkaren då inte vill tillmötesgå konsumentens krav,
eller anser att han eller hon aldrig fått någon chans att försöka åtgärda det
aktuella felet?

I uppsatsen har jag valt att koncentrera mig på de regler i KTjL som kan
komma att aktualiseras i samband med fel vid utförandet av behandling av
människor. En anledning till detta val är att ett fel vid utförandet av en tjänst
på konsumentens kropp kan medföra stora och/eller långvariga
personskador, något som kan innebära psykiska och ekonomiska lidanden
för den drabbade. Dessa tjänster blir också allt mer vanligt förekommande.
Dessutom har jag i ARN-ärendena rörande dessa tjänster kunnat urskilja att
många av de tvister som hamnar hos ARN rör om fel skall anses föreligga,
samt vad då näringsidkaren och konsumenten har rätt att göra. Vidare
koncentrerar jag mig enbart på en rad olika skönhetsbehandlande tjänster,
till exempel frisörtjänster, hårborttagning, permanent makeup, tatuering och
piercing. Således bortser jag från tjänster som utförs av till exempel läkare,
tandläkare och annan sjukvårdspersonal. Anledningen till att detta är att det i
samband med fel vid utförande av sådana tjänster träder in annan
lagstiftning som skulle komplicera utredningen av vad som gäller enligt
KTjL, samt att dessa tjänster inte behandlas av ARN.

Under uppsatsskrivandet har jag försökt använda mig av en sedvanlig
juridisk metod. Dock visade sig varken lagtext, förarbeten eller doktrin vara
till särskilt stor hjälp. Dessa källor nämner antingen överhuvudtaget inte
dessa tjänster, eller så nämner de ämnet endast flyktigt. Kanske beror bristen
på fördjupning i detta ämne inom den juridiska doktrinen på att tjänster som
faller in under kategorin ”behandling av människa” vid en första anblick
inte framstår som tjänster av någon större vikt. Dessa tjänster kanske inte
heller anses medföra någon större ekonomisk skada för konsumenten om ett
fel uppstår. Men med tanke på de konsekvenser som fel vid utförandet av
dessa tjänster kan få för den enskilda personen är det ändå anmärkningsvärt
att inte en enda inom den juridiska doktrinen verkligen analyserat detta
tjänsteområde. Detta även med tanke på hur hårt en tvist kan drabba en
mindre, enskild näringsidkare i form av förlorade kunder, ryktesspridning
och allmän osäkerhetskänsla.

Konsumenttjänstutredningen kom till exempel fram till att lagen i viss
utsträckning skulle kunna komma att användas på ett analogiskt sätt, dock
endast fram tills att det blev aktuellt att utvidga själva lagstiftningen till att
omfatta dessa tjänster. De manade också till försiktighet. Enligt utredningen
skulle det ”… dock noga prövas i vad mån en i lagförslaget intagen regel
verkligen passar för den ifrågavarande avtalstypen”.28 Utredningen
konstaterade också att vad det gällde just tjänsten ”behandling av djur” så
lämpade den sig mindre väl att föra in under en lag om materiellt arbete.29

                                                          
28 A. SOU s. 121.
29 A. SOU s.133 f.
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Vidare sades det att just denna tjänst hade principiellt stora likheter med
tjänsten ”behandling av människa”. Lagen var dock enligt utredningen
utformad på så sätt att den i framtiden skulle kunna kompletteras med
ytterligare kapitel.30 I dessa skulle då andra tjänster, som från början inte
omfattades av lagen men som ändå var lämpliga att placera i en allmän
konsumenttjänstlag, återfinnas. Som exempel på sådana tjänster gav
utredningen bland annat behandling av djur, behandling av människa,
rådgivning samt undervisning. I propositionen konstaterades det också att
varken behandling av djur eller av människa skulle omfattas av 1985 års
lagstiftningsetapp.31 En av anledningarna till att begränsa lagens omfattning
var att det skulle vara omöjligt att på ett ändamålsenligt sätt försöka täcka in
alla tjänsteområden. Därför skulle lagen till att börja med endast omfatta
sådana tjänster som då framstod som särskilt centrala.32 Därunder föll
varken behandling av djur eller behandling av människa in.

Enligt Hultmark, Ramberg och Gerhard omfattar KTjL inte tjänsteområdet
”behandling av människa”.33 Hultmark och Ramberg yttrar sig inte om
huruvida en analogisk användning av lagen på dessa tjänster är lämplig eller
ej. Gerhard tror dock att det i framtiden är ”… fullt tänkbart, att man
kommer att bygga på konsumenttjänstlagen, så att den i framtiden omfattar
fler typer av tjänster än vad den gör nu”.34 Även konsumentverket
instämmer i uppfattningen att ”behandling av människa” inte omfattas av
KTjL. De skriver uttryckligen i ”Konsumentguiden – Din rätt som
konsument”, en skrift som enligt KV är tänkt att fungera som en lättläst
översikt över de viktigaste reglerna för landets konsumenter, att ”…
behandling av personer, t ex frisör- och tandläkartjänster, är undantagna”.35

Så också i skriften ”Konsumenttjänstlagen – Ditt skydd vid reparationer,
arbeten på fastigheter och förvaring”.36 Även via KV:s tidskrift ”Råd &
Rön” befästs denna ståndpunkt.37 KV upplyser inte heller i någon av dessa
skrifter huruvida de anser om lagen bör användas analogiskt på denna tjänst.
Inte heller i sin skrift ”Konsumentområdet – En översikt 1995” nämner KV
något om lagens eventuella analogiska tillämplighet på andra tjänster än de
lagen uttryckligen reglerar.

Grobgeld däremot konstaterar att vad det gäller kategorin ”behandling av
människa” ”… får man i allmänhet tillämpa KTjL:s regler analogiskt”.38

Någon närmare förklaring till sitt ställningstagande presenterar han dock
inte. Han poängterar å andra sidan att ”behandling av djur” inte faller in
under lagen. Författare som över huvud taget inte berör en eventuell
analogisk användning av KTjL på dessa tjänster är Hesselgren, Otterheim,
Olsen och Iseskog.
                                                          
30 A. SOU s. 20 och 113.
31 Prop. 1984/85:110 s. 21, 34, 144.
32 Prop. 1984/85:110 s 22.
33 Gerhard a. a. s. 138, samt Hultmark och Ramberg a. a. s. 139.
34 Gerhard a. a. s. 138.
35 Konsumentguiden – Din rätt som konsument s.43
36 s. 1 i den nämnda skriften
37 www.radron.se (2002-04-27 samt kontrollerat ytterligare en gång 2002-08-15)
38 Grobgeld a. a. s. 166.
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Således har jag försökt finna vägledning i den eventuella praxis som
utarbetats för dessa tjänster. Eftersom det hos de prejudicerande instanserna
inte gick att finna några rättsfall rörande de aktuella tjänsterna, återstod
endast de ärenden som hamnar hos ARN. De bedömningar ARN gör i dessa
ärenden blir visserligen inga prejudikat, men eftersom ingen annan praxis
finns att tillgå är ARN:s beslut den enda praxis som finns att tillgå.

ARN tillämpar undantagslöst KTjL analogiskt vid tjänster som faller in
under kategorin ”behandling av människa”.39 Vid förfrågan om på vilka
grunder nämnden gör detta uppger Bergmark att det sker i enlighet med
lagens förarbeten.40 I ARN:s arkiv finns det därför 382 stycken fall rörande
frisörtjänster, och 253 fall som handlar om övrig ”behandling av människa”.
Dessa anmälningar har, precis som andra sorters anmälningar till ARN,
dessutom enligt Bergmark ökat de senaste åren.41 Att ta del av ARN:s praxis
är dock tämligen svårt. ARN har en offentligt tillgänglig hemsida på
Internet, men en sökning på en rad olika ord som skulle kunna tänkas vara
relaterade till dessa tjänster ger dock inget resultat.42 Vid en genomgång av
nämndens årsböcker återfinns inte heller några ärenden som rör dessa
tjänster.43 För att ta del av nämndens praxis återstår därför för en intresserad
att antingen besöka ARN:s kontor i Stockholm, eller att kontakta någon
person vid myndigheten som eventuellt kan förmedla ärenden. Eventuellt
kan kommunernas konsumentvägledare i vissa fall även vara behjälpliga.44

Men eftersom konsumentvägledarna inte har en direkt tillgång till ARN:s
interna databas, och inte heller återfinns i landets alla kommuner, kan även
dessa stöta på svårigheter vad det gäller att ta del av nämndens praxis, något
som Lunds konsumentsekreterare Christina Anderberg bekräftar.45

Kommunernas konsumentvägledare får därför, om de vill ha ut nämndens
avgöranden och motiveringar, kontakta nämnden och begära att få ut fall.

Via min kontaktperson vid ARN har jag dock fått tillgång till en rad
ärenden. Dessa ärenden har min kontaktperson själv, dock på grundval av
mina förfrågningar, valt utifrån vad han ansåg vara representativa för
tjänster som faller under kategorin ”behandling av människa”. Dessutom har

                                                          
39 Eftersom ARN använder KTjL analogiskt på dessa tjänster gör även Lunds kommuns
konsumentsekreterare, Christina Anderberg, det. Såvitt Anderberg vet gör även övriga
kommuners konsumentvägledare på samma sätt. Personlig intervju med Christina
Anderberg, konsumentsekreterare Lunds kommun, 2001-10-26.
40 Personlig intervju med Anders Bergmark, 011113. Vid intervjun uppgav Bergmark att
ARN anser att förarbetena ger tillräcklig vägledning men att han personligen alltid anser det
bäst att ha en lag att falla tillbaka på vid beslut.
41 Enligt Bergmark fördelar sig ärendena vad det gäller hårvård de senaste fem åren på
följande sätt: 1997: 21 stycken, 1998: 31 stycken, 1999: 20 stycken, 2000: 40 stycken och
2001: 39 stycken. Ärenden gällande övrig kroppsvård fördelas på följande sätt de senaste
fem åren: 1997: 21 stycken, 1998:18 stycken, 1999: 23 stycken, 2000:21 stycken och 2001:
33 stycken.
42 www.arn.se (2002-04-27 samt kontrollerat ytterligare en gång 2002-08-15). Exempel på
sökta ord är frisörtjänst, hårvård, permanent och tatuering.
43 ARN:s årsböcker 1988-2000.
44 Information angående kommunernas konsumentrådgivning återfinns i bilaga 4.
45 Personlig intervju med Christina Anderberg 2001-10-26, konsumentsekreterare Lunds
kommun. 
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jag fått visst material från konsumentvägledaren i Lunds kommun, Christina
Anderberg. Visst material har slutligen också inhämtats från Sveriges
frisörföretagare, materialet tillhandahölls av Göran Nyström,
utbildningschef/ombudsman hos SFF. Dessutom försökte jag genomföra en
skriftlig intervju med ett antal domare, näringslivs- och
konsumentrepresentanter som är verksamma med beslutsfattandet hos
allmänna reklamationsnämnden. Dessa ville dock tyvärr inte svara på några
frågor. Även Konsumentverket kontaktades men denna myndighet svarar
inte på enskilda förfrågningar.
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2. Hur skall uppdraget utföras?

2.1 Fackmässighet och omsorg

Näringsidkarens huvudsakliga förpliktelse, oavsett vilken tjänst det handlar
om, kan sägas bestå av att näringsidkaren skall uppnå ett visst resultat åt
konsumenten.46 Huruvida näringsidkaren presterat ett godtagbart resultat
bedöms då utifrån vad som avtalats i det enskilda fallet. I KTjL 4 § stadgas
att den tjänst näringsidkaren åtagit sig att genomföra skall utföras på ett
fackmässigt sätt. Vidare skall näringsidkaren ”… med tillbörlig omsorg ta
till vara konsumentens intresse och samråda med denna i den utsträckning
som det behövs och är möjligt”. Vad som stadgas i 4 § 1 stycket anses
därför utgöra en form av generalklausul.47 Detta får därför till följd att detta
stadgande fungerar som en utgångspunkt vid tolkning och tillämpning av
övriga paragrafer, i synnerhet när det gäller att bedöma huruvida en tjänst
skall anses som felaktig. Paragrafen skall även vara en utgångspunkt vid
tolkning och tillämpning av partsavtal som faller in under lagens
tillämpningsområde. En konsument kan därför alltid kräva, oavsett vad som
avtalats, att tjänsten utförs i enlighet med vissa grundläggande krav. Vad det
gäller kravet på fackmässighet innebär det att näringsidkaren skall utföra
den aktuella tjänsten på ett sådant sätt som ”… kan krävas av en normalt
skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman”.48 Det kan till exempel vara
så att en konsument beställer en blekning av håret och frisören färgar håret
rött. Tjänsten torde då bedömas som icke fackmässigt utförd, då det avtalats
om en blekning.

Näringsidkaren åläggs dessutom i och med paragrafen att uppnå en viss
miniminivå vad det gäller standarden på den utförda tjänsten.49 I
propositionen talas det om att den ”… bestämda tjänsten skall … utföras på
ett sätt som för sådant arbete framstår som fackmässigt tillfredsställande”.50

Således får det bedömas från fall till fall vad som skall anses som
fackmässigt tillfredsställande samt miniminivå. Vid en permanent skulle
miniminivån exempelvis inte anses vara uppnådd om lockarna i håret
försvann efter en alldeles för kort tid, som i till exempel ett ärende från
ARN där håret raknade efter ett par dagar.51 Slutligen medför paragrafen att
alla moment som rör den aktuella tjänsten skall utföras på ett fackmässigt
tillfredsställande sätt, det vill säga såväl planering, genomförande som
eventuell materialanskaffning.52 Näringsidkaren skall därför som den
fackman han är iaktta varsamhet och hänsyn när han hanterar det som är

                                                          
46 A. SOU s. 185 ff.
47 Prop. 1984/85:110 s. 157.
48 Konsumenttjänstlagen – Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring
Konsumentverket, KO
49 Iseskog a. a. s. 28.
50 Prop. 1984/85:110 s. 158.
51 Änr. 2001-0552, återfinns i bilaga 2.
52 Prop. 1984/85:110 s. 158.
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annan egendom tillhörande konsumenten.53 Vid en permanent eller blekning
skall näringsidkaren därför till exempel vidta åtgärder som förhindrar att det
material som används för utförandet av tjänsten hamnar på konsumentens
kläder, eller i konsumentens ansikte. I ett ärende hos ARN fastslog också
nämnden att konsumenten skulle ersättas för de skador som i samband med
en blekning av håret uppstått på konsumentens kläder.54 Konsumenten hade
vid ett frisörbesök fått sin kavaj och blus nedfläckade av det
hårfärgningsmedel som näringsidkaren använt. Näringsidkaren nekade till
att den utförda tjänsten orsakat skadorna. ARN fann det dock övervägande
sannolikt, efter att ha granskat de aktuella kläderna, att näringsidkaren
orsakat skadorna och biföll konsumentens yrkande om att få ersättning för
de skadade kläderna.

Vidare skall näringsidkaren, som tidigare nämnts, enligt 4 § såväl iaktta
tillbörlig omsorg vad det gäller konsumentens intressen som att samråda
med konsumenten såvida det behövs samt är möjligt. Enligt omsorgsplikten
måste näringsidkaren därför i den utsträckning som tjänsten fordrar ”…
ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till konsumentens förfogande
samt uppträda aktivt lojalt gentemot konsumenten”.55 Ett exempel på detta
är att om näringsidkaren och konsumenten inte avtalat om ett visst pris, och
näringsidkaren ställs inför två alternativ som båda är fackmässigt
tillfredsställande, så måste näringsidkaren välja det som medför lägst
kostnader för konsumenten. Näringsidkaren behöver dock inte anlita andra
inköpskällor eller underentreprenörer än de han eller hon vanligen anlitar.

I 4 § 2 stycket återfinns slutligen en dispositiv regel, nämligen att
näringsidkaren skall tillhandahålla det material som behövs för att utföra
tjänsten, såvida annat inte avtalats.56 Vad det gäller tjänster som faller in
under kategorin ”behandling av människa” torde det vanligaste vara att
näringsidkaren tillhandahåller det aktuella materialet, men det kan uppstå
situationer där konsumenten bidrar åtminstone med en del av materialet. En
sådan situation skulle kunna vara att konsumenten vid en kroppspiercing
tillhandahåller det smycke som skall fästas på kroppen, eller att
konsumenten vid montering av löshår själv bidrar med det aktuella löshåret.
Exempel på den sistnämnda situationen är ett ärende från ARN där
konsumenten hade köpt ett löshår från en näringsidkare, medan en annan
näringsidkare monterat fast löshåret.57

                                                          
53 Prop. 1984/85:110 s. 158.
54 Änr. 2000-6260, återfinns i bilaga 2.
55 Prop. 1984/85:110 s. 159.
56 Vad det gäller materialets kvalitet så regleras dess grundläggande kvalitet dels genom
kravet på den fackmässighet och omsorg näringsidkaren åläggs i 4 § 1 stycket, dels genom
de säkerhetsregler som återfinns i lagens 5 §. Just 5 § syftar till att borga för att tjänsten
utförs på ett tillförlitligt sätt ur en säkerhetssynpunkt.
57 Änr. 1999-4544, återfinns i bilaga 2.
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2.2 Avrådande

Den omsorgsplikt som åvilar näringsidkaren resulterar också i en skyldighet
att i vissa fall avråda konsumenten, KTjL 6 §. Näringsidkaren skall således
professionellt avgöra huruvida tjänsten kommer att vara till rimlig nytta för
konsumenten, 6 § 1 st.58 Vad som åsyftas med uttrycket rimlig nytta får ur
propositionens text tolkas så att tjänsten skall framstå som ändamålsenlig ur
konsumentens synvinkel.59 Vid en bedömning skall bland annat värdet av
föremålet för tjänsten och priset tas med i bedömningen.60 I många fall
handlar det om att det skall ekonomiskt löna sig för konsumenten att få
tjänsten utförd. Enligt förarbetena är tjänsten inte till rimlig ekonomisk nytta
för konsumenten om priset för att få tjänsten utförd motsvarar, eller
överstiger, hälften av föremålets antagna marknadsvärde.61

När det handlar om olika tjänster som utförs på människokroppen går det
dock inte att tala om ett sådant marknadsvärde eftersom kroppen är det som
är föremålet för tjänsten, och denna kan inte tillmätas ett visst
marknadsvärde. Existerar det inget marknadsvärde, på grund av att det
saknas en andrahandsmarknad, skall då enligt förarbetena en jämförelse
göras med ett likvärdigt nytt föremål.62

Även en sådan jämförelse är dock i praktiken omöjlig att göra när det
handlar om tjänster utförda på människokroppen, eftersom man inte kan
sätta ett pris på kroppen och den aldrig går att jämföras med en annan
människas kropp. Vid tjänster som faller in under kategorin ”behandling av
människa” handlar det också ytterst sällan, om ens någon gång, om att
konsumenten förväntar sig att tjänsten skall löna sig ekonomiskt. Det
handlar snarare om något som skulle kunna beskrivas som att konsumenten
förväntar sig att det skall estetiskt löna sig att få tjänsten utförd, på grund av
att konsumenten vill att tjänsten skall medföra ett visst utseendemässigt
resultat. Förarbetena talar också om situationer då det kan vara så att
konsumenten förväntar sig ett resultat som inte är att hänföra till något
ekonomiskt.63 Men även i dessa fall föreligger det en plikt att avråda om det
är uppenbart att konsumenten förväntar sig ett resultat som näringsidkaren
vet inte kommer att uppnås, eller som kommer att innebära en snabbare
förslitning av föremålet. En situation som detta kan uppstå i är om en
konsument med ett hår som är blekt och slitet vill göra en permanent.
Bedömer då näringsidkaren, det vill säga frisören, att håret antingen kan
komma att skadas för mycket, eller att resultatet inte kommer att
överensstämma med kundens förväntningar, så har näringsidkaren en plikt
att avråda från att tjänsten utförs.

                                                          
58 Hultmark, Christina. Ramberg, Jan (1999) Avtalsrätten – En introduktion Norstedts
Juridik AB s. 141.
59 Prop. 1984/85:110 s. 167 ff.
60 Olsen a. a. s. 93.
61 Prop. 1984/85:110 s. 168.
62 Prop. 1984/85:110 s. 168.
63 Prop. 1984/85:110 s. 169.
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Skulle det visa sig att det först efter det att tjänsten påbörjats blir aktuellt
med ett avrådande måste näringsidkaren enligt KTjL snarast möjligt
underrätta konsumenten om detta, 6 § 2 st. Om konsumenten inte går att få
tag på skall näringsidkaren avbryta utförandet såvida näringsidkaren inte
kan anta att konsumenten ändå skulle vilja få tjänsten utförd. När tjänsten
utförs på människokroppen är dock alltid konsumenten närvarande och
således torde något problem vad det gäller avrådande i enlighet med att
konsumenten inte går att få tag på sällan, eller aldrig, uppstå. Bortser
näringsidkaren däremot från sin plikt att avråda har näringsidkaren inte rätt
till en större ersättning än vad han eller hon skulle ha fått om konsumenten
aldrig beställt tjänsten, eller avbeställt den, 7 §. Detta gäller under
förutsättning att det finns starka skäl att anta att konsumenten hade
avbeställt, eller beslutat sig för att inte beställa tjänsten, om näringsidkaren
verkligen hade avrått från det. Näringsidkaren har dock enligt 7 § 2 stycket
rätt att erhålla en ersättning för kostnader om konsumenten annars hade
gynnats på ett oskäligt sätt. Exempel på en sådan situation är att priset för
tjänsten blir betydligt högre än vad som sagts från början, då skall
konsumenten trots detta betala det pris han eller hon skulle gjort enligt de
första prisförutsättningarna.

I ett ärende konstaterade ARN just att näringsidkaren borde ha avrått
konsumenten från att utföra en hårförlängning med hänvisning till rekvisitet
”rimlig nytta”. Nämnden ansåg också att konsumenten då hade rätt att få
tillbaka hela den erlagda betalningen.64 Konsumenten hade i detta fall, på
grund av cellgiftsbehandling i barndomen, ett mycket tunt hår. I och med
hårförlängningen började konsumentens egna hår att falla av.
Näringsidkaren bestred att tjänsten var felaktigt utförd, bland annat med
hänvisning till en kontroll av håret som utförts av en oberoende frisör. Den
oberoende frisören hade anlitats av SFF och bedömt tjänsten som godkänt
utförd. Nämnden ansåg dock att näringsidkaren, i enlighet med KTjL 6 §,
borde ha avrått konsumenten från att utföra tjänsten då den inte skulle
komma att vara till rimlig nytta för konsumenten. Näringsidkaren ansågs på
grund av detta inte ha rätt till någon ersättning i enlighet med KTjL 7 §.
Näringsidkaren rekommenderades därför att utbetala hela det belopp
konsumenten erlagt för att få tjänsten utförd beloppet. 

I ett annat fall, som också handlade om huruvida näringsidkaren hade, eller
inte hade, åsidosatt sin skyldighet att avråda, hade en konsument beställt
behandlingar för hårborttagning på ryggen till ett sammanlagt pris av 15 500
kronor.65 Eftersom tjänsten enligt kunden inte medfört något märkbart
resultat ville konsumenten häva avtalet. Konsumenten krävde dels 15 500
kronor, motsvarande åtta behandlingar, dels 1 440 kronor, priset åtta
tågresor till och ifrån näringsidkaren. ARN konstaterade att då konsumenten
hade en hud- och hårtyp som gjorde konsumenten svårbehandlad så borde
näringsidkaren, när detta stod klart, ha avrått konsumenten. Nämnden
konstaterade vidare att det enligt näringsidkaren krävdes 2 – 4 behandlingar
innan resultat skulle synas. Därför ansåg nämnden konsumenten berättigad
                                                          
64 Änr.2001-0001, återfinns i bilaga 2.
65 Änr. 2000-3680, återfinns i bilaga 2.
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att få tillbaka summan motsvarande 3 behandlingar samt 3 resor, det vill
säga 5 040 kronor. Frågan som i detta fall uppstår är varför konsumenten
inte bedömdes ha rätt att få ersättning för 4 behandlingar, samt 4 resor,
eftersom näringsidkaren själv till ARN sagt att en behandling i normalfallet
ger resultat efter 2-4 behandlingar samt att konsumenten hade svårbehandlat
hår och hud. Och kanske borde konsumenten rent ut av ha fått ersättning för
alla utförda behandlingar eftersom näringsidkaren, så som professionell
yrkesutövare, från början borde ha insett att tjänsten inte skulle komma att
vara till rimlig nytta för konsumenten, och således ha avrått konsumenten.

Det bör dock slutligen påpekas att det inte finns något förbud för
näringsidkaren att utföra en tjänst som han först avråder konsumenten ifrån
att beställa.66 Vill konsumenten ändå få tjänsten utförd kan det dock vara av
betydelse ur bevissynpunkt att näringsidkaren ingår ett skriftligt avtal med
konsumenten.67 På så sätt framgår det tydligt att näringsidkaren uppfyllt sin
skyldighet att avråda konsumenten från att beställa tjänsten. Hade
näringsidkaren i det ovan nämnda fallet med den svårbehandlade
hårborttagningen fått ett skriftligt intyg, där konsumenten skrev på att
näringsidkaren egentligen avrådde från att låta utföra tjänsten, hade ärendet
kanske fått en annan utgång.68 Även i ett annat fall hänvisar näringsidkaren,
i sin inlaga till ARN, till att hon avrått konsumenten från att utföra en
permanent eftersom konsumentens hår var för slitet.69 Nämnden biföll
visserligen inte konsumentens yrkande men ett intyg där konsumenten
skrivit på att hon mottagit näringsidkarens avrådan hade eventuellt varit
lämplig för näringsidkaren att kunna visa upp i sitt svaromål på
konsumentens anmälan.

2.3 Tilläggsarbete

Näringsidkarens omsorgsplikt resulterar vidare i att näringsidkaren i vissa
situationer har en skyldighet att utföra, samt ibland välja att utföra, så
kallade tilläggsarbeten, 8 §. För att betraktas som tilläggsarbete skall det
röra sig om en tjänst som lämpligen bör utföras i samband med den
ursprungliga tjänsten. 

Är avtalet utformat på så sätt att det framgår exakt vad som avtalats, till
exempel att ett hår skall färgas rött, så anses alla arbetsmoment som faller
utanför själva rödfärgningen, men som lämpligen bör utföras i samband med
den aktuella rödfärgningen, vara ett tilläggsarbete. Om det däremot avtalats
om att ett särskilt resultat skall uppnås via tjänsten, till exempel att
konsumentens risiga hår skall få en bättre kvalitet, så blir det genast svårt att
avgöra vad som skall anses falla in under avtalet och vad som är ett

                                                          
66 Prop. 1984/85:110 s. 169.
67 Iseskog a. a. s. 39.
68 Änr. 2000-3680, återfinns i bilaga 2.
69 Änr. 2000-4606, återfinns i bilaga 2.



19

tilläggsarbete. I praktiken torde dock så gott som alla arbetsmoment i en
sådan situation falla in under avtalet.70 

Näringsidkaren skall om behov av tilläggsarbete föreligger underrätta
konsumenten om detta, 8 § 1 stycket. Skulle konsumenten inte vara
anträffbar har näringsidkaren ändå rätt att under vissa omständigheter utföra
dessa tilläggsarbeten utan konsumentens samtycke, 8 § 2 stycket. Dessa
omständigheter utgörs av om priset är obetydligt eller lågt i förhållande till
den avtalade tjänsten, samt om det kan antas att konsumenten vill få
tilläggsarbetet utfört samtidigt som det ursprungliga uppdraget. Eftersom
tjänster som utgör ”behandling av människa” utförs på konsumentens kropp
torde denna situation sällan uppkomma, eftersom konsumenten automatiskt
alltid är närvarande och näringsidkaren då har tillfälle att upplysa om
behovet av den aktuella tilläggstjänsten. 

Näringsidkaren är dock alltid skyldig att genomföra sådana tilläggsarbeten
som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om
konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär
det, 8 § 3 stycket.

2.4 Felaktig tjänst

Utgångspunkten vid en felbedömning återfinns i KTjL 9 §. Enligt denna
paragraf är det fel i tjänsten om tjänsten inte motsvarar vad konsumenten
kan kräva i enlighet med lagens 4 §, eller mot vad som får anses vara
avtalat.71 Felreglerna är således nära förknippade med de prestationskrav
näringsidkaren åläggs enligt lagen. Bedömningen skall göras utifrån vad
som får anses vara avtalat mellan parterna, samt utifrån de förutsättningar
tjänsten skulle ha utförts under.72 Detta gäller även om felet beror på en
olyckshändelse, 9 § 1 punkten.73

En tjänst som får anses som okomplicerad skall enligt förarbetena uppfylla
normal hållbarhet, tillgodose ändamålet med tjänsten samt ha ett
fackmässigt godtagbart utseende.74 I samband med frisörtjänster skulle en
vanlig klippning av hårets toppar till exempel kunna sägas utgöra en tjänst
av okomplicerad natur. Om det handlar om en tatueringstjänst skulle
antagligen en liten tatuering, med endast en färg, på en slät hud kunna anses
som varande av okomplicerad natur. Är föremålet för tjänsten däremot av en
mer problematisk natur, till exempel i extremt dåligt skick eller skall utföras
under ogynnsamma förhållanden måste resultatet anpassas efter det.75 Vid
                                                          
70 Iseskog a. a. s. 47.
71 KTjL 9 § 1p.
72 Prop. 1984/85:110 s. 188.
73 Ett exempel på en sådan olyckshändelse återfinns i Konsumentguiden – Din rätt som
konsument (1994) Konsumentverket s. 46. Exemplet utgörs av att ett regn förstör målandet
av ett hus.
74 Prop. 1984/85:110 s. 188.
75 Prop. 1984/85:110 s. 189.
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en frisörtjänst kan detta till exempel utgöras av ett väldigt slitet eller tunt
hår, och vid en tatuering att tjänsten skall utföras på en ärrad hud. Ett
exempel på ett ARN-ärende där tjänsten just skulle kunna bedömas som om
den var av komplicerad natur är det så kallade ”tatueringsfallet”.76 Ärendet
handlade om en tatuering som skulle utföras för att dölja en ärrbildning, och
tvist uppstod om huruvida rätt tatueringsfärg använts samt om tatueringen
var i övrigt korrekt utförd. Att utföra en tatuering på ett hudområde där
ärrbildningar återfinns torde vara mer komplicerat än på hud som är helt
slät, därav tjänstens komplicerade natur.

Förarbetena fastslår även att de olika förhållanden som kan spela in, för att
ha betydelse, skall påverka det resultat som konsumenten har anledning att
förvänta sig.77 Konsumenten måste dessutom inse eller bort inse detta. Det
ställs dock inga höga krav på konsumenten vad det gäller detta ”… särskilt
inte när det gäller betydelsen av sådana omständigheter som de yttre
förhållanden under vilka tjänsten skall utföras eller mera speciella
förhållanden med anknytning till beskaffenheten av föremålet för
tjänsten”.78 Inser näringsidkaren den aktuella omständighetens betydelse,
och inte upplyser konsumenten om detta, innebär det att det anses vara
avtalat att resultatet av tjänsten, med bortseende från den aktuella
omständigheten, skall motsvara vad som är normalt resultat för en sådan
tjänst. Avviker tjänsten från detta är den att betrakta som felaktig.79

Fel i tjänsten är det vidare enligt 10 § ”… om resultatet avviker från sådana
uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller
ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband
med avtalets ingående eller annars…” lämnats ”… vid marknadsföring…”.
Detta oberoende av om uppgifterna lämnats av näringsidkaren, av någon
annan för näringsidkarens räkning, av en leverantör av material som behövs
för tjänsten eller av någon annan i tidigare led. Uppgifterna skall gälla ”…
arbetets eller materialets egenskaper och kvalitet eller deras lämplighet för
olika ändamål”.80 Uppgifterna skall dessutom vara någorlunda konkreta och
inte utgöra allmänt lovprisande. Ett allmänt lovprisande föreligger till
exempel om en frisör i sin marknadsföring säger att han klipper bäst i hela
världen, eller om en tatuerare talar om att han gör de snyggaste
tatueringarna i hela världen. Viktigt är att lagrummet omfattar såväl direkt
oriktiga uppgifter, det vill säga när resultatet avviker från uppgifter lämnade
i till exempel en annons, som vilseledande uppgifter. En direkt oriktig
uppgift skulle kunna vara att näringsidkaren i sin annons uppger att han
genom sin hårklippning kan motverka skallighet. Vilseledande uppgifter
föreligger däremot när resultatet egentligen inte avviker från lämnande
uppgifter men uppfattas så av en ouppmärksam konsument på grund av till
exempel en annons layout eller uteslutande av viktiga uppgifter. Det spelar
heller ingen roll om uppgifterna har lämnats muntligt eller skriftligt.

                                                          
76 ”Tatueringsfallet”, se bilaga 3.
77 Prop. 1984/85:110 s. 189.
78 Prop. 1984/85:110 s. 189. 
79 Felet uppstår då enligt KTjL 9 § 3 punkten.
80 Prop. 1984/85:110 s. 193.
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Hos ARN återfinns ett ärende som handlar om tatuering av en konsuments
läppkonturer.81 Konsumenten hade beställt en tjänst som gick ut på att
hennes läppkonturer skulle tatueras i en av näringsidkaren rekommenderad
mörk röd färg. Enligt konsumenten hade näringsidkaren sagt att den aktuella
färgen inte skulle bli så mörk som den såg ut när den väl kom in i läpparna.
Eftersom näringsidkaren utgav sig för att vara ”specialist inom kosmetisk
pigmentering” gick konsumenten, efter långdragen diskussion, med på att
välja den färg näringsidkaren rekommenderade. Även i telefonkatalogen
uppger näringsidkaren, enligt konsumenten, att hon är specialist på
kosmetisk pigmentering av läppfyllnad och ärrkamouflage.

Den aktuella läpptatueringen misslyckades dock då den valda färgen
resulterade i att läppkonturerna enligt konsumenten blev ”mörk blå-gråröd”.
Näringsidkaren påbörjade därför ett försök att åtgärda den felaktiga färgen.
Dock tatuerades läppkonturerna snett, vilket gjorde att ytterligare
behandlingstillfällen kom att behövas för att även rätta till detta. Totalt
utförde näringsidkaren 10 stycken behandlingar, trots att hon från början
uppgett att den aktuella tatueringen skulle kräva 2-3 behandlingstillfällen,
och konsumenten ansåg att tjänsten fortfarande inte var korrekt utförd.
Konsumenten krävde därför hos ARN att näringsidkaren skulle återbetala
det pris konsumenten betalt för tjänsten, 4 850 kronor. Näringsidkaren
bestred konsumentens yrkande. ARN fann inte att näringsidkaren brustit i
fackmässighet, eller att några andra grunder för att bifalla konsumentens
yrkanden förelåg, och avslog således konsumentens yrkande. 

Eftersom ARN:s bedömning uttrycks i en mycket kortfattad text går det för
en utomstående inte att se hur nämnden resonerat för att komma fram till sin
bedömning. Därför går det inte heller att se om det faktum att
näringsidkaren utger sig för att vara specialist inom det aktuella
tjänsteområdet uppmärksammas av nämnden. Men om det som
konsumenten uppger angående näringsidkarens marknadsföring, det vill
säga hennes muntliga och skriftliga information angående färgval samt
specialistkompetens, skulle en grund för att bedöma tjänsten som felaktig
enligt KTjL 10 § kunna föreligga i det aktuella fallet. Anledningen är just att
näringsidkaren utgivit sig för att vara specialist, något som enligt
förarbetena kan tillmätas vikt i avtalssituationer där en särskild skicklighet
eller särskild kompetens normalt tillmäts stor vikt.82 Ytterligare en
anledning till att tjänsten i det aktuella ARN-fallet skulle kunna bedömas
som felaktig är att marknadsföringen gällt materialets beskaffenhet samt
lämplighet för den aktuella tjänsten. Det är således inte fråga om ett allmänt
lovprisande.

Om de aktuella uppgifterna lämnats av någon annan än näringsidkaren, och
näringsidkaren därför inte kände till, eller borde ha känt till att dessa
uppgifter lämnats, eller om uppgifterna rättas tydligt i tid föreligger inget
fel, 10 § 2 stycket. För att uppgiften skall anses vara rättad i tid krävs det att
                                                          
81 Änr. 1999-6907, återfinns i bilaga 2.
82 Prop. 1984/85:110 s. 194.
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rättelsen görs i sådan god tid att det hinner påverka konsumenten innan
denne fattar något beslut.83 Rättelsen skall också vara tydlig på så sätt att
konsumenten gjorts uppmärksam på att en rättelse skett.84 Har avtalet redan
ingåtts spelar det ingen roll om rättelse görs innan tjänsten utförts, tjänsten
är ändå felaktig såvida. Detta beror på att ”… rättelsen skall ha gjorts vid en
sådan tidpunkt att den har kunnat påverka konsumenten innan han fattade
sitt beslut att ingå tjänsten”.85 Om näringsidkaren därför, i det ovan angivna
ärendet rörande tatuering av läppkonturer, efter det att tjänsten påbörjats tar
tillbaka sina utsagor om att vara specialist inom det aktuella ämnesområdet,
samt sina rekommendationer om aktuell färg, skulle tjänsten ändå kunna
bedömas som felaktig.

Tjänsten är också felaktig om näringsidkaren inte lämnar vissa upplysningar
som har att göra med tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet, 11 §.
Underlåtenheten skall dessutom anses ha inverkat på avtalet och
näringsidkaren insett eller borde ha insett detta. Denna paragraf skall ses
som ett resultat av den informationsskyldighet näringsidkaren har på grund
av den allmänna omsorgsplikten enligt lagens 4 §.86 Vid tillämpning av
denna paragraf skall det beaktas att konsumenten anses ha ett stort behov av
att få upplysningar. Är tjänsten komplicerad, som till exempel den ovan
angivna läppkonturen skulle kunna bedömas vara, har näringsidkaren ett
ännu större upplysningsansvar än vid en okomplicerad tjänst. Vad det gäller
att avgöra vad uttrycket ”borde ha insett” innefattar skall även det göras
utifrån lagens 4 §. Således görs en bedömning utifrån vad som kan krävas
av en normalt skicklig och kunnig och seriös fackman inom det aktuella
tjänsteområdet. Enligt förarbetena skall det dessutom ställas större krav på
en näringsidkare som utger sig för att vara en specialist.87 Vidare bör det i
detta sammanhang påpekas att om konsumenten själv känt till det aktuella
förhållandet, samt dess betydelse, så föreligger det inte fel om
näringsidkaren underlåter att upplysa om det. Däremot får inte
näringsidkaren endast förutsätta att en konsument, till skillnad från övriga
konsumenter, inte behöver få de aktuella upplysningarna. Detta resulterar i
att om en frisör, som är specialiserad på hårförlängningar, utför en
hårförlängning på en annan ”vanlig” frisör så får den förstnämnde frisören
inte underlåta att lämna vissa upplysningar bara för att han eller hon
förutsätter att kunden, på grund av sitt yrke, känner till den aktuella
omständigheten.

Fel i tjänsten är det slutligen enligt 9 § om resultatet avviker från vissa
säkerhetsföreskrifter, vissa författningsföreskrifter och myndighetsbeslut.
Tjänsten är dessutom felaktig enligt 9 § om näringsidkaren under vissa

                                                          
83 Prop. 1984/85:110 s. 197 f.
84 Den får därför inte till exempel bara vara möjlig att utläsa i ett upprättat avtalsförslag.
Om uppgiften dock har lämnats i en annons, broschyr eller liknande anses näringsidkaren
har rättat uppgiften via ett generellt meddelande i till exempel den tidning där annonsen
varit införd.
85 Prop. 1984/85:110 s. 197.
86 Prop. 1984/85:110 s. 199.
87 Prop. 1984/85:110 s. 201.
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förhållanden inte utfört tilläggsarbeten enligt 8 § 3 stycket, eller utfört
tjänsten i strid mot 17 § marknadsföringslagen.

2.5 Tidpunkt för felbedömning

Tidpunkten för felbedömning inträffar när uppdraget är avslutat enligt KTjL
12 §. Har parterna avtalat om att slutbesiktning skall genomföras anses
uppdraget inte avslutat förrän denna skett.88 Om föremålet för tjänsten finns
i näringsidkarens besittning inträder felbedömningspunkten då föremålet
överlämnats till konsumenten. En fråga som infinner sig när det gäller
tjänster som faller in under kategorin ”behandling av människa” är när
tjänsten i dessa fall skall anses vara avslutad. Vid dessa tjänster kan
bedömningen inte göras utifrån när föremålet kommit i konsumentens
besittning eftersom föremålet för tjänsten är konsumentens kropp, och den
är ju i konsumentens besittning hela den tid då tjänsten utförs.

Således torde felbedömningstidpunkten, i enlighet med stadgandet i 12 §,
vid dessa tjänster inträffa först när hela tjänsten är avslutad, såvida det inte
ter sig som naturligt att de olika momenten i uppdraget skall ses som
separata uppdrag.89 I vissa fall när det handlar om tjänster som utförs på
människokroppen omfattar tjänsten just en rad olika behandlingstillfällen.
Exempel på ett sådant ärende är fallet angående vaxning av besvärande
hårväxt på konsumentens rygg.90 I det fallet uppgavs det att det kunde
krävas 2-4 behandlingar innan önskat resultat uppstod, och tjänsten således
kunde anses vara avslutad. Även i ärendet angående tatuering av läppkontur
uppgav näringsidkaren att tjänsten skulle ta 2-3 behandlingstillfällen.91

Andra situationer där det också skulle kunna krävas upprepade
behandlingstillfällen innan tjänsten, i enlighet med 12 § kan anses vara
avslutad och en felbedömning kan göras, är till exempel vid tatuering av
permanent makeup och vid större kroppstatueringar där konturer och olika
sorters färger fylls i vid olika tillfällen. Men det är ju fullt tänkbart att det
uppstår ett fel i tjänsten redan vid något av de första behandlingstillfällena,
det vill säga innan tjänsten kan anses vara avslutad. Vid en större tatuering,
eller vid permanent makeup, kan det till exempel tänkas att de inledande
konturerna tatueras felaktigt, eller att en viss färg som används i ett senare
skede blir fel.

Frågan blir då när dessa olika delmoment, i tjänsteutförandet avseende
”behandling av människa”, skall betraktas som enskilda uppdrag. Enligt
förarbetena skall det, för att betraktas som separata uppdrag, framstå som
om parterna kommit överens om att delmomenten brutits ut ur
tjänsteuppdraget som helhet, och att omständigheterna i det enskilda fallet

                                                          
88 Gerhard, Peter (1998) Köprättens grunder och konsumenttjänstlagen Liber-ekonomi s.
142.
89 Prop. 1984/85:110 s. 204.
90 Änr. 2000-3680, se bilaga 2.
91 Änr. 1999-6907, återfinns i bilaga 2.



24

får avgöra när så är fallet.92 Att parterna kommit överens om att
konsumenten skall betala en viss summa i samband med att de olika
delmomenten utförs betyder, enligt förarbetena, inte automatiskt att
delmomentet skall ses som ett separat uppdrag.93 Förarbetena påpekar även
att det skall ställas stora krav på bevisning om någon av avtalsparterna
hävdar att delmomentet skall ses som ett separat uppdrag. Idag är det i
många fall svårt för konsumenten att, om inget skriftligt avtal ingåtts i vilket
näringsidkaren och konsumenten enats om att varje behandlingstillfälle skall
ses som ett separat uppdrag, bevisa att behandlingstillfällena skall ses som
separata uppdrag. Särskilt när näringsidkaren kan komma att hävda att de
olika behandlingstillfällena inte skall ses som separata uppdrag på grund av
att alla behandlingstillfällen måste utföras för att det slutliga, och avtalade
resultatet, skall kunna uppstå.

Konsumenten kan i och för sig alltid häva resterande del av tjänsten enligt
21 § 3 stycket om ”… det finns starka skäl att anta den inte kommer att
fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten…”. Det krävs då
att det föreligger en hög grad av sannolikhet för att resterande del av
tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren tillåts att fullfölja
avtalet.94 Förarbetena skiljer här på två olika situationer, nämligen att
konsumenten endast vill häva resterande del av tjänsten samt att
konsumenten vill häva avtalet i sin helhet.95 I den första situationen krävs
endast att det kan antas att ett fel av väsentlig betydelse för konsumenten
kan uppstå. I den andra situationen krävs det däremot att det kan antas att
det uppstår ett fel som medför att tjänsten i huvudsak är förfelad. I och med
detta torde till exempel en konsument, som låter en näringsidkare tatuera
läppkonturer, ha rätt att häva resterande del av avtalet om näringsidkaren vid
ett uppdragstillfälle tatuerar sneda läppkonturer. På så sätt undviker
konsumenten att ytterligare skador uppstår på kroppen.

Det bästa hade dock ändå varit om tjänster på människokroppen som är av
komplicerad natur, och som innefattar en rad olika behandlingstillfällen,
alltid ansågs bestå av olika separata uppdrag. På så sätt skulle till exempel
en konsument som får permanent makeup tatuerad i ansiktet alltid kunna
yrka på att felbedömningen skall göras från det aktuella
behandlingstillfället, och aldrig riskera att vara tvungen att låta
näringsidkaren slutföra hela tjänsten.

Vid en del tjänster som utförs på konsumentens kropp kan det även tänkas
att resultatet försämras först efter det att tjänsten avslutats. Ett exempel är att
en kund låter permanenta eller bleka sitt hår och, på grund av att tjänsten
utfördes på ett felaktigt sätt, börjar tappa mängder av hår först en tid efter
det att tjänsten avslutades. Ett annat exempel är att konsumenten fått sitt hår
färgat, och vid första hårtvätten hemma tvättas onormalt stora mängder färg
bort och håret blir missfärgat. Ytterligare ett exempel är att en konsument
                                                          
92 Prop. 1984/85:110 s. 204.
93 Prop. 1984/85:110 s. 204.
94 Prop. 1984/85:110 s. 238.
95 Prop. 1984/85:110 s. 238 f.
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fått en felaktig hårförlängning utförd, vilken resulterar i att det egna håret
efter ett tag lossnar. Sådana här fel, det vill säga fel som föreligger då
tjänsten avslutas men inte visar sig förrän senare, omfattas visserligen av 12
§ KTjL men för att näringsidkaren skall bli ansvarig krävs det att
försämringen uppstår på grund av att ”… näringsidkaren har åsidosatt vad
som ålegat honom enligt avtalet…” eller enligt KTjL, 13 §. Ett fel behöver
då inte endast föreligga för att näringsidkaren åsidosätter det som
konsumenten och näringsidkaren avtalat om, utan fel kan även föreligga om
näringsidkaren åsidosätter vad som åligger honom enligt 4 § KTjL.96 Så om
en näringsidkare inte upplyser konsumenten om att den nytagna piercingen i
naveln måste baddas med ett bakteriedödande medel under en viss tid, och
konsumenten sedan får en inflammation i naveln, torde detta vara något
näringsidkaren kan hållas ansvarig för. Här uppstår det en bevissituation,
och ord står mot ord.

I vissa fall avslår också ARN konsumenternas yrkanden redan på den
grunden att konsumenten inte framlagt tillräcklig bevisning för sina
påståenden.97 Bevisen kan till exempel utgöras av fotografier. I ett fall, som
rörde en hårförlängning, kunde ARN via just fotografier konstatera att
tjänsten inte var ”… fackmannamässigt” utförd.98 I ett annat fall hävdade en
konsument att hennes blus och kavaj skadats i samband med att
konsumenten slingade och klippte sitt hår hos en frisör.99 Frisören nekade
men eftersom konsumenten kunde visa upp den skadade blusen och kavajen
för ARN ansåg nämnden att det var ”övervägande sannolikt” att kläderna
skadats i samband med den aktuella frisörtjänsten. ARN fattar också beslut
då dessa ärenden handlar om andra sorters bevisfrågor. Det kan till exempel
vara som i ett fall då en konsument hävdade att han eller hon blivit felaktigt
klippt hos en viss frisör och krävde därför ersättning.100 Frisören nekade till
att överhuvudtaget ha utfört tjänsten. I detta fall ansåg ARN att
konsumenten inte lyckats styrka sitt påstående, till exempel via kvitto.
Därför avslogs konsumentens yrkande redan på den grunden.

Även vad det gäller bevisfrågor, då ord står mot ord, framstår det som om
ARN ofta intar en näringsidkarvänlig hållning. I ett fall avseende färgning
av hår hävdade konsumenten att röda slingor i håret blivit gråa och att
näringsidkaren omedelbart försökte avhjälpa felet men misslyckades.101

Näringsidkaren däremot hävdade att denne aldrig fått försöka avhjälpa felet.
ARN trodde på näringsidkaren och avslog yrkandet. I en rad andra ärenden
gick ARN också på näringsidkarens linje vid sin bedömning tvisten.102 Inte
heller föreslog nämnden någon annan lösning, som till exempel att
näringsidkaren skulle betala tillbaka viss del av den erlagda summan. Det
faktum att många hävdar att på grund av deras yrkesheder så skulle de aldrig
                                                          
96 Prop. 1984/85:110 s. 208.
97 Se änr. 2001-3725, 1999-2392 samt 1999-4544. Återfinns i bilaga 2.
98 Änr. 2000-3344, återfinns i bilaga 2.
99 Änr. 2000-6260, återfinns i bilaga 2.
100 Änr. 2001-0544, återfinns i bilaga 2.
101 Änr. 1997-6351, återfinns i bilaga 2.
102 Änr. 1998-6865, 1999-4551, 2000-0544, 2001-0984 samt 2001-3725. Återfinns i bilaga
2.
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handla på det aktuella sättet innebär ju inte att de inte är mer än människor,
vilka såväl kan göra fel som handla på ett felaktigt sätt i en pressad
situation. Och även i dessa branscher, precis som i alla, finns det mindre
nogräknade näringsidkare som kan handla på ett inkorrekt sätt. ARN borde
således kanske omvärdera sin starka tro på enbart näringsidkarens ord och
inta en mer objektiv roll. Jag anser också att det vore lämpligt att ARN kom
med fler rekommendationer om att kompromisser skall lösa tvisterna. Och
ARN borde dessutom införa ett krav på att fotografier, eller likvärdig
bevisning, skall bifogas de anmälningar som görs när det handlar om
”behandling av människa”, åtminstone i de situationer då det är möjligt att
på detta sätt dokumentera det eventuella felet. Visserligen begär ARN
ibland enligt Bergmark in kompletterande bevisning, men om det var ett
krav så skulle det kanske vara lättare att i vissa situationer göra en objektiv
bedömning.103 Ytterligare som talar för att fotografier, eller likvärdig
bevisning, borde bifogas en anmälan är det faktum att alla kommuner inte
har en konsumentrådgivande funktion, och konsumenterna i dessa
kommuner därför kan ha svårigheter att fylla i en anmälan på ett korrekt
sätt. Och det kan ju även vara så att en konsument, trots att
konsumentvägledare finns i kommunen, på grund av olika omständigheter
fyller i anmälan ”felaktigt”. Om fotografier då bifogas kanske det är
uppenbart att en näringsidkare utfört en tjänst felaktigt och ARN kan då
utifrån dessa göra en korrekt bedömning, även om konsumenten inte
skriftligt lyckats uttrycka sig på ett optimalt sätt. Ett fall som då kanske
bedömts annorlunda är det så kallade ”tatueringsfallet”.104 I det fallet yrkade
konsumenten skadestånd på 5000 kronor för ”men”. Nämnden yttrade då
följande: ”…utan att ta ställning till fackmässigheten i den utförda
tatueringen som sådan anser nämnden att…” konsumenten ”…inte har
kunnat visa att hon lidit någon ersättningsbar skada som en följd av denna”.

Slutligen är tjänsten felaktig enligt 14 § 1 stycket om ”… näringsidkaren
genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid
efter den tidpunkt som anges i 12 § svara för resultatet av tjänsten …” och
det utfästa resultatet försämras under den angivna tiden. Det bör dock
påpekas, att även om näringsidkaren gjort en garantiutfästelse i enlighet med
14 § 1 stycket, så är han eller hon inte ansvarig om näringsidkaren kan göra
det sannolikt att en olyckshändelse eller liknande händelse orsakat
försämringen, 14 § 2 stycket. Detsamma gäller om försämringen beror på att
konsumenten vanvårdat, onormalt brukat eller på något annat liknande sätt
använt föremålet. Det sistnämnda skulle till exempel kunna utgöras av att en
konsument, som fått sin navel piercad, felaktigt vårdar det sår som uppstått
och det resulterar i en inflammation i naveln.

                                                          
103 Personlig intervju med Anders Bergmark, 011113.
104 Återfinns i bilaga 3.
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2.6 Vad händer när ett fel föreligger?

Om ett fel uppstår kan konsumenten under vissa förutsättningar, enligt
KTjL, göra en rad påföljder gällande, 16 §. För att kunna kräva en påföljd
krävs det dock att konsumenten inte orsakat felet. Så är fallet till exempel
om konsumenten varit vårdslös.105 Ett bra exempel på vårdslöshet, vad det
gäller tjänster som faller in under ”behandling av människa”, är en
konsument som inte vårdar sitt löshår, sin tatuering eller sin kroppspiercing
enligt de instruktioner näringsidkaren lämnat, och på så vis själv orsakar att
”felet” uppstår. 

Påföljder som kan komma att bli aktuella är att hålla inne betalningen, kräva
att felet avhjälps, kräva prisavdrag, häva avtalet samt kräva skadestånd.
Normalt måste dock konsumenten reklamera till näringsidkaren inom en
viss tid för att över huvud taget kunna åberopa att tjänsten är felaktig och
kräva att en påföljd aktualiseras, 17 §. Konsumenten skall reklamera inom
skälig tid från det att han eller hon märkt eller borde märka felet. Från och
med 1 juli anses reklamationen alltid vara fullgjord om den görs inom två
månader från det att felet märkts.106 Reklamation skall dock ske senast inom
två år, eller om det är arbete på mark, byggnader, fasta saker eller andra
anläggningar på mark eller i vatten, inom tio år från det att tjänsten slutförts.
I det fall näringsidkaren handlat i strid mot tro och heder eller grovt
vårdslöst kan reklamationen alltid ske inom tio år. Sänds reklamationen via
post eller liknande sätt anses reklamationen ha skett vid den tidpunkt detta
gjordes. Reklamerar inte konsumenten inom de tidsfrister som ställs upp
förlorar konsumenten sin rätt att åberopa felet, 18 §. 

Enligt Göran Nyström, utbildningschef/ombudsman hos Frisörföretagarna,
rekommenderas de frisörer som är anslutna till SFF att följa ett särskilt
förfaringssätt då en konsument reklamerar på en utförd frisörtjänst.107

Förfarandet är utarbetat av SFF tillsammans med KV, och bland annat
rekommenderas det att konsumentens hår, vid behov, skall bedömas
opartiskt av en annan frisör, och att detta intyg sedan skall bifogas vid en
eventuell svarsinlaga till ARN.108 I ett av ärendena från ARN återfinns just
en sådan opartisk granskning.109 Ärendet rörde en tvist om huruvida en
permanent var korrekt utförd eller ej, och den opartiska frisören
konstaterade bland annat att det inte förelåg någon strukturskada på
konsumentens hår. 

2.6.1 Hålla inne betalningen

Enligt KTjL 19 § kan konsumenten ”… hålla inne så mycket av betalningen
som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av fel i

                                                          
105 Olsen a. a. s. 97.
106 Prop. 2001/02:134 s. 1.
107 Skriftlig intervju med Göran Nyström, 2002-04-26. 
108 Reklamationsförfarandet återfinns i bilaga 1. 
109 Änr. 1999-2392, återfinns i bilaga 2.
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tjänsten”. Stadgandet utgör ett viktigt påtryckningsinstrument vad det gäller
konsumentens förmåga att få näringsidkaren att avhjälpa felet samt att göra
rätten till prisavdrag och hävning effektiv. I situationer där tjänsten handlar
om ett utförande på konsumentens kropp kan det tänkas att det för en
konsument är ”svårare” att hålla inne betalningen än om tjänsten utförts på
en sak. Konsumenten är i dessa situationer mer utlämnad, och i behov av att
näringsidkaren är i god sinnesstämning, när han eller hon skall försöka
åtgärda det aktuella felet. Börjar konsumenten bråka om betalningen, eller
rent av vägrar betala någonting, kan det hända att en mindre nogräknad
näringsidkare, eller en näringsidkare som blir arg på grund av att hans
yrkeskunskap ifrågasätts, utför resterande åtgärder på ett sätt som endast
förvärrar felet.

Hur stor del av betalningen konsumenten får lov att hålla inne skall
dessutom avgöras av omständigheterna i det aktuella fallet men enligt
förarbetena är huvudprincipen att konsumenten får hålla inne så mycket som
kan beräknas motsvara konsumentens olika befogade anspråk.110 För det
första får konsumenten hålla inne en summa motsvarande det eventuella
prisavdrag som kan komma ifråga om felet inte avhjälps. För det andra får
konsumenten hålla inne ett belopp motsvarande det eventuella
skadeståndsanspråk som kan bli aktuellt. Detta får dock beräknas med en
viss så kallad ”säkerhetsmarginal”. Denna säkerhetsmarginal existerar
eftersom det kan vara svårt att till en början fastställa vilken summa som
kommer att motsvara konsumentens anspråk, och konsumenten ges på detta
sätt en ”… marginal som medför att det framstår som säkert att det belopp
som han håller inne kommer att täcka hans krav”.111

För att konsumenten skall ha rätt att hålla inne hela betalningen krävs det
dock att felet är av sådan natur att det berättigar en hävning. Om
näringsidkaren slutligen avhjälper felet delvis måste konsumenten minska
den innehållna summan med motsvarande belopp. Även här återfinns ett
problem när denna paragraf skall tillämpas på tjänster som faller in under
kategorin ”behandling av människa”. Det kan nämligen vara svårt för
konsumenten att förutse hur långtgående skador, och därmed hur stora
kostnader, den felaktiga tjänsten medför. Vid ett sönderbränt hår kan håret
under lång tid framöver behöva speciella hårvårdsprodukter samt tätare
frisörbesök.

2.6.2 Avhjälpande

Enligt KTjL 20 § 1 stycket har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren
avhjälper det aktuella felet, såvida avhjälpandet inte medför olägenheter
eller kostnader för näringsidkaren som skulle vara oskäligt stora i
förhållandet till den betydelse felet har för konsumenten. Det skall således
göras en bedömning av de båda parternas intressen. Men enligt förarbetena
fordras det dock ”… att det föreligger ett markant missförhållande mellan

                                                          
110 Prop. 1984/85:110 s. 225.
111 Prop. 1984/85:110 s. 225.
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den uppoffring som näringsidkaren måste göra för att avhjälpa felet och
dettas betydelse för konsumenten”.112 Är felet av stor betydelse för
konsumenten får näringsidkaren finna sig i större kostnader och olägenheter.
Skulle det dock förhålla sig på det viset att näringsidkaren drabbas av alltför
stora kostnader och olägenheter får konsumenten använda de andra
möjligheter lagen medger, som till exempel ett prisavdrag.113

Enligt 20 § har näringsidkaren också under vissa omständigheter rätt att
först försöka avhjälpa felet, även om konsumenten inte begär det.
Näringsidkaren får nämligen, om han erbjuder sig att göra det direkt efter
konsumentens reklamation kommit fram till honom, under vissa
omständigheter alltid försöka avhjälpa felet, 20 § 2 stycket. Detta eftersom
näringsidkaren på så sätt eventuellt kan undvika eller begränsa påföljderna
av felet.  I samband med tjänster som avser kategorin ”behandling av
människa” visar en genomgång av ärenden från ARN att tvisterna ofta
handlar om att näringsidkaren vill ha rätt att just få försöka avhjälpa felet
medan konsumenten nekar näringsidkaren detta. Enligt Lunds
konsumentsekreterare Christina Anderbergs uppfattning har ARN en
mycket restriktiv hållning vad det gäller konsumentens rätt att neka
näringsidkarens försök att avhjälpa ett eventuellt fel, i samband med att ett
fel uppstår vid behandling av människa. Handläggaren Anders Bergmark
förklarar nämndens inställning med att det finns en tanke hos nämnden att
den näringsidkare som har åstadkommit felet ofta är den som är bäst lämpad
att avhjälpa felet. Detta då näringsidkaren vet vad han gjort för fel och så
vidare.

Detta resonemang bekräftas av tre fall då konsumenten enligt ARN inte gett
näringsidkaren någon chans att rätta till de påtalade felen.114 Ärendena rörde
två permanenter samt en hårfärgning. I det första fallet, angående en
permanent, ansåg konsumenten att resultatet av permanenten inte blev vad
hon önskat. Konsumenten valde att reklamera tjänsten via telefon, samt att
uppsöka en annan frisör för att få felet åtgärdat.115 Även i det andra fallet
rörande en permanent valde konsumenten att kontakta en annan frisör för att
få felet åtgärdat, detta utan att den första frisören getts tillfälle att försöka
avhjälpa felet.116 I det tredje fallet, som avsåg en hårfärgning, hade en
konsument velat färga röda slingor i håret.117 Detta misslyckades dock, och
slingorna blev istället gråvita. Konsumenten upplevde även att håret
skadades. Konsumenten uppsökte en annan frisör för att få felet åtgärdat.
Frisören som utfört den felaktiga färgningen ansåg dock att hon aldrig fått
tillfälle att avhjälpa felet, och bestred därför konsumentens yrkande.
Nämnden ansåg i alla tre besluten att frisören skulle ha beretts tillfälle att
åtgärda de felaktigheter som uppstått i samband med tjänsten, och
konsumenternas yrkande avslogs.

                                                          
112 Prop. 1984/85:110 s. 228.
113 Prop. 1984/85:110 s. 228.
114 Änr. 2000-4606, 1999-4551, återfinns i bilaga 2. Änr. 1997-6351, återfinns i bilaga 3.
115 Änr. 2000-4606, återfinns i bilaga 2.
116 Änr. 1999-4551, återfinns i bilaga 2.
117 Änr. 1997-6351, återfinns i bilaga 3.
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I vissa fall kan en konsument, enligt lagtexten, dock ha särskilda skäl att inte
godta näringsidkarens försök att avhjälpa felet.118 Sådana särskilda skäl kan
enligt förarbetena vara att ett avhjälpande skulle medföra betydande besvär
eller olägenheter för konsumenten, om näringsidkaren ”… visat allvarlig
oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande
hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne
med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren
personligen eller för hans kompetens”. ARN resonerar också många gånger,
enligt Bergmark, som så att om en näringsidkare vill göra en annan åtgärd,
till exempel om konsumenten fått en misslyckad permanent, och
konsumenten sedan vill få håret klippt hos en annan näringsidkare, men den
ursprunglige näringsidkaren är villig att göra denna klippning, så har den
första näringsidkaren oftast rätt till detta. Vill däremot näringsidkaren göra
om samma sak igen har han eller hon dock inte alltid rätt att få avhjälpa
felet, det vill säga om det föreligger ”särskilda skäl” för konsumenten att
neka.

Enligt Bergmark finns det hos ARN inga särskilda riktlinjer över vad som
anses utgöra ”särskilda skäl”, förutom de som ställs upp i förarbetena.
Bergmark berättar att ARN gör en juridisk bedömning och ser till vilka
sanktioner konsumenten eventuellt kan ha rätt till enligt konsumentlagarna.
ARN vidtar enligt Bergmark en form av domstolsprocess där de bland annat
ser till bevisning, och där bevisbördan åvilar anmälaren. Bergmark uppgav
att ett ärende dock kan fungera som vägledning vid bedömning av vad som
enligt ARN kan utgöra ”särskilda skäl”.119 I det aktuella fallet, som
visserligen inte handlar om en tjänst som faller in under ”behandling av
människa”, hade en konsument köpt ett smyckeset, bestående av ett
armband och ett halsband, av en juvelerare. Efter en tid ändrade armbandet
färg och konsumenten ville häva köpet, medan näringsidkaren ville avhjälpa
felet. Frågan enligt ARN var då om det förelåg ”särskilda skäl” eller inte för
konsumenten att neka detta avhjälpande. Näringsidkaren hade enligt
konsumenten vid det första reklamationstillfället uppgett att han inte var
chef i butiken. Enligt näringsidkaren var det dock ett skämt. ARN ansåg
dock att konsumenten med fog kunde göra gällande att hon inte hade
förtroende för näringsidkaren personligen eller dennes kompetens.
”Särskilda skäl” förelåg därför och konsumenten fick häva avtalet, och 10
600 kronor skulle utbetalas till konsumenten samtidigt som armbandet
skulle återbäras till näringsidkaren.

När det gäller tjänster som faller in under ”behandling av människa” torde
”särskilda skäl” dock egentligen oftast handla om huruvida näringsidkaren
har, eller inte har, uppvisat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes. Och i
dessa fall fungerar inte ärendet angående guldarmbandet som någon bra
vägledning. I en rad andra ärenden, som jag tagit del av, har dock ARN
fattat beslut just med hänvisning till att ”särskilda skäl” har, eller inte har,

                                                          
118 Prop. 1984/85:110 s. 230.
119 Änr. 2000-8191, återfinns i bilaga 2.
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förelegat.120 I ett av dessa fall ansåg ARN att ”särskilda skäl” förelåg.121

Ärendet handlade om en frisörtjänst, närmare bestämt en hårförlängning.
Konsumenten hade redan tillåtit näringsidkaren att vid ett tillfälle försöka
avhjälpa felet, vilket misslyckades, och ARN ansåg att konsumenten nu
hade ”särskilda skäl” att neka. Dessutom vara syftet med tjänsten i
huvudsak förfelat, och näringsidkaren insett eller bort inse det. Även i två
andra ärenden ansågs konsumenten ha rätt att häva avtalet med hänvisning
till att syftet med tjänsten i huvudsak var förfelat, och näringsidkaren insett
eller bort insett detta.122 Också dessa två ärenden handlade om
hårförlängningar där näringsidkaren vid ett, eller flera, tillfällen försökt
avhjälpa felet utan att lyckas.

Oavsett om det är näringsidkaren eller konsumenten som påkallat
avhjälpandet skall detta ske inom skälig tid.123 Enligt förarbetena avses då
att näringsidkaren startar avhjälpandet i princip omgående från det att
konsumenten gett denne möjlighet att göra så.124 Om föremålet för tjänsten
är av sådan art att det inte skall användas under den aktuella säsongen, till
exempel en båt mitt i vintern, kan en längre väntetid enligt förarbetena
medges. Längre tid kan konsumenten också få finna sig i om felet inte direkt
påverkar användningen av föremålet, eller om näringsidkaren erbjuder ett
ersättningsexemplar som konsumenten kan använda under väntetiden.
Förutom dessa undantagsfall skall alltså vad som är skälig tid bedömas
utifrån konsumentens behov av att föremålet är i felfritt skick samt vilken
tid det normalt tar att vidta de åtgärder som krävs för att påbörja ett
avhjälpande. När en tjänst utförs på en konsuments kropp torde
konsumenten dock alltid vara i behov av att ett avhjälpande påbörjas så fort
som möjligt. Anledningen till detta anser jag vara att konsumenten ”bär
med” sig felet hela tiden till dess att det är åtgärdat, något som kan medföra
såväl psykiska som fysiska lidande om denna tidsperiod blir alltför lång. En
situation som visserligen kan medföra att ett avhjälpande inte låter sig göras
omedelbart är att den del av kroppen där tjänsten utförts är så skadad att ett
avhjälpande endast skulle förvärra felet.

I ett ärende hos ARN hävdade konsumenten just att näringsidkaren inte
velat åtgärda det aktuella felet förrän ”ett par veckor” efter den felaktigt
utförda tjänsten, och yrkade på en hävning av avtalet.125 Näringsidkaren
hade i detta fall utfört en flätning av ett löshår, i konsumentens egna hår.
Efter två dagar började konsumentens egna hår sticka ut ur lösflätorna, och
konsumenten reklamerade tjänsten hos näringsidkaren. Från och med här
skiljer sig konsumentens och näringsidkarens uppfattningar om vad som
egentligen hände. Enligt konsumenten erkände näringsidkaren att håret inte
såg ut som det skulle men att en åtgärd för att rätta till felet inte kunde
vidtas förrän salongens ägare informerats. Konsumenten påstod vidare att
                                                          
120 Till exempel änr. 1996-2692, 1997-6351, 1998-6865, 1999-4551 och 2001-3446.
Angående innehållet i dessa se bilaga 2.
121 Änr. 2001-3446, återfinns i bilaga 2.
122 Änr. 1999-1207 och 2000-0690, återfinns i bilaga 2.
123 KTjL 20 § 3 st.
124 Prop. 1984/85:110 s. 232
125 Änr. 1998-6865, återfinns i bilaga 2.
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hon därefter blev uppringd från salongen och fick besked om att inget kunde
göras för att åtgärda felet på en gång utan konsumenten skulle vänta några
veckor för att sedan återkomma till salongen. Då skulle håret bedömas igen
och näringsidkaren skulle se om åtgärder för att reparera felet då kunde
vidtas. Näringsidkaren å sin sida hävdade dock att parterna kommit överens
om att felet skulle åtgärdas först efter ett par veckor då konsumentens hår
blivit längre. Anledningen till detta beslut var att näringsidkaren redan från
början ansett att konsumentens hår var i kortaste laget för att den aktuella
tjänsten skulle kunna utföras, men ändå ansett det vara möjligt. Men
eftersom tjänsten inte lyckats var det nu bättre att vänta till dess att håret
växt ut, och när håret nått önskad längd hade näringsidkaren varit villig att
göra om flätningen till en ”merkostnad”, bestående i nytt löshår samt 6-8
timmars arbetstid, för salongen. Näringsidkaren ansåg sig inte ha någon
möjlighet att lämna tillbaka pengarna eftersom företaget var så litet.
Konsumenten hade dock inte dykt upp på den tid som avtalats utan endast
meddelat att en anmälan gjorts till ARN. ARN avslog konsumentens
yrkande med hänvisning till KTjL, och att näringsidkaren enligt denna lag i
första hand hade rätt att försöka avhjälpa felet innan en hävning kan komma
ifråga. Och eftersom konsumenten i det aktuella ärendet enligt ARN inte
visat några särskilda skäl att neka näringsidkaren ett avhjälpandeförsök
avslogs yrkandet, och ARN ansåg att konsumenten borde godta
näringsidkarens erbjudande om att avhjälpa felet. ARN diskuterar i sin
bedömning av detta ärende överhuvudtaget inte tidsaspekten när det gäller
ett avhjälpande. Det skulle ju till exempel vara så, om konsumentens version
var den riktiga, att näringsidkaren i detta fall på grund av att ett avhjälpande
dröjde alltför länge enligt KTjL försuttit sin rätt att få försöka avhjälpa felet
och konsumenten därför hade en rätt att häva avtalet.

Vidare får en näringsidkare enligt KTjL inte lov att utföra hur många
avhjälpningsförsök som helst. Enligt förarbetena kan konsumenten neka
vidare försök om felet helt eller delvis kvarstår efter två försök. Skulle det
uppstå olika andra fel i samband med avhjälpandet kan dock konsumenten
enligt förarbetena komma att få tolerera fler avhjälpningsförsök.126 Frågan
är huruvida förarbetenas rekommendation angående antalet
avhjälpningsförsök verkligen är lämpliga att applicera på tjänster som avser
”behandling av människa”. För det första kan två avhjälpningsförsök
resultera i skador som under lång tid är irreparabla, något som också kan
uppstå även efter ett avhjälpningsförsök. Om en frisör till exempel
misslyckas med en permanent, och därefter vid två tillfällen försöker
avhjälpa felet så kan det innebära att konsumentens hår helt bränns upp. För
det andra är frågan om en konsument skall vara tvungen att finna sig i att
näringsidkaren utför nya avhjälpningsförsök till följd av att andra fel uppstår
på konsumentens kropp under det ursprungliga avhjälpandet. Således borde
det vid tjänster som utförs på en människas kropp införas ett annat krav på
hur många avhjälpningsförsök näringsidkaren får lov att utföra. Antalet
försök att avhjälpa felet skulle till exempel kunna avgöras av huruvida den
aktuella tjänsten är av okomplicerad eller komplicerad natur. Vid en
komplicerad tjänst, som till exempel en mindre hårklippning eller en enklare
                                                          
126 Prop. 1984/85:110 s. 232.
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hårförlängning, kunde näringsidkaren vara berättigad att under vissa
omständigheter få göra ett avhjälpningsförsök. Men vid komplicerade
tjänster, som till exempel tatuering och blekning av hår, skulle
näringsidkaren inte få lov att göra några avhjälpningsförsök över huvudtaget
såvida konsumenten inte ger sitt samtycke.

Ett avhjälpande skall vidare enligt KTjL ske utan kostnad för konsumenten,
men konsumenten bör alltid försöka begränsa sina utgifter, 20 § 4 stycket. I
det ovan återgivna ärendet från ARN angående flätning av löshår har
näringsidkaren i sin utsaga angett att de är villiga att till en ”merkostnad”
åtgärda det aktuella felet.127 Denna utsaga från näringsidkaren är något
otydligt formulerad, men om det skall tolkas som att denna merkostnad
enligt näringsidkaren skall betalas av konsumenten så är det i enlighet med
detta lagrum en kostnad som näringsidkaren aldrig kan kräva att
konsumenten skall betala. Näringsidkaren kan även på grund av stadgandet i
20 § 4 stycket komma att bli tvungen att stå för sina egna kostnader samt
dessutom för konsumentens eventuella utlägg, rese- och transportkostnader.
I fallet med hårborttagning på ryggen, har ARN uppmärksammat att
konsumenten hade rätt att få ersättning för vissa av sina resekostnader.128

Även förlorad arbetsinkomst kan komma att ersättas om det anses ha varit
nödvändigt för konsumenten att ta ledigt från sitt jobb för att få felet
avhjälpt.129 I ett ärende där en näringsidkare utfört felaktig frisörtjänst på
konsumenten hade konsumenten bland annat yrkat på att erhålla ersättning
för utebliven arbetsinkomst.130 Av utredning i ärendet framgick det dock att
konsumenten varit sjukskriven den dagen och ARN avslog detta
ersättningskrav. Eventuellt skulle konsumenten istället valt att ta ledigt den
aktuella dagen, istället för att sjukskriva sig, för då hade hon enligt lagens
förarbeten haft rätt till en ersättning. Å andra sidan kan det ju tänkas att
konsumenten ändå borde ha rätt att få ersättning då hon varit sjukskriven
endast en dag, och under denna första sjukskrivningsdag inträder en karens,
vilket innebär att hon inte får någon sjukersättning och således har ett
inkomstbortfall.

Konsumenten blir dock skyldig att själv ersätta sådana kostnader som
uppstått till följd av olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse samt är
att hänföra till sådant material konsumenten själv enligt avtalet skall
tillhandahålla och bekosta, 20 § 4 stycket. Förarbetena ger som exempel att
en näringsidkare skall måla ett hus där konsumenten tillhandahåller all färg
som behövs.131 På grund av en olyckshändelse förstörs arbetet innan tjänsten
är slutförd och fel enligt 9 § 1 stycket uppstår. Näringsidkaren blir då
tvungen att utan kostnad avhjälpa felet genom en ny arbetsinsats men
konsumenten får själv tillhandahålla ny färg. Detsamma gäller således i fall
då en konsument själv tillhandahåller till exempel löshår eller smycke som
skall användas vid piercing.

                                                          
127 Änr. 1998-6865, återfinns i bilaga 2.
128 Änr. 2000-3680, återfinns i bilaga 2.
129 Prop. 1984/85:110 s. 234.
130 Änr. 2000-6229, återfinns i bilaga 2.
131 Prop. 1984/85:110 s. 236.
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Om de aktuella kostnaderna hade uppstått även om tjänsten utförts felfritt
blir konsumenten också skyldig att betala.132 Förarbetena ger här ett
exempel på ett byte av delar i en apparat, något näringsidkaren borde ha
utfört från början men inte gjort men inte heller tagit betalt för. Då blir
konsumenten betalningsskyldig för detta byte men priset skall beräknas
utifrån vad det skulle ha kostat honom om det gjorts från början. Följden av
detta resonemang blir alltså att en konsument aldrig skall vara skyldig att
betala för en tjänst som inte hade uppkommit om tjänsten utförts korrekt
från första början. Om en frisör således utför en felaktig permanent vilket
resulterar i att, när frisören försöker avhjälpa felet, håret måste klippas på
grund av att det skadats av permanenten, så skall konsumenten inte behöva
betala för denna klippning.

2.6.3 Prisavdrag och hävning

Om felet av någon anledning inte avhjälps har konsumenten rätt att göra ett
prisavdrag, 21 § 1 stycket. Hur det kommer sig att ett avhjälpande inte blir
aktuellt, till exempel på grund av att ingen av avtalsparterna vill utnyttja
rättigheten, har ingen betydelse. Vill däremot någon av parterna nyttja sin
rätt vad det gäller avhjälpande så kan konsumenten i princip inte begära
prisavdrag förrän den skäliga tid näringsidkaren enligt 20 § har på sig att
avhjälpa felet har passerats.133 Detta gäller dock inte om det kan antas att ett
avhjälpande inom skälig tid inte kommer att ske, då kan konsumenten
omedelbart kräva prisavdrag. Såväl obetydliga som betydliga fel ger
konsumenten rätt till prisavdrag. Detsamma gäller om det handlar om en
tjänst som endast delvis är att betrakta som felaktig. Prisavdragets storlek
skall enligt 22 § motsvara den summa det kommer att kosta konsumenten att
få felet avhjälpt. Det skall då bortses från kostnader för sådant material
konsumenten själv tillhandahåller samt bekostar. Storleken på prisavdraget
skall motsvara felets betydelse för konsumenten och får inte heller bli
oskäligt stort. Dock stadgar 22 § att om prisavdraget enligt detta
beräkningssätt ”… är oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet
har för konsumenten, skall prisavdraget i stället svara mot felets betydelse
för konsumenten”.

En hävning av ett avtal enligt KTjL kan ske på olika sätt. För det första kan
konsumenten häva för framtiden, det vill säga om det redan innan tjänsten
påbörjats finns starka skäl att anta att den inte kommer att utföras utan fel av
väsentlig betydelse för konsumenten, 21 § 3 stycket. För det andra kan
hävning vidare enligt KTjL göras gällande om tjänsten delvis utförts och
starka skäl talar för att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av
väsentlig betydelse för konsumenten, 21 § 2 stycket. Exempel på detta är
om näringsidkaren visar bristande kompetens eller att den del av arbetet som
redan utförts är klart undermåligt. Förarbetena skiljer här på två olika

                                                          
132 Observeras bör att detta inte är tillämpligt då parterna avtalat om ett fast totalpris, såvida
inte pristillägg enligt KTjL 38 § kan aktualiseras.
133 Prop. 1984/85:110 s. 237. 
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huvudsituationer.134 Den ena är att konsumenten bara vill häva avtalet för
den del som återstår av tjänsten men är villig att betala för den del som
näringsidkaren redan utfört. För att hävning då skall bli aktuell räcker det
med att felet som kan antas uppkomma är av väsentlig betydelse för
konsumenten. I den andra situationen kräver dock konsumenten att hela
avtalet hävs, det vill säga att ingen betalning skall utgå för den del
näringsidkaren redan utfört. Då krävs det att det fel som antas uppkomma
medför att syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat. När det gäller det ovan
återgivna ärendet rörande kosmetisk makeup, skulle eventuellt 21 § 2
stycket KTjL ha kunnat aktualiseras av ARN med tanke på att de faktiskt
konstaterar att den aktuella tatueringen behövde bättras på. Om denna
paragraf överhuvudtaget berördes av nämnden framgår inte av deras
bedömning av ärendet, men om den hade beaktats kanske nämnden hade
kommit fram till att konsumenten hade rätt att häva åtminstone en del av
avtalet.

För det tredje kan konsumenten häva avtalet i sin helhet när tjänsten redan
är utförd. Men om konsumenten vill häva avtalet så krävs det att syftet med
tjänsten i huvudsak är förfelat och att näringsidkaren ”… insett eller bort
inse detta…”, 21 § 2 stycket. Situationer som det då handlar om är till
exempel om felet resulterat i att föremålet praktiskt taget är oanvändbart,
och att föremålet skall användas vid ett särskilt tillfälle och det inte är
möjligt på grund av felet.135 När en frisör således åtagit sig att göra en
håruppsättning av konsumentens hår, och uppsättningen görs inför ett
speciellt tillfälle, som till exempel kundens bröllop, har kunden rätt att häva
avtalet om syftet med tjänsten i huvudsak är att anse som förfelat. Detta
eftersom uppsättningen skall ”användas” vid ett speciellt tillfälle samt att
näringsidkaren insett, eller borde ha insett detta.

Hävning kan också berättigas, enligt förarbetena, om resultatet är ”… så
dåligt eller så avvikande från vad som har avtalats att det i stort sett inte har
något värde för konsumenten”.136 Om syftet i huvudsak är förfelat skall
vidare bedömas utifrån den enskilde konsumentens synpunkt.137 Hävning
kräver dock enligt förarbetena att näringsidkaren insett eller borde ha insett
det speciella syftet med tjänsten.138 Därför ligger det i konsumentens
intresse att alltid göra näringsidkaren uppmärksam på om denne har ett
speciellt syfte med tjänsten. När en konsument besöker en näringsidkare i
syfte att till exempel utsätta håret för en särskild behandling, eller att få en
viss tatuering utförd får dock konsumentens upplysningsplikt i detta
sammanhang automatiskt vara uppfyllt i och med att tjänsten beställs. Vid
beställningen framgår ju just det speciella syftet med tjänsten, till exempel
att bleka för att uppnå en ljusare hårfärg, att permanenta håret för att få ett
lockigare hår, tatuera läpparna för att få en permanent makeup eller att göra
en bröllopsuppsättning.

                                                          
134 Prop. 1984/85:110 s. 238 f.
135 Prop. 1984/85:110 s. 237.
136 Prop. 1984/85:110 s. 237.
137 Prop. 1984/85:110 s. 237.
138 A. SOU s. 316.
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Det kan vad det gäller ARN-ärenden som jag tagit del av konstateras att, i
de fall då konsumenter hos ARN yrkat på att få häva avtalet, så har
konsumenten endast fått häva avtalet de gånger näringsidkaren redan, vid ett
eller flera tillfällen, försökt avhjälpa felet. I tre ärenden avseende
hårförlängning hade näringsidkaren vid ett eller flera tillfällen redan försökt
avhjälpa felen, det vill säga de misslyckade hårförlängningarna, dock utan
att lyckas åtgärda dem.139 Inte i ett enda av de övriga fallen har ARN
medgett hävning. Således framstår det som om ARN anser att
näringsidkarens rätt att få försöka avhjälpa felet har en stor prioritet jämfört
med konsumentens rätt att få häva avtalet under vissa omständigheter.
Ytterligare ett exempel som tyder på detta är ett ärende avseende kosmetisk
makeup. 140 Det som skulle tatueras var konsumentens läppkonturer, något
som dock misslyckades. Konsumenten hade i sin anmälan till ARN bifogat
intyg från en diplomerad hudterapeut som ansåg att tjänsten var felaktigt
utförd. Trots detta avslog ARN konsumentens yrkande om hävning. ARN
konstaterade visserligen att tatueringen behövde förbättras, men att
näringsidkaren ändå skulle ha rätt att försöka avhjälpa felet, och ingen
hävning medgavs. Trots att näringsidkaren således i dessa fall, enligt min
bedömning, eventuellt torde ha uppvisat sådan allvarlig oskicklighet som
förarbetena åsyftar verkar näringsidkarens rätt att försöka avhjälpa felet, när
ARN beslutar i ärendena, ofta utifrån de ärenden jag tagit del av få gå före
konsumentens intresse av att häva avtalet samt få kompensation för utgifter
denne haft för att få felet åtgärdat av en annan näringsidkare.

Häver konsumenten avtalet helt och hållet har näringsidkaren inte rätt till
någon betalning, 23 § 1 stycket. Om konsumenten redan betalat hela eller
delar av ersättningen skall konsumenten därför få tillbaka det samt eventuell
ränta.141 Däremot har näringsidkaren i viss mån rätt att få tillbaka det
material han eller hon tillhandahållit. Men det gäller inte om det innebär
olägenheter eller betydande kostnader för konsumenten. Konsumenten skall
därför till exempel inte behöva vara av med föremålet under en tid av
betydelse för honom. Men vid tjänster som faller in under kategorin
”behandling av människa” är det ofta svårt, eller helt omöjligt, för
konsumenten att lämna tillbaka det material näringsidkaren tillhandahållit.
Hur skall till exempel vätskorna som använts vid en permanent eller färgen
som använts vid en tatuering kunna lämnas tillbaka? Och visserligen kan det
smycke som använts vid en misslyckad piercing lämnas tillbaka men frågan
blir då om näringsidkaren vill ha tillbaka det för smycket kan ju knappast
användas igen på en annan konsument. Detsamma torde gälla ett löshår som
använts vid en misslyckad hårförlängning.

Om det därför är omöjligt att lämna tillbaka något skall konsumenten,
såvida det inte är oskäligt, enligt förarbetena ersätta näringsidkaren för
detta.142 Skälighetsbedömningen avser dels det eventuella beloppet och dels
                                                          
139 Änr. 1999-1207, 2000-0690 och 2001-3446, återfinns i bilaga 2.
140 Änr. 2000-7742, återfinns i bilaga 2.
141 Prop. 1984/85:110 s. 243.
142 Prop. 1984/85:110 s. 243.
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om konsumenten överhuvudtaget är skyldig att ersätta någonting. För att
avgöra detta skall det tas hänsyn till alla omständigheter som berör
ersättningsfrågan, till exempel om näringsidkaren har en större eller mindre
skuld till felets uppkomst eller om konsumenten haft viss nytta av tjänsten
trots felet. Vad det gäller ersättningsbeloppets storlek får det inte vara större
än det värde det motsvarar för konsumenten. Även här skulle man vad det
gäller det ovan angivna ärendet rörande kosmetisk makeup kunna tänka sig
att ärendet fått en annan utgång om detta beaktats vid ARN:s bedömning.143

Kanske hade konsumenten då fått rätt att häva samt varit tvungen att till viss
del ersätta näringsidkaren för det material som använts, och konsumenten
således fått tillbaka en del av den summa hon redan betalt för den
misslyckade tjänsten.

Vid avtal som hävs delvis har näringsidkaren slutligen enligt KTjL rätt att få
betalning för den del som redan utförts, dock med avdrag för det belopp
som det kommer att kosta konsumenten att få den återstående delen utförd
av någon annan, 23 § 2 stycket.144 Om detta stadgande hade beaktats vid
ARN:s bedömning av ärendet avseende kosmetisk makeup hade ärendet
kanske också på grund av detta fått en annan utgång.145 Konsumenten hade
då varit tvungen att ersätta näringsidkaren för tjänsten, men med avdrag för
vad det skulle komma att kosta att få den undre läppens konturer
förbättrade, något som skulle ha inneburit att konsumenten fått en viss del
av det belopp hon yrkade på att återfå hos nämnden.

Huruvida ARN i sin bedömning överhuvudtaget diskuterat kring dessa
bedömningsmöjligheter i de olika ärendena som rör yrkanden om hävning
vet jag inte, men det framgår i alla fall inte av de bedömningar som skriftligt
lämnats i de olika fallen.

2.6.4 Skadestånd

För att näringsidkaren skall vara skyldig att betala skadestånd krävs det
enligt KTjL 31 § att tjänsten är felaktig. Skadestånd kommer också endast
ifråga i de fall då de andra påföljderna enligt KTjL inte tillräckligt
kompenserar konsumenten för det aktuella felet. Dessutom skall den skada
konsumenten orsakats vara av ekonomisk natur.146 För att slippa
skadeståndsansvar skall näringsidkaren visa att felet beror på en
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, eller på något annat hinder
vilket ligger utanför näringsidkarens och dennes eventuella medhjälpares
kontroll. Skadeståndsskyldighet uppstår till exempel om konsumenten
orsakas skada och näringsidkaren vid avtalets ingående borde ha insett att
skadan skulle uppkomma. Således torde till exempel ett skadeståndsansvar
                                                          
143 Änr. 2000-7742, återfinns i bilaga 2.
144 Om tjänsten utförts i strid mot 6 § produktsäkerhetslagen eller 17 §
marknadsföringslagen har konsumenten också alltid en rätt att häva avtalet i dess helhet,
såvida felet inte inom skälig tid avhjälps eller utförs på nytt. Dessa situationer berör jag
dock av utrymmesskäl inte i denna uppsats.
145 Änr. 2000-7742, återfinns i bilaga 2.
146 Prop. 1984/85:110 s. 267 f.
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föreligga om en frisör skall bleka en konsuments hår och konsumentens hår
redan innan blekningen utförs har ett mycket skadat hår. I denna situation
bör en professionell frisör inse att en blekning av det redan skadade håret
kommer att medföra att håret skadas ännu mer. Samma skadeståndsansvar
gäller också om näringsidkaren under utförandets gång borde ha insett att
felet skulle uppstå.147

Näringsidkarens skadeståndsansvar är vidare mycket långtgående. Han eller
hon kan bli ansvarig för de personer som är anställda hos näringsidkaren,
samt för sådana företagare näringsidkaren direkt eller indirekt anlitat för att
utföra hela eller delar av tjänsten, 31 § 2 stycket. Till exempel kan
näringsidkaren bli ansvarig för en anlitad underentreprenör samt
underentreprenörens underentreprenörer. Dock blir näringsidkaren inte
ansvarig för dem som sålt det eventuella material som behövs för att kunna
utföra tjänsten. Vid en hårförlängning är således näringsidkaren inte
ansvarig för om det löshår som används är av så dålig kvalitet att detta till
exempel upplöses vid kontakt med vatten, om detta löshår köpts av en annan
näringsidkare. 

Skulle det aktuella felet orsaka en sakskada ”… på föremålet för tjänsten
eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans
hushåll” så har näringsidkaren ett kontrollansvar, 31 § 4 stycket. Vidare har
näringsidkaren även i andra situationer än de som anges i 31 § 4 stycket ett
skadeståndsansvar vad det gäller sakskador. Sakskadorna kan även i dessa
situationer ha uppstått på det aktuella föremålet, eller på annan egendom
som tillhör konsumenten eller annan i dennes hushåll, 32 §. En förutsättning
för att näringsidkaren skall kunna bli ansvarig är dock att den skadade
egendomen är i näringsidkarens besittning eller under näringsidkarens
kontroll, och att näringsidkaren ”… visar att skadan ej beror på försummelse
av honom eller någon som på hans sida anlitats för att utföra tjänsten”, 32 §
1 stycket. Näringsidkaren åläggs med andra ord här ett så kallat
presumtionsansvar.148  Detta medför att näringsidkaren kan komma att bli
skadeståndsskyldig om konsumentens kläder blir förstörda i samband med
till exempel en permanent om näringsidkaren inte bevisar att skadan inte
orsakades genom försummelse från hans eller hennes sida. 

Konsumenten kan även i vissa andra fall få skadestånd för sakskador som
tillfogats såväl konsumenten som konsumentens egendom, 32 § 2 stycket.
Det kan till exempel handla om att föremålet drabbats av en sakskada då den
inte befann sig i näringsidkarens besittning/kontroll, men ändå har ett
samband med utförandet av tjänsten. Om en konsument färgar håret rött,
och denna färg sedan färgar av sig på konsumentens sängkläder, skulle till
exempel kunna betraktas som en sådan sakskada. 32 § 2 stycket omfattar
även rena förmögenhetsskador som inte uppstått till följd av fel eller
dröjsmål. För att skadestånd skall utgå för skador på grund av denna typ av
fel måste konsumenten dock kunna ”… visa att näringsidkaren har varit

                                                          
147 Prop. 1984/85:110 s. 270.
148 Prop. 1989/90 :77 s. 92.
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försumlig…”, vilket innebär att näringsidkaren har ett så kallat culpa-
ansvar.149

Har tredje man lämnat vissa vilseledande uppgifter, eller underlåtit att lämna
viss säkerhetsinformation, kan även detta i olika situationer orsaka ett
skadeståndsansvar för näringsidkaren, 33 §. Såväl för skadestånd enligt 31 §
som enligt 32 § kan dock konsumenten och näringsidkaren avtala om att
skadeståndet inte skall omfatta förluster i näringsverksamhet.

Skulle skadeståndet enligt 31- 33 §§ visa sig vara oskäligt betungande med
”… hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden” kan det
jämkas utifrån vad som kan anses skäligt, 34 §. Anledningen till att denna
jämkningsmöjlighet införts i lagen är att många gånger är näringsidkarna
småföretagare som skulle drabbas orimligt hårt om de var tvungna att ersätta
konsumenten fullt ut för dennes ekonomiska skada.150 För att jämkning skall
komma ifråga krävs det att skadeståndet måste uppgå till ett betydande
belopp samt att beloppet är ”… avsevärt större än vad som kan anses
motsvara en normal skaderisk i den skadeståndsskyldiges verksamhet”. Men
kan beloppet, trots att det är stort samt ej motsvarar det normala, ändå bäras
av näringsidkaren utan att vara oskäligt betungande för dennes ekonomi
skall skadeståndet inte jämkas. Om näringsidkaren är försäkrad vad det
gäller skadeståndet, eller om näringsidkaren borde ha tecknat en sådan
försäkring, kan jämkning inte heller komma ifråga.151

Om däremot konsumenten på något sätt är försäkrad så att det täcker den
aktuella skadan, eller medvetet underlåtit att skaffa en försäkring som är
sedvanlig vad det gäller hans eller hennes förhållanden, kan det föranleda
jämkning. Ett exempel på när en konsument underlåtit att teckna sedvanlig
försäkring är om denne äger en fastighet och inte tecknat brandförsäkring.
Hade näringsidkaren dessutom en möjlighet att förutse samt förhindra
skada, till exempel genom särskild omsorg eller via skyddsåtgärder, skall
skadeståndet inte heller jämkas. 34 § stadgar slutligen att även
omständigheter i övrigt skall beaktas vid jämkningsbedömningen. Det rör
sig då om situationer då konsumenten har ett stort behov av ekonomisk
kompensation, eller då näringsidkaren till exempel har möjlighet att vända
sig till en underentreprenör.152 Om näringsidkaren kan få delar eller hela
skadeståndet täckt från underentreprenören skall jämkning därför eventuellt
inte komma ifråga. En konsument skall dock aldrig drabbas av att
konsumenten valt att anlita en näringsidkare som visat sig ha en dålig
ekonomi, utan jämkning torde enligt förarbetena komma ifråga främst i de
fall ett fel orsakat stora följdskador eller vid betydande sakskador i enlighet
med 32 §. Det torde även komma ifråga när den skadeståndsskyldige är en
fysisk person som i enskild firma driver sin verksamhet och därför drabbas
av personligt ansvar.153 Således är det irrelevant att som en näringsidkare i

                                                          
149 Prop. 1989/90:77 s. 93.
150 Prop. 1984/85:110 s. 292 f.
151 Prop. 1984/85:110 s. 294 samt 34 § in fine.
152 Prop. 1984/85:110 s. 296
153 Prop. 1984/85:110 s. 294
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ett ärende rörande hårförlängning ta upp i sin inlaga till ARN att hon inte
kan häva eller gör ett prisavdrag för tjänsten om hon skall kunna lämna sina
barn till barnpassning under den tid hon utför tjänsten.154 Även i ett annat
ärende rörande flätande av löshår angav näringsidkaren i sin inlaga till ARN
att hon som liten företagare inte hade någon möjlighet att lämna pengarna
tillbaka till konsumenten, något som således också är irrelevant och inte
skall drabba konsumenten. Detta är dock inte något ARN kommenterat i
sina bedömningar av ärendet. Även om det kanske vore önskvärt för att på
så sätt upplysa näringsidkaren om vad som gäller vid skadestånd.

Slutligen stadgas det i KTjL 35 § att en konsument aldrig kan få något
skadestånd för eventuella personskador till följd av felet. Anledningen till
varför lagstiftaren valde att utesluta personskadorna återfinns i förarbetena.
Konsumenttjänstutredningen ansåg att personskador låg ”… mera avlägset
ifrån de avtalstyper” den aktuella lagen skulle behandla.155 Personskador
ansågs av utredningen ofta drabba konsumenterna eller tredje part av en
slump, till skillnad från sakskadorna. Dessutom ansågs reformbehovet vad
det gällde sakskador vara större vid den tidpunkt lagen skrevs. Enligt
Anders Bergmark medger ARN aldrig heller någon ersättning för
personskada, och den praxis uppsatsförfattaren tagit del av bekräftar detta
ställningstagande. I till exempel ett fall, där konsumenten dels hävdade att
tjänsten var felaktigt utförd och dels att hon hade fått huvudvärk till följd av
tjänsten, konstaterade nämnden att huvudvärken inte berättigade
skadestånd.156 Någon förklaring till varför det inte ger rätt till prisavdrag
gavs dock inte, det vill säga det görs ingen hänvisning till aktuell paragraf i
KTjL. I ytterligare ett fall avslog ARN ett yrkande om ersättning på grund
av men. Dessa men ansåg sig konsumenten ha lidit till följd av en felaktigt
utförd tjänst.157 I det fallet handlade det om en tatuering avseende
borttagande av ärr till följd av en bröstoperation. Utan att bedöma huruvida
tjänsten var felaktig eller inte ansåg nämnden att konsumenten inte visat att
denne lidit ”… någon ersättningsbar skada” till följd av tjänsten. Yrkandet
avslogs därför.

Det faktum att KTjL inte är utformad för att bevilja skadestånd för
personskador är ytterligare något som talar för att lagen bör kompletteras
med ytterligare ett kapitel, enbart för tjänster som faller in under
”behandling av människa”. I detta kapitel bör skadestånd för personskador
finnas med eftersom det vid dessa tjänster torde vara snarare regel än
undantag att konsumenten drabbas av vad som kan kallas för personskador.
Anledningen till detta är ju att tjänsterna utförs på kroppen och om tjänsten
utförs felaktigt är det därför stor risk att det är konsumentens kropp som
kommer till skada. När KTjL inte omfattar personskador kan konsumenten
därför i vissa fall inte få ut en ersättning som motsvarar den egentliga skada
felet medfört. Felet innebär ju i många fall en form av personskada, på
grund av såväl en fysisk ”defekt” som ett psykiskt lidande. Fast kanske
                                                          
154 Änr. 2001-0001, återfinns i bilaga 2.
155 A. SOU. s. 371-372
156 Änr. 2001-0984, återfinns i bilaga 2.
157 “Tatueringsfallet”, återfinns i bilaga 3.
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borde redan i dagsläget ARN i vissa ärenden rekommendera skadestånd för
personskador, fast då i enlighet med SkadestL 2:1.158 Enligt denna paragraf
skall den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada, eller
sakskada, ersätta skadan, om annat inte följer av skadeståndslagen. Och
eftersom ARN enligt Bergmark gör en juridisk prövning av ärendet borde
även denna paragraf beaktas vid nämndens bedömning. Men även om
skadeståndslagen innebär en sådan möjlighet bör ändå enligt min
uppfattning skadestånd för personskador i samband med felaktiga tjänster
som utförs på människans kropp återfinnas i ett kompletterande kapitel till
KTjL. Detta för att verkligen poängtera att en sådan skadeståndsmöjlighet
existerar i samband med dessa tjänster.

Vid fel som uppstår i samband med behandling av människa kan felet
dessutom komma att medföra skador som eventuellt skulle kunna vara
skadeståndsberättigade under en rätt lång tid efter skadans uppkomst. Om
till exempel en kosmetisk makeup utförs felaktigt kan konsumenten tvingas
att vidta omfattande och kostnadskrävande behandling för att få felet
korrigerat. Och om en konsument får sitt hår sönderbränt vid en felaktigt
utförd frisörtjänst kan det medföra att särskilda hårvårdsprodukter samt
tätare frisörbesök under lång tid krävs för att ”läka” håret. På frågan om hur
länge, efter skadans uppkomst, en konsument kan få ersättning svarar Lunds
konsumentsekreterare Anderberg att hon inte vet det.159 Men hon tror att
konsumenten eventuellt kan försöka uppskatta skadans totala omfattning.
Hon poängterar dock vikten av att reklamera felet till näringsidkaren
omgående. Vid fråga till Anders Bergmark kan ARN enligt Bergmark
fastställa att en näringsidkare har en skadeståndsskyldighet utan att det
exakta beloppet går att fastställa vid beslutstidpunkten.160 Dock är sådana
ärenden väldigt ovanliga i praktiken.

                                                          
158 SkadestL (SFS 1972:207)
159 Personlig intervju, Christina Anderberg, konsumentsekreterare Lunds kommun, 2001-
10-26.
160 Skriftlig intervju, Anders Bergmark, handläggare vid allmänna avdelningen ARN, 2001-
11-22.
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3. Avslutande reflektioner
Under mitt uppsatsarbete har jag kommit att göra, i mitt tycke, vissa viktiga
iakttagelser. För det första är det så att konsumenttjänstlagen i sin nuvarande
utformning till stora delar går att använda analogiskt på tjänster avseende
”behandling av människa”. Till exempel är det självklart att även
”behandling av människa” skall utföras på ett fackmässigt sätt. Det är också
självklart att näringsidkaren skall åläggas en omsorgsplikt samt en
skyldighet att avråda konsumenten i vissa fall. Men det är ändå så att den
instans där dessa ärenden oftast hamnar, det vill säga ARN, noga måste
pröva i vilken utsträckning lagens olika paragrafer är tillämpliga på de olika
ärendena. Och i vissa avseenden, till exempel när det gäller näringsidkarens
rätt att i vissa situationer göra ett visst antal avhjälpningsförsök och
tidpunkten för felbedömning, är lagen och dess förarbeten enligt min
mening inte lämplig att använda på dessa tjänster. Lagen bör därför, oavsett
att vissa paragrafer går att använda redan i dagsläget, utvidgas med ett
särskilt kapitel som är särskilt anpassat för dessa tjänster. I detta kapitel kan
till exempel ett skadeståndsansvar för personskador, krav på att kvitto alltid
skall lämna, en indelning av dessa tjänster i komplicerade och
okomplicerade tjänster samt nya regler för näringsidkarens rätt till
avhjälpningsförsök införas.161

Vidare anser jag att ARN från och med nu tydligare bör informera om, samt
motivera, hur de ser på detta tjänsteområde. I synnerhet borde de kartlägga
den praxis de själva utarbetat, samt göra det mer lättillgängligt för
allmänheten att ta del av dessa ärenden. En av deras uppgifter är ju trots allt
att föra ut sin praxis för att på så sätt förebygga tvister mellan konsumenter
och näringsidkare.

En annan brist vad det gäller ARN:s hantering i dessa frågor är det faktum
att om en konsument fyller i sin anmälan på ett felaktigt sätt så kan det få till
följd att yrkandet avslås. Även näringsidkare kan hamna i liknande
situationer när det gäller deras svaromål på konsumenternas yrkande. Därför
anser jag att ARN i framtiden alltid bör begära in fotografier och intyg samt
uppmana näringsidkare att lämna, samt konsumenter att kräva, kvitto på den
utförda tjänsten. Och dessa uppmaningar bör tydligt framgå i deras
informationsmaterial och på deras hemsida.

Vad det gäller KV så undantar de uttryckligen ”behandling av människa”
från lagens omfattning. Och eftersom KV inte i sina konsumentskrifter, på
sin hemsida eller i sin konsumentupplysande tidskrift Råd & Rön talar om
att KTjL skulle kunna användas analogiskt på ”behandling av människa” får
detta tolkas som att de inte finner den vara tillämplig. Anmärkningsvärt är
det då att KV, om detta verkligen är deras inställning i frågan, inte invänder
mot att ARN kategoriskt använder denna lag för att fatta beslut i just sådana
                                                          
161 Ett krav på att kvitto skall lämnas, samt kunna uppvisas vid en eventuell tvist hade
kanske medfört att eventuellt skattefusk i större utsträckning kunde undvikas.



43

ärenden. KV:s officiella inställning får dessutom till följd att den
konsument, eller för den del även den näringsidkare, som läser KV:s skrifter
för att finna vägledning om vad som gäller för dessa tjänster får intrycket av
varken KTjL eller någon annan lag är tillämplig på denna kategori av
tjänster. Men skulle det ändå vara så att KV anser att KTjL är lämplig att
använda analogt på denna tjänstegrupp är det också ytterst anmärkningsvärt
att de ingenstans i sina konsumentforum upplyser om att det är på detta sätt.
Något som tyder på att KV åtminstone ibland är av denna åsikt är det
reklamationsförfarande KV utarbetat tillsammans med SFF.

Oavsett KV:s verkliga inställning i frågan är det konstigt att KV inte
ifrågasätter varför ARN inte tydligare för ut sin praxis. Det bland annat med
tanke på att KV i sitt arbete, med bland annat att upplysa konsumenter om
vad som gäller enligt olika lagar, borde ha ett egenintresse av att själva veta
vilken praxis som utarbetats på området. Att KV inte ger någon form av
upplysning drabbar ju till exempel särskilt de konsumenter och
näringsidkare som är bosatta i någon av de 20 kommuner som saknar
konsumentvägledande funktion. En klar och tydlig upplysning om vad som
verkligen gäller skulle troligen underlätta för dessa kommuninnevånare.

Jag anser därför att KV borde ta ett större ansvar i denna fråga. Då fel i
samband med dessa tjänster kan få stora personliga konsekvenser för
konsumenten som drabbas borde det ligga i linje med KV:s uppgift,
nämligen att tillvarataga konsumenternas hälsa och intressen, att verkligen
kartlägga vad som gäller. Detta ligger dessutom i näringsidkarnas intresse.
Dessa skulle, om klara och tydliga riktlinjer fanns, själva i större
utsträckning veta vad de har för rättigheter och skyldigheter och således
känna en större trygghet i en tvistsituation. Särskilt näringsidkare som inte
är anslutna till en större branschorganisation, som de kan få stöd och
rådgivning ifrån, hade nog sett en stor fördel med en tydligare information.

Slutligen hoppas jag detta område i framtiden kommer att uppmärksammas
mer. Detta särskilt på grund av hur vanligt förekommande dessa tjänster är i
dagens samhälle, samt med tanke på vilka personliga konsekvenser en
felaktigt utförd tjänst av detta slag kan medföra för den enskilde
konsumenten. Och om detta tjänsteområde ägnades större intresse tror jag
också att seriösa näringsidkare inom dessa olika branscher, precis som
konsumenterna, skulle känna en större trygghet om vilka rättigheter och
skyldigheter de olika parterna har i tvistesituationer. Dessutom skulle
kanske tydligare regler automatiskt sålla bort eventuella oseriösa
näringsidkare.
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Bilaga 1
Företagarfrågor/Lag och avtal 4.2

Regler vid reklamationsärenden
gällande frisörtjänster

De kommunala konsumentverksamheterna och Allmänna reklamationsnämnden har relativt få ärenden som berör
frisörtjänster. 

I de fall ett reklamationsärende uppstår rekommenderar SFF följande
rutin:

Förkortningar: ARN = Allmänna Reklamationsnämnden
SFF = Sveriges Frisörföretagare

1. Kunden gör reklamation hos berörd frisörföretagare, varvid kund
och frisör
i första hand försöker enas om eventuell uppgörelse.

2. I situation, då kunden ej anser att uppgörelse nåtts, bör SFF lokalt
eller centralt kontaktas, varefter en opartisk yrkesutövare gör en
bedömning av ärendet (skriftligt). Efter denna bedömning bör
sedan berört frisörföretag åter kontaktas för förnyat försök till
uppgörelse.

Reklamationsgranskning genom SFF kan bara ske när
medlemsföretag har gjort behandling. Icke-medlemmars arbete
granskas endast i de fall anmälan gjorts till ARN och i sådant fall
efter samråd med ARN.

3. Om enighet ej kan uppnås, bör kunden kontakta den kommunala
konsumentverksamheten i sin hemkommun. Där kan han/hon vid
behov få stöd och hjälp i kontakterna med berört frisörföretag
eller hjälp med reklamationsanmälan till ARN. Vid anmälan till
ARN ska eventuellt bedömningsutlåtande medsändas. ARN
behandlar ärendet och beslutar rekommendation om hur tvisten
bör lösas.

4. Om tvist ej kan lösas, kan kunden gå till rättslig prövning med
ärendet.
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Som regel brukar det aktuella företaget rätta sig efter ARNs beslut. 
Obs! Nämndens beslut är en rekommendation och kan ej jämföras
med domslut.

För Dig som är yrkesutövare är det av största vikt att få möjlighet att
bemöta krav och kritik i ett eventuellt ärende. 

Var alltid korrekt, när Du ”försvarar” Din inställning i ett tvisteärende. 

Tänk också på att alla vinner på om en tvist löses snabbt.

Förfrågan i reklamationsärende görs till Din organisation,
lokalavdelningsfunktionär eller till SFF i Bromma, tel 08-87 04 30.
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Bilaga 2
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1. Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som påbörjade sin verksamhet
1973.162 1976 slogs konsumentverket ihop med konsumentombudsmannen
och kom att benämnas konsumentverket. Konsumentombudsmannen är
verkets chef och generaldirektör.163 KV skall se till att konsumenternas
intressen beaktas under olika omständigheter.164 Det gäller bland annat
reklam, konsumentinformation, varors säkerhet och kvalitet, avtalsvillkor
samt konsumenternas intressen inom EU. Dessutom utbildar KV
kommunernas konsumentvägledare. Dock har KV ingen
konsumentrådgivning utan hänvisar i enskilda förfrågningar till den
kommunala konsumentrådgivningen.165

Verksamhetens övergripande mål sätts av regering och riksdag och dessa
mål är:

- att ge hushållen goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och
andra resurser effektivt

- att ge konsumenterna en stark ställning på marknaden
- att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet
- att främja sådana produktions- och konsumtionsmönster som bidrar

till en långsiktigt hållbar utveckling

KV är också en tillsynsmyndighet som skall se till att näringsidkarna följer
olika lagar. Myndigheten får årligen cirka 3 500 anmälningar, från såväl
enskilda konsumenter som kommunernas konsumentvägledare. KO arbetar
då på så sätt att han eller hon självständigt driver konsumenternas intressen
gentemot företagen i domstol, antingen på grund av anmälan från den
kommunala konsumentvägledningen, enskilda personer eller på eget
initiativ.166 Endast i undantagsfall driver KO enskilda tvister.

KV arbetar också en del med förebyggande verksamhet, som till exempel att
utarbeta överenskommelser med näringslivet. Dessa överenskommelser
handlar ofta om standardvillkor och hur avtalsvillkor, marknadsföring och
varor skall utformas. Via dessa överenskommelser åtar sig de olika
branschernas näringsidkare att använde de framarbetade villkoren gentemot
konsumenterna.167 En annan viktig förebyggande uppgift är att utforma
riktlinjer. Dessa riktlinjer utarbetas ofta efter förhandlingar med
näringslivet, i form av branschorganisationer och enskilda företagare, och
skall bland annat fungera som komplement till befintliga lagar. Riktlinjerna
                                                          
162 Hesselgren & Otterheim a. a. s. 17 ff.
163 Konsumentområdet – en översikt 1995 (1995) Civildepartementet s. 13
164 I konsumenternas tjänst (1999) Konsumentverket och KO s. 2, samt
www.konsumentverket.se (2002-04-24)
165 Angående den kommunala konsumentrådgivningen, se nedan kapitel 3.1.1.
166 Olsen a. a. s. 29
167 Olsen a. a. s. 29
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är inte bindande men ofta tillämpas de i sådan omfattning att de utvecklas
till god affärssed.168 Ett exempel på en sådan här förebyggande verksamhet
får de regler rörande reklamationshantering som KV utarbetat tillsammans
med Sveriges Frisörföretagare.169

Via tidskriften Råd & Rön förser konsumentverket också Sveriges
konsumenter med fakta och råd rörande konsumentfrågor.170 Tidningen har
funnits sedan 1958 och finns nu även på Internet. I tidningen kan
konsumenterna bland annat at del av vad som gäller enligt olika lagar och
regler samt av olika tester. Råd & Rön har även en så kallad svart lista på
vilken det publiceras företag som vägrat följa rekommendationer från ARN.

                                                          
168 Olsen a. a. s. 30
169 Se bilaga 1.
170 www.radron.se (2002-04-27)
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2.
Konsumentvägledare/konsume
ntsekreterare

Den kommunala konsumentrådgivningen är en frivillig, och för
kommuninnevånarna gratis, verksamhet.171 I dessa kommuner arbetar
således konsumentvägledare/sekreterare med att bland annat medla i
reklamationstvister, budgetrådgivning och skuldsanering, informera
konsumenter och näringsidkare om lagar och regler samt ge
hushållsekonomiska råd. Konsumentvägledarna/sekreterarna kan dessutom
kontakta firman som konsumenten befinner sig i tvist med.172 KV är den
myndighet som kontinuerligt utbildar konsumentvägledarna/sekreterarna.

Av Sveriges kommuner saknar cirka 7 procent av landets kommuner
konsumentvägledning i form av en konsumentrådgivande funktion.173 Om
en kommun saknar konsumentrådgivning kan den kommunens konsumenter
inte vända sig till någon annan kommun som har det, på grund av att
skattepengarna inte medger detta. Således innebär det att av Sveriges 289
primärkommuner saknar 20 stycken kommuner konsumentrådgivning.174

                                                          
171 www.finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou_200029a.pdf (2002-04-27)
172 Konsumentguiden – Din rätt som konsument Konsumentverket
173 Svar på telefonfråga till KV, 2002-05-02.
174 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus



221

3. Allmänna
reklamationsnämnden

1968 inrättades den så kallade Allmänna Reklamationsnämnden.175 Denna
statliga myndighet är direkt underställd regeringen och skall primärt
handlägga tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Nämnden skall
vara opartisk samt utgöra ett enkelt, billigt, snabbt samt rättssäkert alternativ
till allmän domstol.176 Syftet med verksamheten är dessutom att tvister skall
förebyggas genom att nämnden skall föra ut sin praxis till näringsidkare och
konsumenter.177 På så sätt skall också färre tvister hamna i en domstol. ARN
har ingen rådgivningsverksamhet utan hänvisar till den kommunala
konsumentrådgivningsverksamheten.

Tvisterna skall gälla köp av varor, tjänster eller ”… annan nyttighet som
tillhandahållits huvudsakligen för enskilt bruk”.178 Dessutom bistår ARN
domstolar som begär in yttranden i konsumenttvister samt kommunernas
konsumentverksamhet med bland annat utbildning, rådgivning och
information. ARN har slutligen även till uppgift att informera näringsidkare
och konsumenter om myndighetens praxis.

ARN består av 10 stycken olika avdelningar. De olika avdelningarna är
allmänna avdelningen, bankavdelningen, bostadsavdelningen,
båtavdelningen, elavdelningen, försäkringsavdelningen, motoravdelningen,
reseavdelningen, textil- och möbelavdelningen samt tvättavdelningen.

3.1 Anmälningsförfarande

Ett ärende måste anmälas skriftligt samt på svenska.179 Anmälaren kan då
till exempel använda någon av de blanketter ARN tillhandahåller via
kommunernas konsumentsekreterare.180 Enligt Christina Anderberg,
konsumentsekreterare i Lunds kommun, hjälper konsumentsekreterarna
ibland konsumenten med att fylla i blanketter samt att etablera en
telefonkontakt med näringsidkaren. I dessa fall måste dock alltid
konsumenten närvara själv, det är således inget konsumentsekreteraren gör
på egen hand. Inkomna anmälningar handläggs därefter vid någon av
nämndens avdelningar beroende på vad tvisten handlar om.

                                                          
175ARN, Allmänna reklamationsnämnden ÅRSBOK 1999 s. 1
176 Konsumentområdet – En översikt 1995 s. 14
177 ibid.
178 Förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden, 1 §.
179 ARN Allmänna reklamationsnämnden, informationsblad 
180 Personlig intervju med Christina Anderberg, konsumentsekreterare Lunds kommun,
2001-10-26
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När ett ärende inkommit till en avdelning kontrollerar en handläggare först
att anmälan uppfyller de formella kraven, samt att anmälan har inkommit
senast 6 månader efter det att reklamation till näringsidkaren gjorts. Anser
nämnden att någon uppgift saknas kräver de in den via brev eller
telefonsamtal.181 Anmälan skickas sedan till näringsidkaren som får yttra
sig, Därefter ges konsumenten återigen tillfälle att yttra sig. Ofta tar detta
cirka tre veckor men ibland kan det, enligt Anders Bergmark, uppstå
långdragna procedurer där anmälan bollas fram och tillbaka mellan
parterna.182

När parterna slutligen sagt sitt i frågan sammanträder en nämnd som fattar
beslut i ärendet. Nämnden är normalt en grupp bestående av 5 personer.183

Gruppen utgörs av en domare, en föredragande, två ledamöter
representerande näringsidkares intressen samt två ledamöter som företräder
konsumentintressen. Dessutom medverkar oftast en föredragande person. I
de fall näringsidkaren inte svarat på nämndens förfrågningar tillmäts
normalt anmälarens uppgifter stor betydelse då nämnden gör sin
bedömning.

Skulle ARN, för att kunna göra en bedömning i ärendet, behöva en
besiktning av till exempel den vara tvisten avser får anmälaren allt som
oftast ombesörja den på egen hand. Det därför nämnden har begränsade
resurser för att genomför dessa besiktningar.184 Anmälaren kan dock yrka på
att erhålla ersättning från näringsidkaren för de eventuella
besiktningskostnaderna.

3.2 Bifall av konsumentens yrkande

Om nämnden bifaller anmälarens yrkande är det enligt Bergmark vanligast
att beslutet formuleras som en rekommendation. Rekommendationen kan till
exempel bestå i att näringsidkaren rekommenderas att betala tillbaka
köpesumman till konsumenten. Det finns inget som tvingar en näringsidkare
att följa nämndens rekommendation, dock har många företagare via de
branschorganisationer de är anslutna till förbundit sig att följa dessa
rekommendationer.185

3.3 Avslag på konsumentens yrkande

Eftersom nämndens förfarande är skriftligt avvisas de ärenden som kräver
någon form av muntlig bevisning. Skulle ärendet dessutom kräva mycket
omfattande utredning kan även det innebära att ärendet avvisas då nämnden
                                                          
181 ARN Allmänna reklamationsnämnden, informationsskrift.
182 Personlig intervju med Anders Bergmark, handläggare vid allmänna avdelningen ARN,
011113
183 A. förordning 17 §.
184 Avdelningarna för sko, textil samt tvätt granskar dock själv de aktuella varorna
regelbundet.
185 www.arn.se (2002-05-14)
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endast har ett förenklat förfarande. Det är dock enligt Bergmark ofta så att
står ord mot ord. Därför begär ARN i vissa fall att fotografier och/eller intyg
skall lämnas in.

Varje avdelning har dessutom en specifik värdegräns som bestäms av
nämnden. Ärenden som hör till sko-, textil- (kläder och hemtextil) samt
allmänna avdelningen har en värdegräns på 300 kronor.186  Ärenden som hör
till el-, motor-, rese-, textil- (möbler) eller tvättavdelningen har en
värdegräns på 700 kronor. Ärenden som slutligen hör till bank-, bostads-,
båt- eller försäkringsavdelningen har en värdegräns på 1 500 kronor.

Inkomna ärenden måste överstiga dessa värdegränser för att behandlas av
ARN.187 Överstigs inte beloppet tas ärendet över huvudtaget inte upp såvida
ärendet inte ”… är av principiellt intresse eller om andra särskilda skäl
föreligger”. 188 Enligt Bergmark innebär det att ett ärende i dessa fall tas upp
för behandling av ARN om det bedöms föra rättsutvecklingen framåt. Vid
ett avvisande återstår det för anmälaren att vända sig till domstol för att där
få saken prövad.

Oavsett om ARN avslår eller bifaller ett yrkande kan ingen av parterna i
ärendet överklaga beslutet. Däremot kan de under vissa omständigheter
begära att få beslutet omprövat. Dock måste då olika förutsättningar vara
uppfyllda.189 Dessa är:

- att part gör sannolikt att han eller hon har haft en giltig ursäkt för att
inte tidigare yttra sig i ärendet

- att part åberopar omständigheter eller bevis som inte tidigare har
åberopats och som kan antas leda till en väsentligt annan utgång i
ärendet och parten samtidigt gör sannolikt att dessa inte tidigare har
kunnat åberopats

- att avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende
eller misstag från nämndens sida och rättelse av beslutet inte kan
komma ifråga

En omprövningsgrund kan enligt Anders Bergmark till exempel utgöras av
att föredragande läst fel och beslutet således hänvisar till fel datum. Grunden
till en omprövning kan dock inte vara att konsumenten eller näringsidkaren
fyllt i anmälan, eller svaromålet, på ett felaktigt sätt. Slutligen måste en
begäran om omprövning göras skriftligt samt ha inkommit till ARN inom
två månader från det att ärendet avgjordes.

                                                          
186 Värdegränserna är hämtade från www.arn.se (2002-04-27).
187 A. förordning 3 § 2 punkten
188 A. förordning 3 § in fine.
189 A. förordning 22 §.
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