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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka lagändringen den 13 juni 2014 i lag (2005:59) om 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undersökningen utreder avtal på distans och avtal 

utanför affärslokaler mellan en konsument och en näringsidkare för varor och tjänster. 

Uppsatsen granskar ändringar där den svenska lagstiftningen är tillämplig men kommer även 

bestå av EU-rättsligt material. Anledningen är att lagändringen grundar sig på EU-direktivet 

om konsumenträttigheter antagen 2011. Fokus kommer vara på följande tre ändringar i lagen: 

ångerrätten vid gatuförsäljning, tidpunkt när ångerfristen börjar löpa och möjlighet att 

använda varan under ångerfristen. 

Dessa tre nämnda ändringar är relativt nya och oprövade. De kan därför vara svåra att förstå 

och använda sig av. Det är dessutom svårt att förutse om och i så fall vilka problem 

ändringarna kan komma att ge upphov till vid tillämpning. Uppsatsens ämne är aktuellt för 

både konsumenter och näringsidkare, och trender visar att både internethandel och 

gatuförsäljning ökar. 
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Förkortningar 

ARN Allmänna reklamationsnämnden 

DAL Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 

nuvarande 

DAL (äldre lydelse) Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),  

innan lagändringen den 13 juni 2014 

Direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om 

konsumenträttigheter, nuvarande 

Distansavtalsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 

1997 om konsumentskydd vid distansavtal 

Ds Departementserier 

EU Europeiska unionen 

Hemförsäljningsdirektivet Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att 

skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta 

affärslokaler 

HovR Hovrätten 

KOM-dokumentet KOM (2008) 614: Förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om konsumenträttigheter 

MD Marknadsdomstolen 

prop. Proposition 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

Vägledning Vägledning (icke bindande) för tillämpningen av direktivet om 

konsumenträttigheter publicerad av DG Justice inom EU-

kommissionen i juni 2014 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Allt fler konsumenter handlar idag via internet. Det blir även vanligare att svenska 

konsumenter bedriver handel med utländska företag och idag är e-handeln med dess 

distansavtal för många en självklar säljkanal.
1
 Ett annat försäljningsområde som ökar är så 

kallad canvasförsäljning vilket är försäljning på offentliga platser som gator, köpcenter eller 

mässor. För att dessa former av avtal ska fungera krävs starkare lagstiftning inom områdena.
2
  

På sommaren 2014 skedde en förändring inom konsumentlagstiftningen, en lagändring i 

distans- och hemförsäljningslagen trädde i kraft.
3
 Efter lagändringen går lagen under namnet 

lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och kallas distansavtalslagen 

(DAL). Lagen reglerar avtal på distans och avtal utanför affärslokaler mellan en konsument 

och en näringsidkare.
4
 Lagändringen innebär både förbättringar och försämringar av 

konsumentskyddet
5
 och i denna uppsats ska ett urval av ändringarna behandlas.  

Innan lagändringen trädde i kraft hade konsumenten endast rätt att undersöka varan men inte 

rätt att använda den. Varan skulle vara i så kallat ”väsentligen oförändrat skick” för att 

möjligheten att ångra köpet skulle finnas kvar. Detta är nu ett begrepp som i och med 

lagändringen försvinner och det införs en rätt för konsumenten att använda varan. Om varan 

har minskat i värde på grund av användandet har näringsidkaren möjlighet att kräva ersättning 

för värdeminskning av varan.
6
 En konsument har 14 dagar på sig att ångra ett köp enligt DAL, 

denna tidsperiod kallas ångerfrist. Tidpunkten när ångerfristen börjar löpa är också något som 

ändras. Utöver att varan ska vara levererad eller avtal för tjänst ingånget så har näringsidkaren 

en skyldighet att ge konsumenten information om bland annat ångerrätten för att ångerfristen 

ska börja löpa. Innan lagändringen krävdes att informationen var i form av en skriftlig 

bekräftelse och gavs efter avtalets ingående. Nu avser det den första informationen som ges 

från näringsidkaren, informationen behöver inte vara skriftlig och ges innan avtalet ingås.
7
 

Canvasförsäljning var något som lagen inte omfattade innan lagändringen.
8
    I denna uppsats 

används ordet gatuförsäljning och detta begrepp kommer vara synonymt med 

                                                           
1 Ds 2013:15 s. 7, Konsumentverket: Gränsöverskridande handel – underlag till Konsumentrapportens temadel 2015, 

rapport 2015:6, Hedström, Linda; Strömqvist, Magnus: Guide för lagstiftning kring e-handel, Svensk Handel, 2011-07-07. 
2 Ekstrand, Lena: Fler kritiska mot dörrknackare, Göteborgs-Posten, 2012-05-05. 
3
 SFS 2014:14 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 

4
 1 kap. 2 och 3 § DAL. 

5
 Prop. 2013/14:15 s. 33, 42 och 47. 

6
 2 kap. 12 § (äldre lydelse) DAL, 2 kap. 15 § punkt 2 DAL.  

7
 2 kap. 7 § 1 st. och 10 § (äldre lydelse) DAL, 2 kap. 2 § 1 st. och 12 § 4 st. DAL. 

8 Prop. 2013/14:15 s. 1. 
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canvasförsäljning och innefatta försäljning på offentliga platser.
9
 Konsumentombudsmannen 

Gunnar Larsson uttalade sig år 2008 om problematiken kring avsaknandet av reglering 

gällande gatuförsäljning. Många konsumenter kände inte till att de inte hade rätt att ångra ett 

köp vid gatuförsäljning, kommenterade Gunnar Larsson och anmälningarna som kom in till 

Konsumentverket mot gatuförsäljarna ökade successivt. Gatuförsäljning reglerades sedan 

tidigare i de nordiska grannländerna och lagändringen kan ses som efterlängtad i Sverige.
10

 

Ändringen i DAL har uppmärksammats och kommenterats av konsumentorganisationer, på 

webbplatser för näringsidkare och i media.
11

  

1.2 Ämne 
Lagändringen som denna uppsats kommer att undersöka grundar sig på EU-direktivet om 

konsumenträttigheter som antogs hösten 2011, i uppsatsen kallat direktivet. Bestämmelserna i 

direktivet har implementerats i svensk lag genom bland annat DAL.
12

 Dessa konsumentregler 

gäller i alla EU-länder vilket underlättar för konsumenter och näringsidkare vid köp av varor 

och tjänster inom unionen.
13

 Däremot kan ändringarna vara svåra för avtalsparterna att förstå 

och använda sig av, detta på grund av att bestämmelserna är relativt nya och oprövade. 

Reaktionerna efter lagändringen är både positiva och negativa. För näringsidkarna inom e-

handel poängterar e-handlarna att det framför allt innebär extra jobb för dem.
14

 Magnus 

Karpe, jurist på Konsumentverket kommenterar lagändringen ”Vi välkomnar stora delar av 

den nya lagen men ser samtidigt att det kan bli en del tolkningsproblem.”.
15

  Det nyinförda 

värdeminskningsavdraget som näringsidkarna har rätt att använda sig av är ett av områdena 

som kan leda till problem vid tillämpning av lagen. Vem ska avgöra om avdraget är möjligt 

att göra och hur stort ska avdraget vara?
16

 Detta är en av bestämmelserna som kan innebära 

mer arbete för e-handlarna.
17

 Utökning av ångerrätten till att gälla även vid offentliga platser 

kan innebära svårigheter med att exempelvis avgöra vad som räknas som tillfällig 

affärslokal.
18

 Ångerfristen för konsumenter är i praktiken kortare än innan lagändringen 

eftersom ett av rekvisiten för att ångerfristen ska börja löpa har tidigarelagts med hänsyn till 

                                                           
9 Prop. 2013/14:15 s. 29. 
10

 Bosson, Amelie: KO kräver lagändring för gatuförsäljning, Sydsvenskan, 2008-03-11. 
11

 Konsumentverket: Nya regler för distanshandel införs idag, 2014-06-13,  

E-handel.se: Ny distanshandelslag skakar om E-handeln, 2014-03-21, Bosson, Amelie: KO kräver lagändring för 

gatuförsäljning, Sydsvenskan, 2008-03-11. 
12 Prop. 2013/14:15 s. 2 f. 
13 Prop. 2013/14:15 s. 1. 
14 E-handel.se: Ny distanshandelslag skakar om E-handeln, 2014-03-21. 
15 Konsumentverket: Nya regler för distanshandel införs idag, 2014-06-13. 
16

 Konsumentverket: Nya regler för distanshandel införs idag, 2014-06-13. 
17

 E-handel.se: Ny distanshandelslag skakar om E-handeln, 2014-03-21. 
18 Konsumentverket: Gatuförsäljning regleras i omgjord lag, 2014-06-12. 
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avtalets ingående vilket kan skapa oklarheter. Med denna bakgrund kan det konstateras att 

både konsumenter och näringsidkare är i behov av att få en klar bild av rättsläget och ett 

tydliggörande av lagändringens tillämpning och problematik. 

1.3 Syfte och problemformulering 
Uppsatsens syfte är att granska och analysera de utvalda ändringarna i lag (2005:59) om 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) som infördes vid lagändringen den 13 juni 

2014. Ändringarna granskas i syfte att undersöka och problematisera vilken betydelse dessa 

ändringar har för konsumenter och näringsidkare som sluter avtal enligt DAL. Fokus i 

uppsatsen kommer att vara på de tre följande ändringarna:   

 Ångerrätten vid gatuförsäljning 

 Tidpunkt när ångerfristen börjar löpa  

 Möjlighet att använda varan under ångerfristen 

För de nämnda ändringarna i DAL kommer nedanstående frågeställningar att försöka besvaras 

inom respektive område. 

1. Varför infördes ändringen i lagen? 

2. Hur påverkas konsumentens och näringsidkarens rättigheter respektive skyldigheter av 

denna nya bestämmelse och vad innebär den? 

3. Vilka eventuella tolknings- och tillämpningsproblem medför denna nya ändring? 

Uppsatsen avser förtydliga parternas förpliktelser gentemot varandra i avtalssituationer på 

distans och utanför affärslokaler, samt klargöra begrepp som används i de nytillkomna 

bestämmelserna i DAL. För att förstå och få en helhetsbild av lagändringen kommer 

bakgrunden till ändringarna att undersökas men även eventuell problematik som kan uppstå 

vid användandet av bestämmelserna behandlas. 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats kommer främst att omfatta konsumentavtal på distans och utanför affärslokaler 

där den svenska lagstiftningen är tillämplig. Dock kommer redogörelser för relevanta 

bestämmelser i direktivet och dess förarbeten att göras eftersom den svenska lagstiftningen 

grundas på dessa regleringar. 
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DAL gäller för varor, tjänster samt finansiella tjänster och instrument.
19

 Uppsatsen kommer 

dock inte att utreda finansiella avtal då dessa naturligt skiljer sig från de andra avtalen, 

undersökningen kommer alltså att innefatta avtal gällande varor och icke finansiella tjänster.  

Ändringarna i DAL som trädde i kraft den 13 juni 2014 är flera, men som nämnts ovan 

kommer undersökningen i denna uppsats att fokusera på de tre ändringarna: ångerrätten vid 

gatuförsäljning, tidpunkt när ångerfristen börjar löpa samt möjlighet att använda varan under 

ångerfristen, detta på grund av tidsbegränsning och uppsatsens storlek. Sett ur konsumentens 

perspektiv betraktas de valda ändringarna även vara mest relevanta att undersöka och kan 

anses påverka konsumenten i störst utsträckning.
20

 Övriga förändringar som lagändringen 

innefattar kommer endast behandlas flyktigt. 

1.5 Metod och material 
Den här uppsatsen tillämpar traditionell juridisk metod. Denna metod innebär att fastställa 

gällande rätt genom att analysera rättskällor inom det undersökta rättsområdet.
21

 Uppsatsen 

utgår från rättskällor inom konsumenträtten för specifikt distansavtal och avtal som ingås 

utanför affärslokaler, som sammanställs för att ge en bild av det undersökta området. 

Materialet i uppsatsen består av följande rättskällor: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Den traditionella juridiska metoden använder sig av rättskälleläran vilket betyder att 

rättskällorna undersöks i hierarkisk ordning.
22

  

Uppsatsens fokus är svensk rätt men eftersom konsumenträtten är harmoniserad med EU-

rätten så tas även hänsyn till EU-rättslig metod och EU-rättens rättskällor då dessa har 

företräde framför nationell lag.
23

 EU-rättslig metod är tillvägagångssättet för att hanterar EU-

rättsligt material. Till de ovan nämnda rättskällorna kompletteras EU-direktiv med dess skäl, 

KOM-dokument samt rättspraxis från EU-domstolen. Den EU-rättsliga metoden bygger på 

andra tolkningsprinciper och grundar sig på en annan rättskällelära än den svenska juridiska 

metoden. Bestämmelser tolkas i dess sammanhang och utifrån dess syfte, inte enbart dess 

lydelse. Detta tolkningssätt förekommer även i Sverige men i samband med förarbeten vilket 

inte är fallet i EU-rätten. Förhållningssättet till allmänna rättsprinciper skiljer sig också åt. 

Inom EU-rätten tas det större hänsyn till hur principer har tillämpats på andra rättsområden 

                                                           
19

 2 och 3 kap. DAL. 
20 Konsumentverket: Nya regler för distanshandel införs idag, 2014-06-13. 
21 Sandgren, Claes: Är rättsdogmatiken dogmatisk? 2005, s. 649. 
22 Sandgren, Claes: Är rättsdogmatiken dogmatisk? 2005, s. 651. 
23

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 173.   
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och den aktuella bestämmelsen tillämpas därefter med vägledning av dessa principer.
24

 EU-

rättslig metod tillsammans med traditionell juridisk metod är sannolikt de mest lämpliga 

metoderna för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

Enligt den traditionella juridiska metoden har lagtext det högsta rättskällevärdet och tillämplig 

lag för detta ämne är DAL, det vill säga lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler.
25

 Lag som rättkälla ska därför användas.
26

 Denna lag tillämpas i största möjliga 

mån som material för att granska de tre valda ändringarna. Uppsatsen undersöker även DAL 

som gällde innan lagändringen 13 juni 2014 för att se skillnader mellan de båda lagarna samt 

lagens utveckling. När denna lag används i uppsatsen kommer den markeras med ”äldre 

lydelse” eftersom den har samma SFS-nummer, 2005:59, som dagens DAL.  

Enligt EU-rättslig metod tas hänsyn till relevant direktiv för ämnet, här Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Direktiv är tillämpliga då de 

implementerats i nationell rätt och är bindande för varje medlemsland vad det gäller det 

resultat som ska uppnås. Form och tillvägagångssätt för genomförandet överlåtes på de 

nationella myndigheterna att bestämma.
27

 Detta konsumentdirektiv är implementerat i svensk 

rätt genom bland annat DAL och därför ska den nationella lagen tolkas så att den stämmer 

överens med EU-direktivets ordalydelse. De två tidigare direktiven hemförsäljningsdirektivet 

från 1985 och distansavtalsdirektivet från 1997 användes i jämförande syfte med det nya 

direktivet. För att fylla luckor som lagen lämnar undersöker uppsatsen enligt metoden de 

rättskällor som bör användas, vilka är förarbeten och rättspraxis.  

Förarbeten till DAL bidrar till förklaring då tolkning av lagen inte är tillräckligt tydlig samt 

klargör bakgrunden till lagändringen. Denna uppsats granskar förarbeten som propositioner 

(prop.), statens offentliga utredningar (SOU) och departementserien (Ds). Förarbeten till 

nuvarande DAL används men även förarbeten till tidigare distans- och hemförsäljningslagar. 

De äldre förarbetena är av intresse för att stora delar av den nu gällande lagstiftningen grundar 

sig på överväganden i tidigare lagstiftningsuppdrag.
28

 I jämförelse med EU-rätten så har 

förarbeten inte lika stor betydelse som i svensk rätt och innehar en annan rättskällestatus.
29

 I 

uppsatsen undersöks skälen, eller med annan term preambeln som direktivet inleds med samt 

KOM-dokumentet till direktivet, vilka kan likställas med förarbeten.  Dessa förarbeten inom 

                                                           
24

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 36 ff. 
25 Denna lag inkluderar aktuell lagändring: SFS 2014:14 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 
26 Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 36. 
27

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 178. 
28

 Norin, Anders: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler - inledning, Karnov, 2015-07-01. 
29

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 40. 

http://juridik.karnovgroup.se.ludwig.lub.lu.se/document/1768894/1
http://juridik.karnovgroup.se.ludwig.lub.lu.se/document/1768894/1
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EU-rätten är inte juridiskt bindande. Preambeln beskriver i punktform skälen till direktivet där 

bestämmelsernas syfte klargörs och ger därmed en viktig tolkningshjälp.
30

 Detta 

överensstämmer med skälens användningsområde för denna uppsats. KOM-dokumentet 

tillämpas i detta arbete för att förklara bakgrunden och införandet av det nya direktivet. 

Förarbetenas betydelse ökar dock som vägledande rättskälla för EU-rätten men kommer 

troligtvis inte få den betydelse som förarbetena av tradition har i den svenska rätten.
31

 

Den traditionella juridiska metoden har vidgats de senaste åren och innefattar utöver 

rättspraxis även andra myndigheters praxis, detta för att få fram intressantare resultat.
32

 

Gällande användandet av praxis i denna uppsats så analyseras främst beslut från Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN) för att utreda DAL:s tillämpnings- och tolkningsproblem. 

Skälet till valet av ärenden hos en statlig myndighet som ARN grundas i avsaknaden av annan 

relevant domstolspraxis gällande lagändringen i DAL. Besluten från ARN är 

rekommendationer men majoriteten av näringsidkarna följer besluten.
33

 Rättspraxis från 

Marknadsdomstolen (MD) och hovrätten (HovR) tillämpas i liten skala, där vissa paralleller 

kan dras till uppsatsens tänkta undersökningsområde och främst ge mer bakgrundsinformation 

gällande lagändringen. EU-rättens rättspraxis skiljer sig från svensk rättspraxis. Domar från 

EU-domstolen är ytterst centrala och ses som en bindande rättskälla. Rättspraxis från EU-

domstolen måste förstås mot bakgrund av dess syfte och tidigare avgörande och tolkas utifrån 

en helhet.
34

 Fall från EU-domstolen innan lagändringen, gällande distansavtalsdirektivet har 

observerats och bidrar till förklaring av förändringen.  

För att stärka uppsatsens juridiska argumentation ytterligare används uttalanden från erkända 

författare inom området i form av lagkommentarer till DAL från Karnov. Detta går under 

rättskällan doktrin vilken får användas och bidrar i denna uppsats med kompletterande 

förklaringar till bestämmelser i DAL. Ett fåtal artiklar granskas för att ge uppsatsen inslag 

från samhället och böcker används för att få kommentarer kring hur EU-direktiv 

implementeras i svensk lag. Det kommer endast nyttjas i liten skala eftersom det förekommer 

en avsaknad av doktrin som rör de nya förändringarna i DAL. EU-kommissionen har gett ut 

                                                           
30 Bernitz et al: Finna rätt – juridikens källmaterial och arbetsmetoder, 13 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, 

s.73. 
31

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 36 fotnot 

72. 
32

 Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 36 ff. 
33

 Allmänna reklamationsnämnden: Om ARN. 
34

 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida (red.): EU-rättslig metod, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 37 ff. 
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en icke bindande vägledning angående direktivet om konsumenträttigheter vilken även tas 

hänsyn till. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen kommer att vara uppdelad efter de tre huvudsakliga ändringarna i DAL:s 

lagändring. För att ge en ökad förståelse för lagändringen inleds uppsatsen dock med en 

introduktion av DAL och dess historiska utveckling, i kapitel två. I detta kapitel kommer 

centrala begrepp för uppsatsen att presenteras och lagändringen att beskrivas på ett mer 

generellt plan. Här kommer samtliga ändringar som infördes den 13 juni 2014 att behandlas 

översiktligt. 

Uppsatsens undersökning och analys fortsätter därefter i de fyra följande kapitlen. I kapitel tre 

undersöks bakgrunden till de tre ändringarna. Här besvaras den första frågeställningen. 

Undersökningen består av direktivet som lagändringen baseras på samt orsaker och problem 

som ligger till grund för ändringarna. 

Kapitel fyra, fem och sex redogör för de tre utvalda ändringarna. Utgångspunkten i dessa tre 

kapitel är inledningsvis att förtydliga vad förändringen innebär. Därefter kommer 

konsumentens och näringsidkarens rättigheter respektive skyldigheter gentemot varandra att 

belysas för de tre ändringarna som kapitlena omfattar. Här behandlas den andra 

frågeställningen och det undersöks hur avtalsparterna påverkas av ändringen. I dessa tre 

kapitel granskas också eventuella problem med tillämpning och tolkning av de nya 

bestämmelserna, vilket krävs för att besvara uppsatsens tredje frågeställning. Kapitel fyra 

beskriver utökning av ångerrätten till att nu gälla även vid gatuförsäljning. I kapitel fem 

behandlas tidpunkten när ångerrätten börjar gälla och kapitel sex tar upp möjligheten att både 

undersöka och använda varan för att sedan ha rätten att ångra köpet och lämna tillbaka varan. 

Kapitel två till sex är av både deskriptiv och analyserande karaktär. Det som har kommit fram 

i dessa kapitel sammanställs i kapitel sju i en avslutning där också slutsatserna presenteras, 

detta för att konkret besvara uppsatsens syfte. För att förenkla för läsaren är detta sista kapitel 

uppdelat enligt de tre frågeställningarna.  
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2. Distansavtalslagen 

2.1 Centrala begrepp 
Nedan förklaras några för uppsatsen centrala och återkommande begrepp. Dessa begrepp 

behövs för fortsatt förståelse i uppsatsen och för att undvika upprepningar. Begreppen är 

relevanta för lagändringen och grundar sig främst i DAL men även i direktivet. 

En av avtalstyperna som DAL omfattar är distansavtal. Enligt 1 kap. 2 § DAL beskrivs 

distansavtal som ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system 

för att avtala på distans förutsatt att kommunikation enbart sker på distans. Det framgår i 

paragrafen att två rekvisit ska vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig. Avtalet ska ha 

ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system, det vill säga det krävs att 

näringsidkaren har utfört någon åtgärd för att ordna försäljning på distans. Det andra rekvisitet 

är att kommunikationen enbart ska ha skett på distans fram till det att avtalet ingås, vilket 

betyder att träffas parterna under avtalsperioden gäller inte lagen. Skulle konsumenten 

däremot först besökt en butik för att undersöka varan och fråga näringsidkaren om varan för 

att därefter beställa den på distans, är lagen tillämplig.
35

  

Den andra avtalstypen som regleras i DAL är avtal utanför affärslokaler. I 1 kap. 2 § DAL 

räknas tre olika situationer upp när avtal utanför affärslokaler anses slutet. (1) Den första är att 

avtal ingås då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats 

än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärlokal. (2) Det andra fallet är när avtal träffas i 

näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskommunikation och 

konsumenten blev kontaktad av näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit 

närvarande. Avtalet bör ingås omedelbart, bestämmelsen gäller inte om konsumenten lämnar 

lokalen och återkommer till näringsidkarens lokal dagen efter.
36

 (3) Den tredje situationen 

gäller när avtal ingås under en utflykt anordnat av näringsidkaren i försäljnings- eller 

marknadsföringssyfte. Denna tredje situation var tillämplig enligt äldre lydelse av DAL, i och 

med att den inte är ny kommer den därför inte att undersökas i denna uppsats.
37

 Utöver denna 

definition av avtal utanför affärslokaler framgår det inte av svensk lag några exempel på vad 

begreppet innefattar. Begreppet är därmed inte uttömmande och problem vid tolkning av 

”avtal utanför affärslokaler” kan skapas. I förarbetena till lagändringen och i direktivets skäl 

                                                           
35 Norin, Anders: 1 kap. 2 § Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Karnov, 2015-07-01. 
36 Vägledning s. 16. 
37

 1 kap. 2 § (äldre lydelse) DAL. 
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beskrivs avtal utanför affärslokaler som avtal vilka ingås på offentliga platser,
38

 exempel på 

offentliga platser behandlas nedan. Begreppet avtal utanför affärslokaler skiljer sig dock mot 

direktivets benämning i artikel 2.8 där det talas om avtal utanför fasta affärslokaler. 

Begreppet fasta affärslokaler beskrivs i artikel 2.9 i direktivet som fasta eller rörliga 

detaljhandelslokaler där näringsidkaren vanligen eller säsongsvis bedriver sin verksamhet. 

Fasta affärslokaler bör innefatta alla typer av lokaler som till exempel stånd, affärer eller 

lastbilar vilket framhålls i skäl 22 till direktivet. Fasta affärslokaler innefattas inte i den 

svenska lagen. I förarbetena till lagändringen diskuterar remissinstanserna skillnaden som 

förekommer mellan DAL och direktivet. ARN menar att en definition av fasta affärslokaler 

kan behöva tas in i lagen.
39

 Direktivet beskriver att affärsloker kan vara fasta eller rörliga och 

mot bakgrund av detta har den svenska lagstiftaren valt att endast använda begreppet ”avtal 

utanför affärslokaler”.
40

 

I direktivets skäl 22 exemplifieras offentliga platser med köpcenter, gator, badstränder, 

allmänna transportmedel och idrottsanläggningar. Dessa exempel överensstämmer med de 

som nämns i förarbeten till DAL. Även avtal som ingås på konsumentens arbetsplats eller i 

dennes bostad, ingår i detta begrepp och bör inte räknas som fasta affärslokaler.
41

 Dessa 

exempel på platser är sådana som näringsidaren emellanåt använder till sin affärsverksamhet 

och begreppet offentliga platser går som nämnt under avtal utanför affärlokaler i 1 kap. 2 § 

DAL. 

Näringsidkaren ska innan ett avtal ingås ge konsumenten information i enlighet med 2 kap. 2 

§ DAL punkt 1-18, det så kallade informationskravet ska vara uppfyllt. Det gäller bland annat 

information om näringsidkarens namn, organisationsnummer, adress, varans eller tjänstens 

egenskaper och pris, tillkommande kostnader som konsumenten kan drabbas av och 

konsumentens rätt att reklamera. Informationskravet innefattar även konsumentens ångerrätt 

och ångerfrist, dessa begrepp förklaras nedan. Näringsidkaren är den som bär bevisbördan för 

att informationsskyldigheten genomförts.
42

 Av 2 kap. 3-5 § DAL framgår det på vilket sätt 

informationen ska ges. Hur informationen ska ges skiljer sig för avtal utanför affärslokaler 

och distansavtal. I båda fallen ska informationen ges innan avtalet ingås och informationen 

                                                           
38

 Prop. 2013/14:15 s. 34, skäl 21 och 22 i direktivet. 
39

 Prop. 2013/14:15 s. 33. 
40

 Prop. 2013/14:15 s. 34. 
41

 Prop. 2013/14:15 s. 34. 
42

 Artikel 6.9 i direktivet. 
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ska ges på ett klart och begripligt sätt.
43

 För avtal utanför affärslokaler krävs skriftlig 

information. Av 2 kap. 5 § DAL framgår det att informationen ska ges i en handling i en 

läsbar och varaktig form. Artikel 7 i direktivet framhåller att informationen ska vara väl läsbar 

samt att den kan ges i form av en papperskopia eller annat varaktigt medium. För distansavtal 

är det annorlunda, då behöver informationen inte vara skriftlig. I 2 kap. 3 § DAL och i artikel 

8 i direktivet beskrivs det att informationen ska ges på ett sätt anpassat till det medel för 

distanskommunikation som används. När näringsidkaren gett den information som krävs och 

ett avtal väl har ingåtts ska en bekräftelse göras tillgänglig för konsumenten, bekräftelse är 

nästkommande begrepp som förklaras. 

En bekräftelse på avtalet ska ges till konsumenten när avtalet har ingåtts.
44

 Bekräftelsens 

innehåll och tidpunkt när den ska ges skiljer sig något mellan avtal utanför affärslokaler och 

distansavtal. Då ett avtal ingåtts utanför en affärslokal ska en kopia på det undertecknade 

avtalet eller en bekräftelse på avtalet ges till konsumenten.
45

 Bekräftelsen ska vara en 

handling eller i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. 

Bekräftelsen som ska ges vid ett distansavtal ska vara mer utförlig och innehålla de 18 

punkterna som nämnts ovan om informationskravet. Bekräftelsen på avtalet ska ges inom 

rimlig tid. Av 2 kap. 4 § DAL framgår att begreppet rimlig tid innebär att bekräftelsen ska ges 

senast när varan levereras eller tjänsten börjar utföras. Även bekräftelsen för distansavtal ska 

ges i en läsbar eller varaktig form. 

Vid ett köp gällande antingen distansavtal eller avtal utanför affärslokaler har konsumenten 

ångerrätt och rätt att frånträda avtalet.
46

 För att ångerrätten ska gälla har konsumenten en 

skyldighet enligt 2 kap. 10 § DAL att inom 14 dagar, lämna eller sända ett meddelande till 

näringsidkaren om att köpet ångras. Denna tidsfrist benämns ångerfrist, vilket beskrivs nedan. 

Det räcker inte att konsumenten endast skickar tillbaka varan utan skriftligt eller muntligt 

meddelande krävs. Konsumenten behöver däremot inte meddela någon orsak för att kunna 

ångra köpet.
47

 På egen bekostnad utan onödigt dröjsmål ska konsumenten senast inom 14 

dagar lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren.
48

 I artikel 14.1 i direktivet framgår 

det att konsumenten ska bära den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna. Alternativet 

är att näringsidkaren står för dessa kostnader i de fall då detta har kommits överens mellan 

                                                           
43

 2 kap. 2 § och 2 kap. 3 och 5 § DAL. 
44

 2 kap. 4 & 5 § DAL. 
45

 2 kap. 5 § DAL. 
46

 2 kap. 10 § DAL. 
47 Norin, Anders: 2 kap. 10 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Karnov, 2015-07-01. 
48

 2 kap. 13 § DAL. 
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parterna eller att information till konsumenten gällande tillkommande kostnader har uteblivit. 

Det beskrivs vidare i artikel 14.1 i direktivet att gäller det avtal utanför affärslokaler ska 

näringsidkaren på egen bekostnad hämta varorna om de normalt inte kan skickas tillbaka med 

post. Näringsidkaren ska senast 14 dagar från den dag då näringsidkaren mottog meddelande 

från konsumenten betala tillbaka vad konsumenten betalat till näringsidkaren för varan.
49

 Vid 

återbetalning ska näringsidkaren använda sig av samma betalningssätt som konsumenten 

gjorde när denne betalade varan. Om det skulle uppstå en tvist gällande ett avtals ångerrätt så 

är det konsumenten som har bevisbördan och måste bevisa att meddelande om ånger skett och 

inom rätt tid.
50

  

Tiden en konsument har på sig att ångra ett köp kallas ångerfrist. Ångerfristen löper ut efter 

14 dagar, vilket nämns under begreppet ångerrätt ovan. Löptidens början skiljer sig åt för 

varor och tjänster enligt 2 kap. 12 § 1 st. DAL. Vid avtal för varor börjar ångerfristen löpa den 

dag då konsumenten får varan i sin besittning och vid avtal för tjänster börjar ångerfristen 

löpa direkt den dag då avtalet ingås. För båda formerna av avtal gäller dock att ångerfristen 

aldrig börjar löpa innan konsumenten har fått information om ångerrätten. Informationen ska, 

som beskrevs ovan om informationskravet, ges av näringsidkaren innan avtalet ingås. Om 

näringsidkaren inte uppfyller informationskravet förlängs ångerfristen och sträcker sig ett år 

räknat från det att ångerfristen skulle löpt ut om informationen varit korrekt.
51

 

Begreppet värdeminskning förekommer i 2 kap. 15 § punkt 2 DAL. Om en konsument utövar 

sin ångerrätt och önskar lämna tillbaka en vara har konsumenten skyldighet att ersätta 

näringsidkaren om varan minskat i värde. Ersättningskravet förekommer då konsumenten 

hanterat varan i större utsträckning än nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper eller 

funktion. Men endast i de fall då näringsidkaren har upplyst om villkor för ångerrätten på ett 

klart och begripligt sätt kan konsumenten hållas ansvarig för värdeminskningen. 

Bestämmelsen i direktivets artikel 14.2 överensstämmer med det beskrivna gällande 

värdeminskning. Ordet värdeminskning är nytt i denna kontext för DAL. 

I 2 kap. 15 § punkt 2 DAL angående värdeminskning, behandlas även uttrycket hanterat 

varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Som nämnts ovan gäller det när 

konsumenten utövar sin ångerrätt och varan som ska återlämnas har minskat i värde på grund 

av att konsumenten hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt.  Hur en 

                                                           
49

 2 kap. 14 § DAL. 
50

 Norin, Anders: 2 kap. 10 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Karnov, 2015-07-01. 
51

 2 kap. 12 § 4 st. DAL. 
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vara ska hanteras för att fastställa en varas egenskaper och funktion beror på vilken typ av 

vara det rör sig om.
52

 I skäl 47 i direktivet beskrivs att konsumenten bör hantera varan med 

omsorg under ångerfristen men konsumentens skyldigheter i denna situation bör inte 

avskräcka konsumenten från att utöva sin ångerrätt. Detta uttryck är liksom värdeminskning 

nytt i DAL.  

2.2 Introduktion 

Gällande distansavtalslag är utfärdad 2005. Lagen reglerar konsumentavtal som ingås på 

distans eller utanför en affärslokal enligt 1 kap. 1 § DAL, definitioner på distansavtal och 

avtal utanför affärslokaler finns ovan i avsnitt 2.1. Ett konsumentavtal är när en näringsidkare 

säljer en vara, egendom eller tjänst till en konsument.
53

 Begreppen konsument och 

näringsidkare beskrivs i 1 kap. 2 § DAL som, ”konsument: en fysisk person som handlar 

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamheten” och ”näringsidkare: en 

fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna 

näringsverksamheten”. 

Konsumenten är i relation till näringsidkaren en svagare part som behöver starkare skydd för 

att aktörerna ska vara jämställda i avtalssituationen. För att skydda konsumenten är lagarna 

inom konsumenträtten tvingande till konsumentens förmån,
54

 vilket även gäller DAL. Det 

betyder att konsumenten och näringsidkaren måste rätta sig efter lagen. Avtal som är till 

nackdel och försämrar för konsumenten blir ogiltiga, om inte annat anges i lagen.
55

 

2.3 Historisk utveckling 

Distans- och hemförsäljningslagar tillkom i början av 1970-talet i Sverige. Tidigare fanns inga 

särskilda bestämmelser i svensk rätt angående dessa typer av avtal utan dessa avtalsformer 

reglerades då av allmänna avtalsrättsliga regler.
56

 Rättsreglerna visade sig efter hand vara 

otillräckliga när det gällde att tillgodose konsumenternas skyddsbehov i det föränderliga 

marknadssamhället.
57

 Inspiration angående regleringar av hemförsäljningsavtal kom från 

andra länder som Danmark och Storbritannien.
58

 I förarbetena till 1971 års hemförsäljningslag 

framhålls att dåtidens marknad karakteriserades av ett stort utbud av varor och tjänster samt 

                                                           
52

 Prop. 2013/14:15 s. 94. 
53

 2 kap.1 § DAL. 
54 Lundberg et al: Juridik- civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 uppl., Sanoma utbildning AB, Stockholm, 2013, s. 195. 
55

 1 kap. 4 § DAL. 
56

 SOU 1970:35 s. 12. 
57

 SOU 1970:35 s. 25. 
58

 Prop. 1971:86 s. 12. 
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en förändring i form av stigande levnadsstandard och växande köpkraft hos konsumenterna.
59

 

Behov av ett extra skydd för konsumenten vid hemförsäljning och likartade förhållanden 

sågs.
60

 Ångerfristen enligt 1971 års lag var kortare än dagens. Konsumenten hade en vecka på 

sig att ångra sitt köp och ångerfristen började löpa den dag köparen hade träffat säljaren.61 

Möjligheten för en konsument att ångra ett köp skiljde sig från dagens reglering och varan 

skulle då vara i väsentligen oförändrat skick, detta begrepp är ursprungligen hämtat från 

köplagen.
62

 I dåvarande hemförsäljningslag stod konsumenten därmed risken för godset 

medan det var i dennes besittning.
63

 Undantag från denna hemförsäljningslag var försäljning 

per telefon och postorder. Anledningen till avgränsningen beskrivs vara att det inte sågs något 

behov av en särskild skyddslagstiftning för detta fall då det inte förelåg speciella psykologiska 

förhållanden vid exempelvis telefonförsäljning.
64

 Detta undantag togs dock bort i 

hemförsäljningslagen som trädde i kraft 1982.  

Ett EU-direktiv för att skydda konsumenten då avtal ingås utanför fasta affärslokaler kom 

redan 1985, det så kallade hemförsäljningsdirektivet. Dock omfattade begreppet avtal utanför 

fasta affärslokaler då bara utflykt organiserad av näringsidkaren eller ett besök som 

näringsidkaren avlägger i konsumentens hem eller på dennes arbetsplats.
65

 Det beskrevs i 

förarbetena till 1982 års hemförsäljningslag att gränsen var svår att fastställa mellan den 

situation när en person åker hem till konsumenten och säljer varor eller tjänster, och den när 

en person bedriver handel på marknader, mässor m.m.
66

 Användning av nya tekniker som TV-

köp utvecklades och det gjordes möjligt för konsumenten att beställa varor från hemmet. År 

1997 kom ett EU-direktiv gällande konsumentskydd vid distansavtal, distansavtals-

direktivet.
67

 EU:s målsättning med detta direktiv var att göra hela gemenskapen till en enda 

marknad. Omfattningen av internationell distansförsäljning var vid denna tid dock begränsad. 

Det diskuterades att orsaken var att skillnader mellan länders regleringar skapade en osäkerhet 

och näringsidkaren undvek därför handel utanför den nationella marknaden.
68

 Artikel 4 i 

distansavtalsdirektivet innefattade näringsidkarens informationsskyldighet vilken liknar 

dagens krav på informationsinnehåll. Distansavtalsdirektivet infördes i svensk rätt genom 
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 Prop. 1971:86 s. 24. 
60

 Prop. 1971:86 s. 19. 
61

 SOU 1970:35 s. 7. 
62

 57 § lagen (1905:38) om köp och byte av lös egendom (köplagen). 
63

 SOU 1970:35 s. 41. 
64

 Prop. 1971:86 s. 21. 
65

 Artikel 1.1 i hemförsäljningsdirektivet.  
66

 SOU 1979:76 s. 41. 
67 

Skäl 6-7 i distansavtalsdirektivet. 
68 Herre, Johnny: Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet – särskilt ur konsumentskyddssynpunkt, TemaNord, 

Köpenhamn 1998:532, s. 10 f. 
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2000 års distans- och hemförsäljningslag.
69

 Det fanns dock ett behov av att ha ett gemensamt 

direktiv som innefattade både distansavtal och avtal utanför affärlokaler. Det resulterade 2011 

i det gemensamma direktivet om konsumenträttigheter.
70

 Bakgrunden till direktivet behandlas 

ingående i avsnitt 3.1 nedan. I kommande del följer lagändringen i korthet. 

2.4 Lagändringen den 13 juni 2014 

2.4.1 Namnbyte och omstrukturering 

Den 13 juni 2014 genomgick distans- och hemförsäljningslagen en lagändring. Lagen bytte 

därmed namn från distans- och hemförsäljningslagen till lag om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler.
71

 Den nuvarande lagen innehåller som nämnt i avsnitt 2.1 två avtalssituationer; 

avtal på distans och avtal utanför affärslokaler. I den sistnämnda avtalstypen ingår det tidigare 

begreppet hemförsäljningsavtal.
72

 Anledningen till DAL:s namnbyte är att begreppet 

hemförsäljning försvinner ur lagen och det är istället lämpligt att namnet innehåller de två 

avtalstyperna som lagen reglerar. Dessutom innebär direktivet omfattande förändringar i 

lagen,
73

 och ett namnbyte kan då även anses spegla de stora förändringarna.  

Utöver att lagen byter namn ändras dess struktur, och samtliga kapitel gäller för både 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
74

 Efter lagändringen är lagen uppdelad i tre 

kapitel. Det första kapitlet innehåller definitioner och allmänna bestämmelser. Andra kapitlet 

gäller för avtal om varor och icke finansiella tjänster. Här innefattas avtal om överlåtelse och 

upplåtelse av lös egendom samt utförande av icke finansiella tjänster. Tredje kapitlet 

behandlar finansiella tjänster, något som denna uppsats inte kommer att undersöka.
75

 

Förändringarna i DAL är som nämnts många och i kapitlets kommande del behandlas kort 

lagändringens övriga förändringar utöver de tre utvalda förändringarna som uppsatsen syftar 

att granska mer utförlig längre fram. 

2.4.2 Övriga ändringar i korthet 

Näringsidkarens informationskrav, vilket nämndes ovan i avsnitt 2.1, utökas och 

näringsidkaren måste informera om funktionen hos digitalt innehåll och vilken maskin- och 

programvara som krävs för att använda det digitala innehållet. Digitalt innehåll är ett nytt 
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 Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. 
70

 Skäl 2 i direktivet. Direktivet om konsumenträttigheter 2011/83/EU vilket ligger till grund för lagändringen som infördes i 

DAL den 13 juni 2014. 
71

 Prop. 2013/14:15 s. 1 och 33. 
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 Se 1.4 avgränsning. 



 

21 
 

begrepp som avser data som produceras och levereras i digital form såsom datorprogram, 

musik, applikationer och spel.
76

 Om informationen är otillräcklig eller saknas kan 

näringsidkaren enligt 2 kap. 6 § DAL drabbas av marknadsstörningsavgift. Informationen från 

näringsidkaren ska även innefatta kostnader som kan tillkomma för konsumenten, exempelvis 

kostnader för leverans och porto vilket framgår av 2 kap. 7 § DAL, uteblir denna information 

är konsumenten inte skyldig att betala för sådana tillkomna kostnader. Nyhet är också att 

informationen som näringsidkaren är skyldig att lämna även är en del av avtalet enligt 2 kap. 

8 § DAL såvida avtalsparterna inte kommit överens om något annat. 

Nya regler gäller nu för beställningar som görs på en webbplats. Konsumenten är bunden av 

beställningen som gjorts elektroniskt på distans endast om betalningsförpliktelsen tydliggjorts 

före beställningen.
77

 Av artikel 8.2 i direktivet framgår det att näringsidkaren ska göra 

informationen gällande köpet synlig för konsumenten, till exempel om köpet genomförs 

genom att klicka på en knapp ska konsumenten tydligt uppmärksammas om 

betalningsskyldigheten innan avtalet ingås. Ändringen innefattar också att konsumenten nu 

har möjlighet att ångra köpet genom att lämna ett meddelande på näringsidkarens webbplats 

enligt 2 kap. 10 § DAL. Näringsidkaren ska då bekräfta mottagandet av ångermeddelandet. 

Två former av malldokument har tillkommit som avtalsparterna har möjlighet att använda sig 

av vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Näringsidkaren har möjlighet att använda 

sig av en blankettmall för information om ångerrätten, denna finns som bilaga I A till 

direktivet. För konsumentens del kan ett standardformulär utnyttjas om de ångrar ett köp. 

Näringsidkaren ska informera om detta formulär och hur konsumenten finner det. 

Standardformuläret kan tas del av i bilaga I B till direktivet.
78

 Bestämmelser om dessa två 

malldokument återfinns i 2 kap. 2 § punkt 9 DAL.  

Utöver de nu beskrivna förändringarna, är det ytterligare tre ändringar som är av intresse att 

undersöka. I uppsatsens bakgrundsavsnitt och i dess syfte och problemformulering presenteras 

dessa tre ändringar och uppsatsen kommer fortsättningsvis att fokusera på dessa.  

2.4.3 Tre särskilt utvalda ändringar 

Den första ändringen som kommer att undersökas i uppsatsen är ångerrätten vid 

gatuförsäljning. Efter lagändringen har en konsument rätt att ångra ett köp även vid avtal 
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 Prop. 2013/14:15 s. 43, 2 kap. 6 § och 4 kap. 3 § (äldre lydelse) DAL. 
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 2 kap. 9 § DAL. 
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 Artikel 6.4 och 6.1 h) i direktivet. 
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utanför affärslokaler.
79

 Denna avtalstyp inkluderar gatuförsäljning.
80

 Uppsatsen kommer 

därefter att undersöka tidpunkten när ångerfristen börjar löpa. Det vill säga hur lång tid en 

konsument har på sig att ångra ett köp.
81

 Den tredje ändringen innefattar konsumentens 

möjlighet att använda varan under ångerfristen, dock måste konsumenten vara beredd att 

ersätta näringsidkaren för värdeminskning av varan på grund av användandet av varan enligt 2 

kap. 15 § punkt 2 DAL. Dessa tre förändringar beskrivs mer utförligt i kapitel 4-6. Innan 

förändringarna undersöks på djupet kommer bakgrunden till lagändringen att utredas. 
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 2 kap. 10 § DAL. 
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 1 kap. 2 § DAL. 
81

 2 kap. 12 § DAL. 
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3. Bakgrund till lagändringen 

 

3.1 EU-direktivet om konsumenträttigheter och dess genomförande 

i svensk rätt 
Lagändringen den 13 juni 2014 bygger på direktivet om konsumenträttigheter 2011/83/EU 

som antagits inom EU.
82

 Redan i avsnitt 2.2 ovan om lagens historiska utveckling, 

konstaterades att en stor påverkande faktor till införandet av hemförsäljnings- och 

distansavtalslagar i Sverige är bestämmelser och direktiv från EU.
83

 De två tidigare 

direktiven, hemförsäljningsdirektivet och distansavtalsdirektivet, ersattes av det gemensamma 

direktivet om konsumenträttigheter som antogs 25 oktober 2011 och som kom att gälla i EU:s 

medlemsstater från den 13 juni 2014. Genom detta direktiv upphävs de två tidigare direktiven 

från 1985 och 1997. Syftet var delvis att uppdatera och åtgärda bristande bestämmelser samt 

att göra regleringarna lättare att förstå för konsumenter och näringsidkare.
84

 

Konsumenträttigheterna som direktivet innefattar gäller i alla medlemsstater i EU.  Då 

direktivet implementerades i svensk rätt gjordes överläggningar angående genomförandet och 

möten hölls med bland annat de nordiska länderna om tolkning av direktivet samt om 

språkliga ändringar.
85

 

I artikel 4 i direktivet beskrivs harmoniseringsnivån, ”medlemsstaterna får inte i sin nationella 

lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta 

direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan 

konsumentskyddsnivå…”. Nuvarande direktiv är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv.
86

 Att 

harmonisera något betyder att det ska överensstämma, och harmonisering av EU-direktiv 

innebär att de nationella reglerna i medlemsstaterna närmar sig varandra.
87

 Till skillnad från 

tidigare direktiv var hemförsäljnings- och distansavtalsdirektivet minimiharmoniserings-

direktiv och medlemsstaterna fick för att säkerställa en högre skyddsnivå för konsumenten 

anta eller behålla strängare bestämmelser.
88

 Den nuvarande svenska regleringen i DAL kan 

tyckas likna föregående direktiv och bestämmelsen i 1 kap. 4 § DAL lyder ”ett avtalsvillkor 

som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan 
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 Prop. 2013/14:15 s. 1. 
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 Prop. 2013/2014:15 s. 1. 
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 Skäl 2 i direktivet. 
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 Prop. 2013/14:15 s. 28. 
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 Prop. 2013/14:15 s. 28 f. Fullharmoniseringsdirektivtes innebörd beskrivs i nästa stycke. 
87 Nationalencyklopedin: harmonisera, Arvidsson, Ulf: harmonisering av lag/föreskrift, Nationalencyklopedin. 
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 Artikel 14 i distansavtalsdirektivet och artikel 8 i hemförsäljningsdirektivet, skäl 2 och 5 i direktivet. 
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verkan mot denne...”. Det kan ifrågasättas varför den svenska rätten valt att behålla denna 

paragrafs lydelse efter lagändringen, då det kan tolkas säga emot nuvarande reglering i 

direktivet.
89

 En förklaring ges dock i skäl 2 och 5 i direktivet där det beskrivs att direktivet 

innebär en fullständig harmonisering av endast vissa bestämmelser om konsumentinformation 

och ångerrätt för distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Direktivet kan tyckas oklart då 

endast vissa bestämmelser är lika för medlemsstaterna. 

Anledning till upprättandet av direktivet och i sin tur lagändringen av DAL är att 

distansförsäljning över gränserna inte utnyttjats fullt ut. Utifrån den inhemska 

distansförsäljningen har en stor ökning observerats medan den gränsöverskridande 

distanshandeln endast har ökat i begränsad utsträckning.
90

 Harmonisering krävs för att främja 

en inre marknad samt för att få balans mellan en hög konsumentskyddsnivå och 

konkurrenskraftiga företag.
91

 

Innan införandet av direktivet skiljde sig de nationella regleringarna åt mellan länderna och 

det skapade ett splittrat konsumentregelverk i EU. Det splittrade regelverket och det 

varierande konsumentskyddet ledde till att konsumenternas förtroende för handel över 

gränserna var lågt.
92

 För konsumenten blir det därmed tydligare att handla av en näringsidkare 

i ett annat EU-land tack vare de fullharmoniserade bestämmelserna i direktivet. Likaså för 

näringsidkaren blir det smidigare att sälja varor och tjänster inom unionen, eftersom det i stor 

utstäckning är lagen i konsumentens hemland som gäller.
93

 Enligt Rom I-förordningen får en 

konsument som ingår avtal med en utländsk näringsidkare inte fråntas skydd i form av 

tvingande bestämmelser i konsumentens hemland. Innan direktivet började gälla medförde 

denna bestämmelse att kostnaderna för näringsidkare som önskade bedriva handel över 

gränserna blev stora då reglerna skulle efterföljas. Kostnaderna innebar ett stort hinder för 

handel inom unionen och antas vara en betydande bakgrund till varför direktivet arbetats 

fram.
94

  

Nedan följer en undersökning av eventuella orsaker och problem som ligger bakom införandet 

av de tre ändringarna i DAL som behandlas i denna uppsats.  
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 1 kap. 3 § (äldre lydelse) DAL. 
90

 Skäl 5 i direktivet. 
91

 Skäl 4 i direktivet. 
92 KOM-dokumentet s. 2 f. 
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Prop. 2013/14:15 s. 29. 
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 KOM-dokumentet s. 2 f. 
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3.2 Orsak till införande av de tre valda ändringarna 

3.2.1 Ångerrätten vid gatuförsäljning 

Efter lagändringen innehåller DAL en utökning av konsumentskyddet till att innefatta avtal 

utanför affärslokaler, exempelvis gatuförsäljning.
95

 Paragrafens förändring beror på att lagens 

struktur ändrades för att direktivet skulle vara möjligt att implementera i svensk lag.
96

 Innan 

lagändringen var de gränsöverskridande möjligheterna att ingå avtal utanför affärslokaler 

begränsade.
97

 Exempel på problem var att de nationella bestämmelserna för konsumentskydd 

skiljde sig åt länder emellan och tillämpades på olika sätt. Genom en fullständig 

harmonisering av vissa bestämmelser om ångerrätt bidrar det till förbättring av förhållandet 

mellan näringsidkare och konsument och den inre marknaden.
98

  

Anledningen till att ångerrätten har utvidgats till att gälla vid gatuförsäljning grundar sig i att 

konsumenten kan stå under potentiellt psykologiskt tryck eller att det blir ett 

överraskningsmoment för konsumenten.
99

 Försäljarna kan i en sådan situation anses 

påträngande, vilket kan leda till att konsumenten gör ett icke genomtänkt köp och kan känna 

sig lurad. Därmed krävs ett starkt skydd för konsumenten i dessa situationer så möjligheten att 

ångra köpet finns.
100

  

Innan lagändringen innefattade DAL ett undantag om att lagen inte är tillämplig om 

konsumenten tagit initiativet.
101

 Detta undantag var en nackdel för konsumenten. I ett fall från 

HovR:n träffades ett avtal hemma hos en konsument gällande köp av köksinredning. Avtalet 

ingicks den 12 november 2013 och den äldre lydelsen av DAL var därför tillämplig. 

Hembesöket då avtalet ingicks hade bokats in av företaget, vilket innebär att hembesöket inte 

skett på konsumentens initiativ. Konsumenten fick i det fallet rätt att ångra köpet.
102

 

Undantaget om att lagen inte var tillämplig då konsumenten tagit initiativet är borttaget i 

nuvarande DAL. Inspiration till detta borttag kan antas komma ifrån hemförsäljningslagen 

från 1981 som inte heller tog hänsyn till vem som tagit initiativet. 

Enligt äldre lydelse av DAL kunde bestämmelsen om hur lång tid en konsument har på sig att 

ångra ett köp anses otydlig och sända dubbla budskap. I första meningen beskrevs att 

                                                           
95

 1 kap. 1 § DAL. Begreppet avtal utanför affärslokaler beskrevs ovan i avsnitt 2.1. 
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 Prop. 2013/14:15 s. 72. 
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 Skäl 5 i direktivet. 
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 Skäl 5 i direktivet. 
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 Skäl 21 i direktivet. 
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 Begreppet ångerrätt beskrevs ovan i avsnitt 2.1. 
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 4 kap. 1 § punkt 4 (äldre lydelse) DAL. 
102 Svea HovR: T 2782-15, dom den 28 oktober 2015. 
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ångerfristen löper i 14 dagar och i andra meningen att konsumenten alltid har sju arbetsdagar 

på sig att ångra köpet.
103

 Ångerveckan från 1971 års hemförsäljningslag, vilket behandlades 

ovan i avsnitt 2.2, har troligtvis hängt kvar. Denna tidsperiod har förlängts från sju 

arbetsdagar till 14 dagar.
104

 Vid utövande av ångerrätten har tidsfristen ändrats ytterligare, 

både när det gäller hur lång tid en konsument har på sig att skicka tillbaka en vara och inom 

vilken tid en näringsidkare ska återbetala beloppet för den tillbakalämnade varan. Båda dessa 

tidsfrister är idag 14 dagar.
105

 Även denna ändring grundar sig på att de nationella 

bestämmelserna ska överensstämma med direktivet.
106

 

3.3.2 Tidpunkt när ångerfristen börjar löpa 

För att granska bakgrunden till ändringen om när tidpunkten för ångerfristen börjar löpa 

kommer aktuella bekymmer som uppmärksammades innan lagändringen att undersökas.
107

 

Vanligt förekommande problem var bristande information från näringsidkaren som i sin tur 

påverkar denna förändring som behandlar informationskravets utökning och ångerfristens i 

praktiken förkortade löptid. Som nämndes ovan i avsnitt 3.1 är vissa bestämmelser i direktivet 

fullharmoniserade bland annat de om konsumentinformation. Direktivet är därmed en 

anledning till att denna ändring genomfördes.
108

 Nedan beskrivs beslut från domstolar och 

ARN innan lagändringen trädde i kraft som behandlar problem som förekom då. 

HovR:n behandlade i en dom från 2010 avsaknaden av korrekt information. Informationen 

gavs på orderbekräftelsen till konsumenten och beskrev att ångerfristen var 14 dagar och en 

hänvisning till dåvarande distans- och hemförsäljningslag. Det räcker inte för att uppfylla 

näringsidkarens informationsskyldighet. Konsumenten fick därmed rätt i det fallet och 

ångerfristen blev förlängd.
109

 MD behandlade ett liknade fall, en dom från 2015 där MD 

dömde utifrån DAL:s lydelse före lagändringen 2014.
110

 Vid ett företags marknadsföring av 

dejtingtjänster på internet hade företaget lämnat information som var oklar och bristande 

eftersom information om ångerrätten saknades.
111

 Näringsidkarens informationsskyldighet var 

inte uppfylld i något av de nu nämnda fallen. I jämförelse med dagens DAL hade utgången 

troligtvis blivit den samma men informationskravet för näringsidkaren hade varit hårdare. Det 
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 2 kap. 9 § och 4 kap. 5 § (äldre lydelse) DAL. 
104

 2 kap. 10 § DAL. 
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 2 kap. 13 och 14 § DAL. 
106

 Artikel 13.1 och 14.1 i direktivet. 
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 Begreppen informationskrav och ångerfrist beskrevs ovan i avsnitt 2.1. 
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 Skäl 5 i direktivet. 
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 Svea HovR: T 4184-09, dom den 3 maj 2010. 
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 Bedömning enligt äldre lydelse av DAL på grund av att den aktuella marknadsföringen skedde under perioden augusti 
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 MD 2015:2 dom den 9 mars 2015. 
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är idag krav på att näringsidkaren ska ge all information innan avtalet ingås, men innan 

lagändringen var detta inte lika tydligt.
112

 Anledningen till ett utökat informationskrav är 

sannolikt att bristande information från näringsidkaren observerades samt ett behov av att 

konsumenten skulle få mer information innan ett avtal ingås.  

I ett fall från 2008 belyser ARN informationskravets form, det vill säga skriftlig eller muntlig 

form. Avtalet ingicks via telefon, ett distansavtal, och avtalet gällde en tjänst. Det konstateras 

att ångerfristen inte börjat löpa eftersom det krävdes att konsumenten skulle ha fått 

information om ångerrätten skriftligt vilket näringsidkaren inte hade gett. Näringsidkarens 

informationskrav var enligt den äldre lydelsen av DAL inte uppfyllt.
113

 Enligt dagens DAL 

hade beslutet antagligen sett annorlunda ut. Informationskravet är uppfyllt om informationen 

ges som i detta fall muntligt.
114

 Ångerfristen skulle därmed börjat löpa redan då avtal om 

tjänst ingås och när den första informationen ges.
115

 Dock bör hänsyn tas till att det är 

näringsidkaren som har bevisbördan för att informationskravet är uppfyllt,
116

 vilket betyder att 

telefonsamtalet när avtalet ingicks hade med fördel kunnat spelas in. Liknande problematik 

behandlades i ett fall från EU-domstolen från 2012. Konsumenten hänvisades då till att finna 

informationen på företagets webbplats via en länk i ett bekräftelse-mail. Domstolen fastslog 

att informationen inte lämnats av företaget och konsumenten hade inte fått informationen som 

distansavtalsdirektivet avsåg. Informationskravet kan inte anses utgöra ett varaktigt medium 

vilket krävdes.
117

 Utgången i de båda fallen blev densamma. Informationskravet var inte 

uppfyllt och konsumenten fick därmed rätt att ångra avtalet.  

En annan dom från MD från 2005 behandlade ett distansavtal gällande köp av en tjänst. 

Ångerfristen skulle därmed börjat löpa den dag då avtalet ingicks, men skriftig information 

hade inte getts till konsumenten enligt den dåvarande distans- och hemförsäljningslagen. 

Näringsidkaren har i sin marknadsföring via telefon erbjudit konsumenten att avtala bort 

ångerrätten för att snabbare kunna använda sig av tjänsten. MD beslutade att konsumenten 

inte kan avsäga sig sin ångerrätt innan ångerfristen har börjat löpa och näringsidkaren 

förbjöds att erbjuda konsumenten detta.
118

 Hade dagens DAL varit tillämplig hade 

ångerfristen redan börjat löpa när näringsidkaren berättat om ångerfristen vid avtalsslutet per 

telefon eftersom avtalet gällde en tjänst. Utgången i domen hade eventuellt blivit annorlunda. 

Bakgrunden till att kravet på informationens form har mildrats torde vara för att göra 
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 2 kap. 6 § och 4 kap. 3 § (äldre lydelse) DAL. 
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 ARN 2008-5252. 
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 2 kap. 3 § DAL, artikel 8.1 direktivet. 
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 2 kap. 12 § 4 st. DAL, skäl 40 direktivet. 
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 Artikel 6.9 i direktivet. 
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 MD 2005:37 dom den 16 december 2005. 
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avtalsprocessen smidigare och underlätta för näringsidkaren, vilket kan utläsas i förarbeten till 

direktivet.
119

 Att informationen för distansavtal inte längre behöver vara i skriftlig eller tryckt 

form grundar sig delvis i att dessa bestämmelser ska vara anpassade till dagens digitala 

utveckling. Allt fler avtal signeras via e-legitimation eller ingås genom ett klick på en 

internetsida. Skriftlig form kan ses som ålderdomligt och omodernt. Denna uppfattning stärks 

av fallet från EU-domstolen från 2012 som beskrevs ovan. I fallet framhålls att det är en 

ständig utveckling av kommunikationstekniker. Det framhävs dock att det är av stor vikt att 

användning av dessa tekniker inte leder till minskning av den information som ges till 

konsumenten.
120

  

3.4.3 Möjlighet att använda varan under ångerrätten 

Ångerrätten är efter lagändringen inte beroende av hur konsumtenten har hanterat varan.
121

 

Anledningen till att en konsument ska ha rätt att ångra ett distansköp samt möjligheten att 

prova och använda varan, är för att köpet sker på distans och konsumenten därmed inte kan se 

varan innan avtalet ingås.
122

 Borttagandet av begreppet väsentligen oförändrat skick är en 

följd av att direktivet om konsumenträttigheter genomförts i svensk lag och att motsvarande 

bestämmelse inte finns i direktivet.
123

 Vad som införts i lagen för att överensstämma med 

direktivets bestämmelser är konsumentens skyldighet att ersätta varans värdeminskning.
124

 

Innan begreppet väsentligen oförändrat skick försvann ur DAL kunde beslut från ARN se ut 

enligt nedan.  

En konsument ville ångra ett distansköp av en dator och ett mobilt bredband. Näringsidkaren 

nekade konsumenten ångerrätt på grund av att förpackningen brutits och datorns licensnyckel 

hade blivit synlig, vilket näringsidkaren menade hindrade att denne kunde sälja varan på nytt. 

ARN menade att datorn inte var återlämnad i oförändrat skick och konsumenten hade därför 

ingen ångerrätt i detta fall.
125

 Utgången blev detsamma i ett annat fall vid köp av ett tv-

abonnemangsavtal. Konsumenten hade installerat tv-boxen och startat tjänsten. ARN ansåg att 

ångerrätten därför inte fanns kvar och konsumenten fick inte heller rätt i detta fall.
126

 Varken i 

fallet med datorköpet eller med tv-abonnemangsavtalet fick konsumenten rätt att ångra sitt 

köp. En bakomliggande orsak till lagändringen är att konsumentens ångerrätt ska kvarstå i 
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situationer som dessa. Ett behov att ge konsumenten ett starkare skydd sågs. Att det införts 

värdeminskningsavdrag om konsumenten hanterat varan mer än nödvändigt är dessutom 

rimligt. Beloppet som återbetalas anpassas därmed efter hur pass försiktigt konsumenten 

använt varan för att undersöka varans egenskap och funktion. 

Enligt tidigare DAL kunde det vara svårt för en konsument att utnyttja sin ångerrätt om 

konsumenten använt varan. För att det skulle fastställas att varan returnerats i väsentligen 

oförändrat skick var näringsidkaren tvungen att bevisa att varan var i sämre skick än företaget 

haft skyldighet att acceptera. Det uppmärksammades 2010 i två fall från ARN. I båda fallen 

var varan använd men eftersom bevisning från näringsidkaren saknades fick konsumenten rätt 

att ångra köpet.
127

 Därmed var det redan innan lagändringen en bedömningsfråga men 

skillnaden är att konsumentskyddet enligt dagens DAL är starkare.  

Med denna bakgrund till lagändringen och förståelse om varför direktivet infördes och 

implementerades i svensk lag kommer uppsatsen i kommande kapitel undersöka de tre 

ändringarna i DAL mer ingående. Respektive kapitel inleds med förtydligande vad 

förändringen innebär och konsumentens och näringsidkarens rättigheter respektive 

skyldigheter behandlas. I slutet av varje kapitel granskas förändringarnas faktiska tolknings- 

och tillämpningsproblem. 
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4. Ångerrätten vid gatuförsäljning 

4.1 Nyheter efter lagändringen 
Vad som tillkommit i DAL efter denna förändring är det nya begreppet avtal utanför 

affärslokaler.
128

 Ångerrätten har alltså utökats och konsumenten har nu rätt att ångra ett avtal 

inom 14 dagar som ingåtts på offentliga platser som till exempel gatuförsäljning som beskrevs 

ovan i avsnitt 2.1. Exempel på vad som kan ingå i begreppet avtal utanför affärlokaler framgår 

inte av DAL eller direktivet utan här förklaras begreppet endast i stora drag. I förarbetena till 

DAL och skälen till direktivet beskrivs det däremot mer i detalj.
129

  

Näringsidkarens skyldigheter ökar i och med att ångerrätten nu utökas till att omfatta 

ytterligare en avtalstyp; gatuförsäljning. Det torde innebära mer arbete för näringsidkaren 

överlag men även en fördel för denna avtalspart. Att lagändringen även skulle vara till godo 

för näringsidkaren betonar konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.
130

 Näringsidkaren kan 

till exempel använda det som en försäljningsteknik och framhäva fördelen med att ångerrätten 

nu även gäller vid gatuförsäljning för konsumenten. Positivt är dessutom att regleringen gäller 

i hela unionen så handeln med andra länder antas bli smidigare och tydligare.
131

 

Definition av hembesök och hemförsäljningsavtal är borttaget ur DAL och ingår nu i 

begreppet avtal utanför affärslokaler.
132

 Enligt äldre lydelse av DAL omfattade 

hemförsäljningsavtal utöver avtal som ingås i konsumentens hem, även avtal som ingås vid 

besök på andra platser där konsumenten inte befinner sig endast för stunden. Inkluderat i detta 

begrepp var även avtal som ingås vid utflykter, vilket överensstämmer med situation tre i 

dagens DAL.
133

 Avtal utanför affärslokaler är därmed ett bredare begrepp. Undantag som 

tidigare gällde vid hemförsäljning var att lagen inte var tillämplig om avtalet ingåtts vid ett 

hembesök på konsumentens initiativ.
134

 Det behandlades ovan i avsnitt 3.2.1. Undantaget är 

borttaget i dagens DAL, vilket är en fördel för konsumenten. Det saknar betydelse vem som 

har tagit initiativet att ingå avtal utanför en affärslokal.
135
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 1 kap. 2 § 2st. DAL. 
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Tiden en konsument har på sig att sända näringsidkaren meddelande om att köpet ångras har 

ändrats och förlängts från sju arbetsdagar till 14 dagar.
136

 Tidsfristerna nämndes i avsnitt 

3.2.1. En nyhet är att begreppet dagar avser kalenderdagar.
137

 Innan lagändringen talades det 

istället om arbetsdagar.
138

 Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten inom 14 

dagar återsända varan till näringsidkaren.
139

 Innan lagändringen framgick det ingen bestämd 

tidsfrist för återlämnandet av varan endast att konsumenten har en skyldighet att skicka 

tillbaka varan.
140

 I distansavtalsdirektivet framgick det däremot att konsumenten ska 

återlämna varan inom 30 dagar.
141

 Nuvarande direktiv innehåller tidsfristen på 14 dagar.
142

 

Tidsperioden på 14 dagar för näringsidkaren att återbetala konsumenten pengarna är också 

den förändrad i svensk lag. Innan förändringen hade näringsidkaren 30 dagar på sig.
143

 Detta 

ändrades för att stämma överens med artikel 13 i direktivet som uppmanar näringsidkaren att 

betala tillbaka pengarna inom 14 dagar. Här torde det innebära fördel för konsumenten som i 

en ångersituation får tillbaka sina pengar tidigare än innan. Däremot krävs det mer av 

näringsidkaren då tidfristen har kortats ner.  

DAL gäller inte för avtal utanför affärslokaler om beloppet som en konsument sammanlagt 

ska betala understiger 400 kronor. Det är ett skydd som främst är en fördel för 

näringsidkaren.
144

 Detta belopp har höjts från 300 kronor.
145

 Undantaget baserar sig på 

direktivet som beskriver att regleringen inte tillämpas vid avtal där summan inte överstiger 50 

euro.
146

 Medlemsstaterna har rätt att fastställa ett lägre värde vilket Sverige gjort och därmed 

utökat regleringens tillämpning. Direktivet framhåller att tack vare detta så undviks 

administrativa belastningar för näringsidkaren.
147

 I förarbeten till DAL fanns en tveksamhet 

till att undanta avtal med lägre belopp då det finns en risk för att det kommer att utnyttjas av 

näringsidkare. Exempelvis att näringsidkaren delar upp köpen för att understiga beloppet. Det 
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har dock framhållits i förarbetena att det är rimligt att undanta så pass låga belopp eftersom 

det antas bidra till ökad handel och lägre transaktionskostnader.
148

  

Utöver utökningen av ångerrätten vid avtal utanför affärslokaler gäller näringsidkarens 

informationsskyldighet vid avtal utanför affärslokaler.
149

 För konsumenten innebär denna 

förändring en större rättssäkerhet och det kan ses som en fördel för konsumenten.
150

 Innan 

lagändringen förelåg det risk att konsumenten gjorde ett impulsköp av en påstridig 

gatuförsäljare som konsumenten sedan inte hade rätten att ångra. Tolkningsproblem som 

uppkommit efter nyinförda definitioner behandlas nedan.  

4.2 Problem 

I detta avsnitt behandlas problematik gällande när ångerrätten är tillämplig och svårigheter 

med att avgöra vad som innefattas i begreppet avtal utanför affärslokaler. Förklaring till 

varför gatuförsäljning tidigare inte omfattades av lagen ges i förarbeten till 1971 års 

hemförsäljningslag. Det antogs att alltför oklara och svårbedömda gränsfall skulle uppkomma 

om lagen skulle omfatta all försäljning som inte sker i en fast affärslokal,
151

 då gatuförsäljning 

skulle varit inkluderat. Förklaringen har fog för sig, det har uppkommit flera fall efter 

lagändringen där det krävs bedömning för vad som räknas som en affärslokal, vilka behandlas 

nedan. I den icke bindande vägledningen från EU-kommissionen framgår det att vid till 

exempel fastställandet av ångerrättens tillämplighet måste bedömning göras från fall till 

fall.
152

 Som nämnt är DAL bristfällig när det gäller begrepp och definitioner. Problem kan 

uppkomma med att bedöma vad som definieras som en gatuförsäljare. Näringsidkaren, det vill 

säga gatuförsäljaren, definieras som en fysisk eller juridisk person vars ändamål faller inom 

ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten. Den juridiska personen kan vara 

allmänt ägd eller privatägd. Personer som agerar för näringsidkarens räkning, exempelvis 

anställda, inkluderas också.
153

 

För att utreda vad som innefattas i begreppet avtal utanför affärslokaler kan ett förtydligande 

av begreppet affärslokal behövas. Begreppet undersöks i ett ARN-avgörande från 2015, 

referat 2015-06330. Frågan var om ett avtal gällande köp av ett mobilt bredbandsabonnemang 

ingåtts vid företagets marknadsstånd i ett köpcentrum eller i företagets affärslokal beläget i ett 
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köpcentrum.
154

 Det undersöks därmed om situation ett för avtal utanför affärslokaler är 

uppfyllt, då både konsumenten och näringsidkaren ska befinna sig på annan plats än 

näringsidkarens affärslokal.
155

 Som beskrevs ovan i avsnitt 2.1 förekommer det tre olika 

situationer när avtal utanför affärslokaler anses slutet, situation ett och två är nya och 

behandlas i detta avsnitt. I avsnitt 2.1 beskrevs även begreppet fasta affärslokaler. Utöver vad 

som sägs där framhåller ARN att affärslokaler kan vara enklare affärsställen som varubussar 

och marknadsstånd.
156

 Därmed fastställs det att lokalens utseende inte är avgörande. Istället 

undersöker ARN hur regelbundet affärslokalen används för verksamheten.  

Det räknas som en affärslokal om försäljning från lokalen inte sker undantagsvis och om det 

framstår naturligt för konsumenten att själv söka upp lokalen för att genomföra köpet. Vid 

bedömning av hur regelbundet affärslokalen används beaktade ARN kontantnotan som 

konsumenten fick vid köptillfället. Av denna framgår försäljningsställets adress och detta talar 

för att verksamheten i lokalen inte sker undantagsvis. Det framgår dessutom att konsumenten 

kontaktats i anslutning till näringsidkarens affärslokal. Hade affärslokalen utgjorts av ett stånd 

i ett köpcentrum hade ingen klar gräns kunnat urskiljas mot annan offentlig plats.
157

 ARN drar 

därmed slutsatsen att avtalet ingåtts vid en plats knuten till näringsidkaren, inte i 

köpcentrumets allmänna utrymmen. Näringsidkarens affärsställe ansågs därmed vara en 

affärslokal och konsumenten hade inte rätt att ångra köpet enligt DAL.
158

 Det är problematiskt 

för en konsument att vid köptillfället känna till sina rättigheter och skyldigheter samt vilken 

lagstiftning som tillämpas i situationen. Det krävs dessutom att konsumenten har kunskap om 

vad som menas med olika begrepp i lagstiftningen, till exempel definitionen av affärslokal. 

Det kommenteras i förarbeten att fler definitioner bör tas in i lagen,
159

 vilket skulle kunna vara 

en förbättring. Detta fall från ARN visar att det finns behov av ett starkt konsumentskydd.  

Lagen omfattar det nya begreppet avtal utanför affärslokal men gäller också när avtal träffas i 

näringsidkarens affärslokal om näringsidkaren i omedelbar anslutning kontaktat konsumenten 

på annan plats där de samtidigt var närvarande, det vill säga vid situation två.
160

  ARN 

behandlar ett fall, referat 2014-06843, där en konsument blev bjuden på en tablettask utanför 

en näringsidkares affärslokal av företagets säljare, det vill säga både säljaren och köparen 
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befann sig samtidigt utanför affärslokalen. Det ledde till att ett avtal träffades i 

näringsidkarens affärslokal. Konsumenten önskade därefter ångra detta köp. För att DAL ska 

vara tillämplig i detta fall krävs utöver det som beskrevs som situation två ovan även att 

konsumenten ”kontaktats” av näringsidkaren.
161

 

Varken i svensk lag eller i förarbetena ges någon närmare beskrivning av hur konsumenten 

ska ha kontaktats. Direktivet som ligger till grund för lagändringen kan ge viss ledning om 

vad begreppet ”kontaktats” innebär. För avtal utanför affärslokaler framgår det av direktivet 

att informationen ska riktas mot en särskild konsument samt att konsumenten tilltalats 

personligen och enskilt.
162

 Det gäller alltså inte då näringsidkaren till exempel delar ut 

reklambroschyrer som inte riktar sig mot en speciell person. ARN fann därför att utdelning av 

tablettaskar i sig inte är en åtgärd som normalt är riktad till en speciell person eller som 

innebär att konsumenten blivit kontaktad i lagens mening. Dock tas hänsyn till att köparen 

kände sig övertalad att gå in i affären. Mötet mellan säljaren och köparen bedömdes vara mer 

individualiserat och säljarens agerande ansågs därmed som riktat. ARN kom fram till att 

konsumenten hade blivit kontaktad på det sätt som DAL omfattar och att ångerrätten därmed 

var tillämplig på avtalet mellan parterna.
163

  

ARN:s avgörande är oklart och det är inte uppenbart om detta kan ge tydliga riktlinjer för 

framtida användning och tolkning av liknande situationer. Gränsen för om näringsidkarens 

kommunikation är riktad eller ej är ytterst liten. ARN tog hänsyn till påverkansfaktorer i det 

sistnämnda fallet. Till skillnad från det första fallet får konsumenten här rätt och kan ångra sitt 

köp. 
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5. Tidpunkten när ångerfristen börjar löpa  

5.1 Nyheter efter lagändringen 

Ångerfristen på 14 dagar är inte ny för svensk del.
164

 Däremot har det tidigare förkommit 

skillnader mellan olika medlemsstater i EU när det gäller fristens längd. Genom lagändringen 

är denna nu enhetlig i alla EU-länder, vilket antas skapa större rättslig säkerhet vid handel 

inom unionen.
165

 Vad som däremot är nytt i svensk lagstiftning är att dagarna avser 

kalenderdagar vilket behandlades ovan i avsnitt 4.1. Om tidsfristen ska räknas från den dag då 

ett avtal ingås bör den dagen då handlingen äger rum inte ingå i tidsfristen.
166

 

Förändringen som skett i detta fall är inledningsvis att tidpunkten när ångerfristen börjar löpa 

har ändrats. Som nämnts ovan behandlas två typer av avtal i DAL, distansavtal och avtal 

utanför affärslokaler, dock gäller denna del av förändringen endast för distansavtal. Begreppet 

distansavtal är i jämförelse med lydelsen i den tidigare DAL oförändrad.
167

 För att 

ångerfristen ska börja löpa krävs att två rekvisit är uppfyllda. Ångerfristen löper från det att 

avtal har ingåtts om tjänst eller att varan har levererats. Utöver det första rekvisitet krävs det 

att information om ångerrätten ges av näringsidkaren för att ångerfristen ska börja löpa.
168

 En 

nyhet är att informationen som det syftas på är den information som ska ges innan avtal 

ingås.
169

 Det framgick ovan i avsnitt 2.1 om informationskravet att informationen inte 

behöver vara skriftlig för distansavtal. Informationen ska ges på ett sätt anpassat till det medel 

för distanskommunikation som används.
170

 

I jämförelse med tidigare DAL syftade informationen då på informationen som ges i form av 

en bekräftelse.
171

 Som beskrevs ovan i avsnitt 2.1 ges bekräftelsen när avtalet har ingåtts och 

enligt både nuvarande och tidigare lagstiftning ska bekräftelsen ges i läsbar och varaktig form. 

Paragrafen från den tidigare DAL innehåller dessutom att informationen ska ges i en 

handling.
172

 Gällande krav på bekräftelsens form framgår det av direktivet att bekräftelsen ska 
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ges i en varaktig form.
173

 Tanken med varaktig form är att konsumenten ska kunna lagra 

informationen så länge konsumenten behöver den för att skydda sig.
174

 

En förändring är därmed att tidigare krävdes det vid ett distansavtal att informationen var i 

skriftlig form men nu är det inte längre ett krav. Det betyder att näringsidkaren kan informera 

konsumenten om ångerrätten muntligt och risk finns att konsumenten inte är medveten om det 

och det kan bli till dennes nackdel. Denna risk uppmärksammas i ett pressmeddelande från 

2014 utfärdat av Konsumentverket där det kommenterades att ångerfristen för distansavtal 

kan ses som förkortad.
175

 Konsumentens rättigheter kan därmed ha försämrats genom denna 

del av förändringen. För näringsidkaren kan det underlätta och innebära en fördel. Det skapar 

en valmöjlighet att ge information i den form näringsidkaren själv önskar.  

Utöver ångerfristen som börjar löpa tidigare behandlar denna förändring tidpunkten när 

näringsidkaren ska ge information till konsumenten. Enligt nuvarande bestämmelse ska 

information för både distansavtal och avtal utanför affärslokaler ges innan ett avtal ingås.
176

 

Den tidpunkten gällde för distansavtal även innan lagändringen.
177

 Medan vid ett 

hemförsäljningsavtal räckte det att information gavs först när avtalet ingåtts.
178

 Denna del av 

förändringen har därför endast skett för avtal utanför affärslokaler, där hemförsäljningsavtal 

är inkluderat.
179

 Ändringen innebär som nämnts att all information nu ska ges innan avtalet 

ingås. Konsumenten får ta del av informationen innan konsumenten blir bunden av avtalet, 

vilket är positivt.
180

 Troligen förändras inte näringsidkarens skyldigheter nämnvärt, skillnaden 

blir endast att informationen vid ett avtal utanför en affärslokal måste ges tidigare än innan. 

Av förarbetena till direktivet framgår att denna ändring innebär en förbättring för både 

näringsidkare och konsument.
181

 Förbättring i form av att avtalet sannolikt blir tydligare, båda 

parter är införstådda med avtalets innebörd innan det ingås. Att ge den mängd information 

som krävs samt i ett tidigt skede innebär förhoppningsvis dessutom färre avtalsrättsliga 

konflikter mellan parterna. I nästa avsnitt undersöks problem och konflikter som uppkommit 

efter införandet av denna förändring. 
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5.2 Problem 

Ett konsumentrelaterat problem som förekommer när det gäller denna förändring i DAL är 

främst att konsumenten får bristfällig information från näringsidkaren inför ett köp. 

Näringsidkarens informationskrav påverkar i sin tur de två delarna som denna förändring 

innebär: informationen ska ges innan avtal ingås, vilket kan skapa problem för näringsidkaren 

och det andra rekvisitet för att ångerfristen ska börja löpa är därmed redan uppfyllt, vilket 

antas vara problematiskt för konsumenten.
182

 

Ett avgörande från ARN, referat 2014-02718, behandlar frågan om en näringsidkare har rätt 

att neka konsumenten rätten att ångra ett ingånget avtal. Ett avtal via telefon har ingåtts, 

konsumenten ångrar avtalet och önskar utnyttja sin ångerrätt vilket näringsidkaren emotsätter 

sig. ARN betonar att konsumenten har rätt att ångra sitt köp i 14 dagar enligt denna 

avtalssituation. Kravet att näringsidkaren ska lämna information till konsumenten innan 

avtalet ingås, brister dock. Bevisbördan för att informationskravet är uppfyllt ligger på 

näringsidkaren, och det är därmed denna parts ansvar att bevisa att konsumenten fått 

informationen och att innehållet är rätt.
183

 Informationen har i detta fall inte getts på ett 

korrekt sätt av näringsidkaren. Avtalet som skickats till konsumenten innehöll ingen 

information om ångerrätten och konsumenten har inte fått del av informationen på annat sätt. 

Det resulterar i att ångerrätten förlängs och gäller enligt 2 kap. 12 § 4 st. i ett år efter det att 

ångerfristen skulle löpt ut om informationen inte varit bristfällig.
184

 

Den förlängda ångerfristen anses vara till nackdel för näringsidkaren då denne kan bli tvungen 

att återta varan under ett års tid. En annan följd av att näringsidkaren lämnar felaktig 

information är att konsumenten slipper betala kostnader som kan uppkomma vid exempelvis 

värdeminskning.
185

 Det innebär därmed att näringsidkaren får stå för dessa kostnader själv. 

Korrekt information är därför av stor vikt för näringsidkaren. Kravet på näringsidkaren att 

informera kunderna har ökat efter lagändringen, det kommenteras bland annat på en 

webbplats för e-handlare.
186

 När denna information väl är skriven i enlighet med lagen kan 

den sedan användas för samtliga avtal med konsumenter och behöver bara komma 

konsumenten tillhanda. Det gäller dock för näringsidkaren att hålla sig uppdaterat om det sker 

förändringar om informationskravet.  
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Att ångerfristen ses som förkortad i praktiken har dock inte påvisat några konkreta problem. 

Det kan bero på att lagändringen är relativt ny och att klagomål inte har hunnit komma in 

ännu. En annan förklaring kan vara att konsumenten inte är medveten om att ångerfristens 

löptid har ändrats. 

Bekymmer med bristande information förekom även innan lagändringen och det kan 

ifrågasättas om förändringen av denna bestämmelse har inneburit någon skillnad. 

Förändringen antas ha medfört att avtalsparternas förpliktelser gentemot varandra har 

förändrats i viss mån, både positivt och negativt. De ovan beskrivna fallet från ARN visar på 

problem som kan uppkomma när informationen från näringsidkaren är ofullständig samt vilka 

konsekvenserna då blir. Informationskravet har betydelse för de båda delarna av förändringen. 

Informationen har lämnats på ett felaktigt sätt om informationen inte ges till konsumenten 

innan avtalet ingås. Om denna information är felaktig är därmed ett av rekvisiten för att 

ångerfristen ska börja löpa inte uppfyllt. 

En oklarhet som uppmärksammats för denna ändring är att den svenska regleringen och 

direktivet skiljer sig åt. Som behandlades ovan i avsnitt 2.1 tillämpar DAL två rekvisit för att 

ångerfristen ska börja löpa. Det första rekvisitet är att konsumenten ska ha fått varan i sin 

besittning, alternativt att avtal om tjänst har ingåtts. Det andra rekvisitet innefattar att 

konsumenten ska ha fått information innan avtal ingås om ångerfristen enligt 

informationskravet.
187

 Direktivet behandlar endast det första rekvisitet,
188

 utöver det innefattar 

skäl 40 i direktivet att konsumenten bör kunna utöva sin ångerrätt innan han tar varan i fysisk 

besittning. Det andra rekvisitet i DAL innebär delvis att konsumenten kan ångra köpet innan 

varan lämnats till konsumenten. Men det är endast en likhet mellan det andra rekvisitet i DAL 

och skäl 40. Dess tillämpning skiljer sig markant åt, både att föreskriften endast hittas i 

förarbete till direktivet samt att ordet bör används. De skiftande bestämmelserna torde vara en 

följd av att endast vissa bestämmelser i direktivet är fullharmoniserade.
189  
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6. Möjlighet att använda varan under ångerfristen 

6.1 Nyheter efter lagändringen 
Innan lagändringen fick konsumenten utöva sin ångerrätt endast om varan som konsumenten 

har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick.
190

 Genom borttagandet av begreppet 

väsentligen oförändrat skick har konsumenten nu rätt att både undersöka och använda varan 

under ångerfristen. Konsumentens rättigheter stärks därmed. Om en konsument har använt en 

vara i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans funktioner och 

egenskaper förlorar konsumenten inte längre sin ångerrätt.
191

 Det leder sannolikt till att 

näringsidkarens skyldigheter blir mer omfattande. Konsumenten får returnera använda varor 

och det innebär mer arbete för företagen eftersom returer ska värderas.
192

 Skulle varan ha 

minskat i värde på grund av konsumentens användande har näringsidkaren dock rätt att få 

ersättning av konsumenten.
193

 I det avseendet ökar konsumentens skyldigheter medan 

näringsidkarens rättigheter ökar. Det framgår dock att konsumenten inte ska hållas ansvarig 

för varans värdeminskning om näringsidkaren inte har upplyst om ångerrätten enligt 

informationskravet.
194

 I nästkommande avsnitt behandlas problem gällande möjligheten att 

använda varan. 

6.2 Problem 

Problem som uppstår då en konsument använder en varan under ångerfristen för att fastställa 

varans egenskaper och funktion undersöks här. Det innebär svårigheter för konsumenten att 

avgöra vad som anses nödvändigt att undersöka. Då en vara inte längre är i nyskick kan det 

vara problematiskt för näringsidkaren att avgöra hur stort värdeminskningsavdraget bör vara. 

Dessa nämnda problem undersöks nedan. 

ARN behandlar i ett fall, referat 2014-05617, en fråga om värdeminskningsavdrag när en 

konsumentent utnyttjat ångerrätten avseende köp av ett par skor som har använts. 

Näringsidkaren menar att skorna inte längre är i nyskick och erbjuder att betala tillbaka 50 

procent av vad konsumenten betalat. Konsumenten önskar få tillbaka hela summan som 

betalats. Skoföretaget har uppfyllt sin informationsskyldighet genom att före köpet informera 

konsumenten om ångerrätten och dess villkor.
195

 Inledningsvis har ARN att bedöma om 

näringsidkaren har rätt att göra värdeminskningsavdrag. Av förarbetena framgår att 
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bedömningen ska göras beroende på vilken typ av vara det handlar om. För exempelvis kläder 

kan ersättning för värdeminskning göras när ett klädesplagg har skadats eller fått fläckar.
196

 

Konsumenten har rätt att hantera en vara på samma sätt som i en affär, till exempel prova ett 

klädesplagg men inte använda det.
197

 Av EU-kommissionens icke bindande vägledning 

framgår det lämpligt att jämföra användandet av en vara beställd på distans med ett butiksköp. 

Vid användandet av varan bör prislapp och dylikt sitta kvar. Gäller det tekniska prylar som en 

TV måste konsumenten kunna testa ljud och bild. Medan vid köp av en hushållapparat kan 

den inte testas, i ett sådant fall räknas det som att konsumenten gjort mer än vad som varit 

nödvändigt för att kontrollera varan. Varor som i butik normalt visas oförpackade är okej för 

konsumenten att öppna vid ett distansköp.
198

 

Konsumenten uppger att skorna har använts under en helg och mot bakgrund av detta menar 

ARN att skorna har använts mer än nödvändigt och näringsidkaren har rätt till ersättning för 

värdeminskning av skorna.
199

 

Nästa del i detta fall är att avgöra värdeminskningsavdragets storlek. Denna information hittas 

varken i lagen, dess förarbeten eller i direktivet. I den icke bindande vägledningen från EU-

kommissionen går det däremot att utläsa hur värdeminskningens beräkning ska gå till. Där 

framgår att ersättningen ska täcka kostnaden för reparation och rengöring. Om varan är så 

pass använd att den inte kan säljas som ny ska ersättningens storlek grunda sig på den 

preliminära intäktsförlust som skulle uppkomma för näringsidkaren om varan säljs i 

andrahand.
200

 Intäktsförlusten ska vara objektivt motiverad. Det betyder att varans verkliga 

andrahandsvärde ska bedömas utifrån vad varan kan förväntas säljas vidare för på den öppna 

marknaden. ARN förklarar det så att mellanskillnaden beräknas för varans inköpsvärde och 

marknadsvärdet då ångerrätten utövas, mellanskillnaden utgör då storleken på 

värdeminskningsavdraget. I fall då varan är i sådant skick att varan inte går att sälja vidare 

finns risken att konsumenten inte får några pengar återbetalat.
201

  

ARN anser att bevisbördan för värdeminskningens storlek bör ligga på näringsidkaren.
202

 

Detta uttalande har sin utgångspunkt i ett avgörande från EU-domstolen från 2009. 

Avgörandet grundar sig på distansavtalsdirektivets syfte, trots att direktivet har ersatts är det 
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av intresse för fastställandet av bevisbördan.
203

 I skoföretagets fall har de använda skorna 

lämnats in och utgör bevis. Sammanfattningsvis antas att det är rimligt att andrahandsvärdet 

är betydligt lägre än inköpspriset samt med hänsyn till skornas skick beslutas att konsumenten 

inte har rätt att få tillbaka mer än 50 procent av inköpspriset.
204

 

I ett annat fall från ARN, referat 2014-10487, önskar en konsument lämna tillbaka 

datautrustning som är använd. Det konstateras att återlämnandet har skett inom ångerfristen 

men frågan kvarstår om näringsidkaren har rätt till värdeminskningsavdrag.   Eftersom 

näringsidkaren har bevisbördan har företaget fotograferat de återlämnade varorna och bilderna 

visar att datautrustningen var i dåligt skick samt att delar av utrustningen behöver bytas ut; 

skruvarna är så hårt dragna att plasten har spruckit. ARN menar att konsumenten har hanterat 

varorna i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att undersöka dem och att 

utrustningen har minskat i värde.
205

  

Efter denna bedömning kan det ses som självklart att näringsidkaren har rätt att göra avdrag 

för värdeminskning på varorna. Dock missar näringsidkaren en grundläggande förutsättning 

för att konsumentens skyldighet att ersätta värdeminskningen ska kvarstå, informationskravet. 

Informationen som ges till konsumenten är inte korrekt.
206

 I informationen upplyser företaget 

att varan ska vara i väsentligen oförändrat skick vilket är ett borttaget begrepp. Informationen 

stämmer därför inte överens med DAL:s bestämmelser idag. På grund av detta har 

näringsidkaren inte rätt till något värdeminskningsavdrag och konsumenten får tillbaka hela 

köpesumman.
207

 Den felaktiga informationen påverkar i detta fall utgången i målet. 

Näringsidkarens chanser till värdeminskningsavdrag och eventuellt full ersättning var stora, 

men på grund av dåligt uppdaterad information innebar det en vändning i fallet och blev till 

en nackdel för näringsidkaren.  
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7. Avslutning och slutsatser 

I detta sista kapitel kommer de tre frågeställningarna att besvaras var för sig.  

1. Varför infördes ändringen i lagen?  

De tre undersökta ändringarna i uppsatsen är några som innefattas i DAL:s lagändring den 13 

juni 2014 och lyder: ångerrätten vid gatuförsäljning, tidpunkt när ångerfristen börjar löpa 

och möjlighet att använda varan under ångerfristen. Lagändringen grundar sig på EU-

direktivet 2011/83/EU om konsumenträttigheter.
208

 Direktivet innebär fullständig 

harmonisering av vissa bestämmelser om konsumentinformation och ångerrätt för distansavtal 

samt avtal utanför affärslokaler.
209

 Det betyder att medlemsstaterna i EU får inte i sin 

nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från direktivet.
210

 

Lagändringen i stort beror på att direktivet implementerats i svensk lag. Distansavtals- och 

hemförsäljningsdirektivet som tidigare reglerade dessa bestämmelser var endast 

minimiharmoniserade, övergång till fullharmonisering medför därmed förändring. Det kan 

antas att fullharmonisering innebär en fördel för konsumenter och näringsidkare.  

Dock gäller endast fullharmonisering för vissa bestämmelser som i och för sig är relevanta för 

dessa tre undersökta ändringar men som skapar en otydlighet.
211

 Det skapar även 

tveksamheter vid jämförelse mellan den svenska regleringen i DAL och bestämmelsen i 

direktivet, som kan tyckas säga emot varandra.
212

 Fullharmonisering innebär dessutom att 

medlemsstaterna inte är lika fria och har inte möjlighet att lagstadga nationella regleringar 

som ger längre gående skydd än direktivet, vilket var tillåtet tidigare.  

Anledningar till att direktivet upprättades var för att underlätta handel mellan näringsidkare 

och konsumenter. Näringsidkarnas kostnader antas minska och konsumentens förtroende för 

handel över gränserna förmodas öka.
213

 Målet var att få ett enat konsumentregelverk som är 

lättare att förstå för konsumenter och näringsidkare samt balans mellan hög konsument-

skyddsnivå och konkurrenskraftiga företag.
214

   

Sammanfattningsvis har de tre undersökta ändringarna genomförts i DAL för att stämma 

överens med direktivets bestämmelser. Dessutom låg olika orsaker bakom lagändringen för 
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respektive ändring. Ångerrätten har utvidgats till att gälla vid gatuförsäljning, på grund av att 

det kan innebära ett överraskningsmoment för konsumenten eller att konsumenten kan stå 

under potentiellt psykologiskt tryck.
215

 Vid gatuförsäljning väljer konsumenten troligvis inte 

själv att ta kontakt med näringsidkaren och inleda ett avtal. Konsumenten kan känna sig 

överraskad och fatta ogenomtänkta beslut. Ett extra skydd kan därför behövas i situationer 

som dessa. Informationskravet har stärkts och anledningen antas grunda sig på bristande 

information från näringsidkaren samt ett behov att ge konsumenten mer information innan ett 

avtal ingås. Kravet på informationens form har dessutom mildrats och torde vara för att 

underlätta för näringsidkaren och göra avtalsprocessen smidigare.
216

 Bestämmelserna är 

dessutom mer anpassade till dagens digitala utveckling, skriftlig form kan ses som omodernt. 

Ångerrätten utökas även genom att konsumenten har möjlighet att använda varan och att 

ångerrätten kvarstår. I direktivet framgår det att ångerrätten är inte beroende av hur 

konsumenten hanterat varan.
217

 Det grundar sig i att köpet sker på distans och att 

konsumenten inte kan se varan innan avtalet ingås.
218

  

2. Hur påverkas konsumentens och näringsidkarens rättigheter respektive skyldigheter 

av denna nya bestämmelse och vad innebär den? 

Det kan konstateras att avtalsparternas förpliktelser gentemot varandra har förändrats gällande 

alla tre ändringar, både positivt och negativt från båda parters perspektiv. En utveckling har 

skett och bestämmelserna har blivit tydligare och kommer för båda parter på ett eller annat 

sätt att underlätta vid avtalssituationen. 

Förändringen ångerrätten vid gatuförsäljning innebär en utökning av konsumentens rätt att 

ångra ett köp. Begreppet avtal utanför affärslokaler har tillkommit i DAL och gäller vid tre 

situationer enligt 1 kap. 2 § DAL. Situation ett, både konsumenten och näringsidkaren ska 

samtidigt befinna sig på annan plats än näringsidkarens affärslokal. Här ingår det borttagna 

begreppet hemförsäljningsavtal.
219

 Det har idag ingen betydelse vem av avtalsparterna som 

tagit initiativet till besöket, enligt tidigare lagstiftning fick konsumenten inte ta initiativet.
220

 

Situation två, avtal träffas i näringsidkarens affärslokal om näringsidkaren i omedelbar 

anslutning kontaktat konsumenten på annan plats där de samtidigt var närvarande. Situation 

tre, då avtal ingås under en utflykt organiserat av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller 
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sälja. För att ha möjlighet att ångra ett köp måste varans pris överstiga 400 kronor. Tidsfrister 

vid utövande av ångerrätten har ändrats till 14 dagar: då konsumenten ska meddela sin ånger, 

skicka tillbaka varan samt tiden näringsidkaren har på sig att återbetala det inbetalda beloppet 

för varan.
221

 Det innebär enhetliga tidsfrister vilket antas underlätta vid tillämpning för båda 

avtalsparter. För konsumenten har ångerrätten utökats både innehållsmässigt och tidsmässigt 

och generellt har dess rättigheter ökat. Näringsidkarens skyldigheter och arbetsbörda antas 

öka på grund av denna ändring. Det innebär att verkan av att konsumenten utövar ångerrätten 

sker på en kortare tid samt att mer innefattas i ångerrätten. Därutöver innebär ändringen en 

fördel även för näringsidkaren. Denna bestämmelse gällde sedan tidigare i bland annat andra 

nordiska länder och genom att regleringen nu gäller i alla medlemsländer i EU så underlättar 

det för näringsidkaren vid handel över gränserna.
222

 Näringsidkaren erbjuder bättre villkor 

och konsumeten kan tänkas bli mer välvillig att ingå avtal när de vet att möjligheten att ångra 

köpet finns. 

Ändringen gällande tidpunkten när ångerfristen börjar löpa har ändrats för båda 

avtalstyperna, distansavtal och avtal utanför affärslokaler, fast inom olika delar. Att all 

information ska ges innan ett avtal ingås är nytt för avtal utanför affärslokaler.
223

 Det innebär 

en fördel för konsumenten då de har tillgång till informationen tidigare. Gällande 

avtalsparternas förpliktelser antas de inte förändras nämnvärt, den enda förändringen är att 

näringsidkaren ska ge konsumenten informationen tidigare än innan. Tidpunkten när 

ångerfristen börjar löpa har förändrats för distansavtal. För att ångerfristens löptid på 14 dagar 

ska börja gälla måste två rekvisit uppfyllas. För det första, gäller avtalet en vara räknas 

ångerfristen från dagen då varan levereras, alternativt för en tjänst från den dag då avtalet 

ingås. Det andra rekvisitet avser information om ångerrätten. Denna information måste ges till 

konsumenten innan avtal ingås.
224

 Innan lagändringen syftade informationen på bekräftelsen 

som ges efter avtalet har ingåtts och i den mån har tidpunkten då ångerfristen börjar löpa 

tidigarelagts.
225

 För konsumenten innebär den i praktiken förkortade ångerfristen en nackdel. 

Konsumentverket belyser detta problem och menar att det finns risk att konsumenten missar 

ångerrätten helt.
226

 I jämförelse med bekräftelsen så behöver informationen inte längre vara 
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skriftlig.
227

 Att kravet på skriftlighet försvinner antas underlätta för näringsidkaren då 

informationskravet och den delen av ångerfristen är uppfyllt genom att endast muntligt 

informera konsumenten. Det betyder att näringsidkarens skyldigheter minskar.  

Ångerrätten har utökats även i det avseendet att konsumenten efter lagändringen har möjlighet 

att använda varan under ångerfristen och att ångerrätten trots detta kvarstår. Begreppet 

väsentligen oförändrat skick är därmed borttaget ur DAL.
228

 Rättigheterna ökas för 

konsumenten, vilket är fördelaktigt för denna avtalspart. För näringsidarens del ökar däremot 

skyldigheterna. Konsumenten har rätt att skicka tillbaka en använd vara och därmed 

tillkommer en uppgift för näringsidkaren, att värdera returer.
229

 Arbetet innebär eventuellt att 

sälja varan vidare på en andrahandsmarknad till reducerat pris om varan är så pass använd. 

Om konsumenten hanterat varan mer än nödvändigt är konsumenten skyldig att ersätta 

näringsidkaren för varans minskade värde.
230

 Denna del av ändringen innebär således att 

konsumentens skyldigheter ökar medan näringsidkaren har en fördel och rättighet att kunna 

kräva ersättning. 

3. Vilka eventuella tolknings- och tillämpningsproblem medför denna nya förändring? 

Problem som uppstått efter införandet av ångerrätten vid gatuförsäljning är svårigheter med 

att tolka begrepp som affärslokal och offentliga platser. Det kan vara problematiskt att avgöra 

när ångerrätten enligt DAL är tillämplig. Ett tydliggörande krävs för att undersöka om någon 

av de tre behandlade situationerna är tillämpliga. I situation ett måste det bedömas om avtalet 

har ingåtts i eller utanför en affärslokal.
231

 Affärslokal beskrivs som alla typer av lokaler, fasta 

eller rörliga även enklare affärsställen som varustånd. Hänsyn tas till hur regelbundet 

affärslokalen används för verksamheten och det räknas som en affärslokal om försäljning inte 

sker undantagsvis.
232

 Exempel på offentliga platser är gator, badstränder och köpcenter, även 

bostäder och arbetsplatser innefattas.
233

 I situation två måste hänsyn tas till hur konsumenten 

kontaktats av näringsidkaren.
234

 Det krävs att konsumenten tilltalats personligen och det ska 

vara riktat mot en särskild konsument.
235

 Det hade med fördel kunnat införas fler begrepp i 
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DAL, något som diskuterades av remissinstanserna i förarbetena.
236

 Situation tre tillämpades 

redan i den äldre lydelsen av DAL och undersöks därför inte närmare i denna uppsats.
237

 

Efter ändringen av tidpunkt när ångerfristen börjar löpa är ett vanligt förekommande problem 

bristande information från näringsidkaren.
238

 Kravet på information påverkar denna 

förändring på två sätt. För det första, om informationen inte ges till konsumenten innan avtalet 

ingås innebär det att informationskravet inte är uppfyllt.
239

 För det andra, ett av rekvisiten för 

att ångerfristen ska börja löpa är att konsumenten fått informationen från näringsidkaren, det 

vill säga informationskravet måste vara uppfyllt.
240

 Följder vid bristande information leder till 

ökade skyldigheter för näringsidkaren. Det kan innebära förlängd ångerfrist upp till ett år eller 

att näringsidkaren själv får stå för uppkomna kostnader vid värdeminskning av en vara.
241

 Det 

uppmärksammas inga konkreta problem vid tillämpning av den i praktiken förkortade 

ångerfristen och det borttagna kravet på skriftlighet för distansavtal. Det kan endast 

spekuleras i vad orsaken till detta är.  

Problem som förekommer gällande möjlighet att använda varan under ångerfristen är 

inledningsvis vem som har ansvaret av avtalsparterna att bevisa att varan har minskat i värde 

på grund av användning.
242

 Enligt ett EU-rättsfall är det näringsidkaren som har 

bevisbördan.
243

 Den använda varan eller fotografi på varan behövs sannolikt. Vart gränsen går 

för att en konsument ska ha hanterat en vara mer än nödvändigt kan ses som otydligt. Det 

framgår att konsumenten ska hantera varan med omsorg under ångerfristen och hanteringen 

av varan kan jämföras med då en vara provas i en butik.
244

 Bedömning ska göras beroende på 

vilken typ av vara det rör sig om.
245

 Bekymmer ses även med att beräkna värdeminskingens 

storlek. Enligt vägledning till direktivet ska ersättningen täcka kostnaden för att reparera 

varan. Alternativt ska värdeminskningsavdraget grunda sig på preliminär intäktsförlust om 

näringsidkaren säljer varan i andrahand.
246

 Därmed har det framkommit metoder för att utreda 

dessa problem. 
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Abstract 

This essay’s purpose is to analyze the amendment of 13 July 2014 in the Swedish Distance 

Contract Act. The study discusses the distance contract and off-premises contracts between a 

trader and a consumer for products and services. This essay analyzes the changes where the 

Swedish law is applicable but it will also include analyzes of EU law. The reason is that the 

amendment is based on an EU Directive about consumer rights adopted in 2011. Focus will 

be on the following three changes, which the amendment includes: the rights of withdrawal 

from street selling, the time when the withdrawal period starts and the opportunity to use the 

product during the withdrawal period. 

These changes are relatively new, untested and thus can be difficult to understand and to 

apply. Moreover it is hard to predict if and what issues the changes will bring when applied. 

The subject for this essay is topical for both traders and consumers, tendency shows that both 

Internet shopping and street selling increases.  
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