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Summary 

The Consumer Sales Act has a purpose to balance the power when traders sell goods to 

consumers. According to the law, the seller is responsible for the product having the quality 

and properties that the parties have agreed on and that the product is not defected in any other 

respect at the time of delivery. The seller, or someone else, can also provide a guarantee that 

is more advantageous to the buyer. If the product proves to be defective, mandatory rules give 

the buyer the right to demand sanctions from the seller, such as price deductions, remediation 

or cancellation. 

 

Some sellers write in their terms of purchase that these rights only apply to customers buying 

directly from the trader. Leading politicians and consumer advisors provide the same 

information. They point out that the Consumer Sales Act does not give the same right for 

second-hand buyers. From a sustainability perspective, it is positive that goods that are not 

used are resold. A system where private individuals who buy second-hand goods from other 

private individuals may not retain the rights described above, reduces the incentives for 

second-hand trade. Buyers take a greater risk and sellers thus get a lower selling price. If the 

second-hand buyer is given the same opportunity as the first-hand buyer to turn to the original 

seller, this does not mean that the seller’s liability for defects in the product is extended. It 

therefore seems reasonable that the liability remains, regardless of who owns the product. 

That liability should be regulated by written law. 

 

The essay examines relevant rules in the Consumer Sales Act. A journey through basic law of 

contracts and bond rights leads to a principle that has been given authority as a source of law 

through precedents in the Supreme Court. The principle is called cession and it gives the first-

time buyer the right to transfer his rights. Thus, the second-hand buyer can turn directly to the 

original seller and demand sanctions when an original defect in the product appears. 

 

Traders can thus, quite correctly, convey the message that the right of complaint and 

guarantees is only required for first-time buyers, by referring to a consumer protection 

legislation. Consumers who wish to resell the product, on the other hand, may refer his buyers 

to a legal principle that is hidden outside the law, in order to convince them of what rights are 

required in the event of a defect in the product. The essay therefore proposes that the rights of 
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second-hand buyers be codified by legislation. Inspiration for this is taken from the 

Norwegian Sale of Goods Act. 
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Sammanfattning 

Konsumentköplagen ska balansera makten när näringsidkare säljer varor till privatpersoner. 

Enligt lagen ansvarar säljaren för att varan har den kvalitet och de egenskaper som parterna 

avtalat om samt att varan inte är felaktig i något annat avseende vid överlämnandet. Säljaren, 

eller någon annan kan även lämna garantier som är förmånligare för köparen. Om varan visar 

sig felaktig ger tvingande lagregler rättigheter till köparen att kräva felpåföljder av säljaren, 

exempelvis prisavdrag, avhjälpning eller hävning. 

 

En del säljare skriver i sina köpevillkor att dessa rättigheter endast gäller förstahandsköpare 

av varor. Ledande politiker och konsumentvägledare ger samma information. De hänvisar till 

att konsumentköplagen inte ger samma rätt till andrahandsköpare. Ur ett hållbarhetsperspektiv 

är det positivt att varor som inte används säljs vidare. En ordning där privatpersoner som 

köper varor i andra hand inte får behålla de ovan beskrivna rättigheterna, minskar 

incitamenten för andrahandshandeln. Köparna tar en större risk och säljarna får därmed ett 

lägre försäljningspris. Om andrahandsköpare får samma möjlighet som förstahandsköpare att 

vända sig till ursprungssäljaren innebär det inte att säljarens ansvar vid fel på varan utökas. 

Det verkar därför rimligt att ansvaret består oavsett vem som äger varan. Det ansvaret borde 

regleras i lag. 

 

Uppsatsen undersöker relevanta regler i konsumentköplagen. En resa genom grundläggande 

avtalsrätt och obligationsrätt leder till en rättslig princip som getts auktoritet som rättskälla 

genom prejudikat i Högsta domstolen. Principen kallas cession och den ger 

förstahandsköparen rätt att överlåta sina rättigheter. Därmed kan andrahandsköparens vända 

sig direkt till ursprungssäljaren och kräva felpåföljder när ett ursprungsfel på varan visar sig.  

 

Näringsidkare kan alltså, helt korrekt förmedla budskapet att reklamationsrätt och garantier 

endast gäller förstahandsköpare, genom att hänvisa till en konsumentskyddslagstiftning. 

Konsumenter som vill sälja varan vidare får däremot hänvisa sina köpare till en rättsprincip 

som är dold utanför lagstiftningen för att övertyga dessa om vilka rättigheter som gäller vid 

fel på varan. I uppsatsen föreslås därför att andrahandsköpares rätt kodifieras genom 

lagstiftning. Inspiration till detta hämtas från den norska köplagen. 
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Förord 

Parallellt med detta examensarbete påbörjade jag mitt livs första 1 000-bitars pussel. När 

hjärnan behövde vila från juridiska djupstudier var det skönt att ibland ta en stund och bara 

foga samman dessa små pappbitar till en gemensam bild. Varje bit hade sin givna plats. Inget 

att argumentera om, inget att ifrågasätta. Att lägga den sista pusselbiten några månader senare 

var en oerhörd tillfredsställelse. Alla bitar på plats. Ingen som opponerade sig. Det var 

komplett. 

En juristutbildning är något annat. Ingen bit verkar ha sin givna plats, allt beror på. Allt kan 

argumenteras och ifrågasättas. Men den där känslan…att få lägga den sista pusselbiten efter 4 

års studier är en oerhörd tillfredsställelse. 

 

Tack till min älskade familj. Justina, Noomi, Livia, Gideon och Joline. Tack att ni inte bara lät 

mig göra detta mitt i livet, utan för att ni hela tiden trott på mig och stöttat mig. Vi klarade 

det!! 

 

Tack David Dryselius – min handledare, min namne och min i princip enda kontakt med 

omvärlden under de sista veckornas intensiva skrivande. Jag uppskattar dig mycket!! 

 

Och Tack Gud – himmelens och jordens skapare för att Du gett mig livet som gåva! Och 

vilken gåva!! 

 

”Vi lever bara en gång, Snobben.” 

”Fel! Vi dör bara en gång. Vi lever varje dag!” 

 

Hjelmsjöborg, 26 maj 2021 

 

 

 

David Larsson 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Konsumentköplagen (1990:932), KKL är en del i den konsumentskyddslagstiftning som 

tillkommit och utvecklats i Sverige under de senaste decennierna.1 Ett mål med KKL är att 

konsumenter ska ha en stark ställning och lagen ska kompensera maktobalansen när en 

näringsidkare säljer lösa saker till en konsument.2 Lagen är i huvudsak tvingande till 

konsumentens fördel och skyddar därmed konsumenter från avtalsvillkor som jämfört med 

lagen är till nackdel för konsumenten. Vid fel på varan ger KKL köparen rätt till ett antal 

felpåföljder av säljaren om varan reklameras inom föreskriven tid, exempelvis prisavdrag, 

eller omleverans. Ibland lämnar säljare även garantier om varans egenskaper eller hållbarhet 

som är förmånligare för konsumenten än KKL:s regler och köparna får då kräva felpåföljder 

om varan avviker från det garanterade. 

 

Rätten att enligt KKL kräva felpåföljder vid fel på varan kallas i folkmun ofta för köparens 

reklamationsrätt.3 En snabb sökning på några kända näringsidkares säljvillkor visar att det är 

vanligt med formuleringar i likhet med: 

- ”Notera att reklamationsrätten enligt konsumentköplagen följer den ursprunglige 

köparen och inte produkten.” 

- ”Garantin gäller endast produktens ursprunglige köpare och kan inte överlåtas.” 

 

Det finns exempel på konsumentvägledare som uttalat sig på liknande sätt. Gällande garantin 

på en mobiltelefon har exempelvis en konsumentvägledare från Hallå konsument uttalat: 

- ”Men om mobilen säljs av en privatperson har du inte samma rättigheter och kan inte 

reklamera enligt konsumentköplagen. Det gäller även när den säljs privat via en 

marknadsplats.” 

- ”Andrahandsköparen, vid privata köp, får heller egentligen inte behålla garantitiden 

på mobilen om sådan finns kvar.” 

 
1 Se ex. Olsen (1995) s. 13. 
2 Se Larsson (2002) s. 24. 
3 I juridisk mening är begreppet dock missvisande, eftersom reklamationsmomentet för köparen snarare är en 

förpliktelse än en rättighet Mer om detta i huvuddelen av uppsatsen. 
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- ”Generellt sett följer garantin med den första köparen. Garanti betyder att säljaren, 

eller annan part som tillverkaren, garanterar något gentemot köparen – om det inte 

finns annat avtalat. Men en del företag tar emot garantiärenden ändå från den som 

köpt en begagnad produkt.”4 

 

Per Bolund (MP), tidigare finansmarknads- och konsumentminister och därmed ansvarig för 

konsumentfrågor, berättade i en intervju om ett av Miljöpartiets vallöften – att privatpersoner 

som köper produkter vid andrahandsförsäljning ska få en större trygghet: 

”där tror ju vi att just reklamationsrätten, att den också går vidare till nästa köpare kan göra 

en jättestor skillnad i att man blir trygg som konsument.” 

”Tyvärr är det bara den första köparen som får den tryggheten av producenten och det tycker 

vi är konstigt.”5 

 

I en enkätundersökning av Sveriges konsumenter om partiernas konsumentpolitik 

kommenterar Centerpartiet: 

”För att stödja återanvändning och vidareförsäljning av produkter som den enskilda inte 

längre behöver vill vi att reklamationsrätten ska följa en vara i stället för att stanna hos den 

ursprungliga köparen.”6 

 

Dessa säljare, konsumentvägledare och politiker verkar ense om att en privatperson som 

handlat av en annan privatperson, saknar möjligheten att vända sig till den ursprunglige 

näringsidkaren för att kräva felpåföljder. En sak är att många säljare tillåter detta ändå. Den 

här uppsatsen utreder om en privatperson som köper en vara av en annan privatperson i övrigt 

saknar möjlighet att vända sig till ursprungssäljaren bara på grund av att KKL inte 

uttryckligen ger en sådan möjlighet. 

 

Uppsatsen utgår från följande scenario: 

En näringsidkare (A) säljer en vara (X) till en privatperson (B). B säljer sedan vidare varan till 

en annan privatperson (C). 

 

 
4 Intervjun finns på www.gp.se/livsstil/konsument/så-köper-du-en-begagnad-mobil-säkert-1.18544098. 
5 Intervjun finns att höra på https://sverigesradio.se/artikel/7018064, besökt 2021-05-20. 
6 https://www.sverigeskonsumenter.se/media/rm3ohd2w/partierna_och_konsumentpolitiken.pdf s. 5. 
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A       B          C 

 

Så småningom upptäcker C ett fel på X. C misstänker att felet är ett ursprungsfel som funnits 

redan då B köpte varan av A och vill därför reklamera felet direkt till A. Figuren visar dock 

att A och C inte har något avtalsförhållande.  

 

Många säljare menar att det inte finns någon sådan rätt för andrahandsköpare (C), utan att den 

rätten endast tillkommer den första köparen (B). I sammanhanget hänvisas ofta till att KKL:s 

regler endast gäller mellan förstahandsköparen (B) och säljaren (A) och inte vid 

andrahandsköpet mellan B och privatpersonen (C).7 Det finns dock två problem med dessa 

hänvisningar till KKL. För det första framstår det som att KKL förhindrar C från att kräva 

felpåföljder av A. För det andra missar man att det kan finnas andra regler utanför KKL som 

ger C en sådan möjlighet. 

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det önskvärt att varor som inte används säljs vidare. Om 

privatpersoner som handlar av andra privatpersoner inte får behålla rättigheterna att kräva 

felpåföljder, minskar incitamenten för sådan handel. För köpare innebär det en större risk, och 

säljarna kan inte ta ut ett lika högt pris. Om andrahandsköpare får samma möjlighet som 

förstahandsköpare att vända sig till ursprungssäljaren innebär det inte att säljarens ansvar vid 

fel på varan utökas. Det verkar därför rimligt att ansvaret består, oavsett vem som äger varan. 

 

Mot denna bakgrund är det intressant att granska KKL:s regler och framförallt utreda om det 

finns någon möjlighet att utanför KKL finna stöd för C att vända sig till A och kräva 

felpåföljder vid ursprungsfel på X. Utanför KKL finns en stor mängd andra rättsregler. I 

uppsatsen kommer grundläggande avtalsrätt och obligationsrätt, olika rättsteorier, rättsliga 

principer och prejudikat att behöva granskas – en snårig resa i jakten på gällande rätt. Om det 

finns en sådan möjlighet för C, är det orimligt att utifrån ett konsumentskyddsperspektiv 

gömma den utanför skriven lag. Om en sådan möjlighet inte finns, tycks det angeläget att 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv införa en sådan. 

 
7 Se citaten i avsnitt 1.1. 

X X 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att – med utgångspunkt i att A och C inte har något avtalsförhållande och 

att KKL som huvudregel inte ger C någon rätt att vända sig till A – utreda vilka möjligheter 

det finns att C, trots bestämmelserna i KKL, kan vända sig direkt till A och kräva påföljder för 

fel på X. 

 

Uppsatsen ska därför svara på följande frågor: 

 

1. Finns det någon rättsregel utanför KKL på vilken en andrahandsköpare av en vara kan 

grunda en rättighet att kräva KKL:s felpåföljder vid ett ursprungsfel på varan, av den 

näringsidkare som sålt varan till förstahandsköparen? 

 

Denna fråga delas upp i följande två delfrågor: 

 

a. Vilka rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på en vara får en köpare vid ett 

konsumentköp? 

b. Finns det någon rättsregel utanför KKL genom vilken en andrahandsköpare av 

en vara kan tillgodogöra sig dessa rättigheter att kräva felansvar? 

 

Oavsett svaret på den första frågan ska även följande fråga besvaras: 

 

2. Hur borde en rättsregel vara utformad som tillåter en andrahandsköpare att kräva 

KKL:s felpåföljder vid ett ursprungsfel på varan, av den näringsidkare som sålt varan 

till förstahandsköparen? 
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1.3 Metod och material 

Huvudfokus i uppsatsen kommer att riktas på den första frågan då det utreds om det finns 

någon erkänd rättsregel som andrahandsköparen av en vara kan grunda en rätt att kräva 

KKL:s felpåföljder till ursprungssäljaren på; ett de lege lata-perspektiv. 8 

 

Den andra frågan – hur en sådan rättsregel borde vara utformad är sekundär. För att kunna 

besvara den frågan krävs först en förståelse av nu gällande rätt. Enligt de röster som citerats i 

avsnitt 1.1, finns ingen tydlig och uppenbar reglering som besvarar den första frågan. Den 

andra frågan blickar därför framåt för att ge förslag på hur en sådan reglering borde se ut; ett 

de lege ferenda-perspektiv.9 

 

Ovan har såväl politiker som konsumentvägledare och näringsidkare citerats som uttrycker att 

det inte finns någon rättighet för privatpersoner att kräva felpåföljder av ursprungssäljaren. I 

Sverige är det dock inte dessa källor som utgör gällande rätt, även om det kan tyckas att en 

konsumentministers uttalande i frågan borde gå att lita till. Svaret på frågan om det finns 

någon rättsregel på området finns istället att söka inom det erkända system av rättskällor som 

finns. I uppsatsen används därför den rättsdogmatiska metoden som kan beskrivas som en 

”rekonstruktion av rättssystem”.10 Detta återskapande sker genom att erkända rättskällor 

genomsöks. I det svenska rättssystemet är det EU-rätt, lagtext, förarbeten och rättspraxis som 

tillsammans projicerar en bild av det som utgör gällande rätt enligt den väl etablerade 

rättskälleläran. Traditionellt sett räknas även juridisk doktrin som en rättskälla, men dess 

betydelse är mer omtvistad. Mer om detta strax.11   

 

Inom rättskälleläran har lagtext högst auktoritet eftersom lagen utgår från folket, genom den 

lagstiftande riksdagen. Näst högst i rangordningen står förarbetena till den antagna 

lagtexten.12 Då gällande lagstiftning på konsumentköpsområdet beskrivs i uppsatsen är dess 

förarbeten en god vägledning. I de tidigare citerade uttalandena från säljare, politiker och 

konsumentvägledare finns hänvisningar till att KKL inte ger stöd för en sådan rättighet till 

andrahandsköparen. Trots detta undersöks givetvis denna lag, med stöd av förarbeten och 

 
8 Hjertstedt, M. (2019) s. 167. 
9 Lehrberg (2014), s. 203 f. 
10 Jareborg (2004) s. 4. 
11 Se ex. Kleineman (2018) s. 21 ff. 
12 Se ex. Peczenik & Aarnio & Bergholz (1990), s. 144 ff. 
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lagkommentarer i syfte att visa det ansvar som ålagts näringsidkare att sälja varor till 

konsumenter och de rättigheter som konsumenter erhåller vid konsumentköp.  

 

Högsta domstolens (HD) avgöranden bidrar till förståelsen för vilka värden rättssystemet vill 

värna och prioritera i situationer som påminner om den undersökta situationen. HD:s domar är 

prejudicerande och blir vägledande för underrätter som ska döma i liknande frågor framöver 

och i enlighet med rättskälleläran bör även HD:s prejudikat beaktas i sökandet efter gällande 

rätt.13 Det finns varken någon lag eller något avgörande från HD som specifikt tar upp frågan 

om en privatpersons rätt att efter ett andrahandsköp från en annan privatperson kunna kräva 

felpåföljder av ursprungssäljaren vid ett ursprungsfel. Däremot finns ett antal prejudikat som 

fått stor betydelse i att besvara uppsatsens frågor, då de hjälper till att fylla ut luckor i 

sökandet efter gällande rätt. Senare avgöranden från HD har relativt pedagogiskt utformade 

domskäl där allmänna rättsprinciper lyfts fram och förklaras. Domstolen pekar även ut viktiga 

samhällsintressen som är tänkta att skyddas av rättssystemet. 

 

Genom att studera avgöranden med liknande frågeställningar blir det möjligt att i görligaste 

mån rama in gällande rätt i den nu undersökta situationen enligt principen lika fall ska 

behandlas lika.14 Speciellt ett sådant avgörande får relativt stor uppmärksamhet i 

undersökningen.15 Detta fall får anses vara ett sådant fall där HD inte bara tolkar, utan även 

utvecklar rätten utifrån rättsprinciper som fastslagits i tidigare avgöranden.16 Här gör HD även 

analogier från skuldebrevslagens regler om enkla skuldebrev, vilket får betydelse för 

förståelsen av gällande rätt. Vid analogitolkning bör man vara både noggrann och försiktig. 

Analogin måste vara relevant och det kan vara svårt att avgöra vad som är tillräckligt relevant 

i det specifika fallet.17 HD:s analogi i detta fall visar sig vara relativt okontroversiell. 

Uppsatsen gör ett försök till analogitolkning även utifrån konsumentkreditlagen, men en 

noggrann analys visar att en analogi i detta fall inte framstår som lämplig. Det kan här även 

anmärkas att uppsatsen ifrågasätter den bedömningsgrund på vilken HD motiverat ett 

 
13 Peczenik 1980, s. 122 f.; Se även prop. 1989/90:78 s. 29. Där framgår att även om det i Sverige inte finns 

några lagregler om domstolars bundenhet av prejudikat, följer den ordningen av allmänna principer. Utredaren 

då ansåg inte att den saken behövde regleras i lag den gången och än idag finns ingen sådan lagreglering. 
14 Ramberg (2017) s. 68. 
15 NJA 2015 s. 1040. 
16 Att HD utvecklar rätten, samtidigt som de fastslår det som uttalats i tidigare avgöranden är okontroversiellt. 

Varje fall är unikt och när HD avgör ett fall är det på ett sätt alltid ett bidrag till rättens utveckling. Se Ramberg 

(2017) s. 112. 
17 Se Ramberg (2017) s. 161 f. 



12 

 

domslut. Uppsatsen gör en frimodig ansats och föreslår en annan, lämpligare 

bedömningsgrund som HD kunde använt.18  

 

Rättsdogmatiken kritiseras ibland för att den brister i grundläggande vetenskapliga moment då 

den inte anses beskriva fakta och dessutom ger alltför mycket utrymme till värderingar. Om 

inte metoden uppfyller alla krav på att vara vetenskaplig, kan likväl dess syfte vara 

vetenskapligt.19 Rättsdogmatisk metod används i denna uppsats i syfte att finna svar på frågan 

om det överhuvudtaget finns någon rättsregel som reglerar det undersökta området. En icke-

jurist vill gärna att en sådan stängd fråga besvaras med ett enkelt ja, eller nej. Juristens svar 

börjar istället ofta med ”det beror på…”.  När relevanta rättskällor bearbetats inför denna 

uppsats kan det som framkommit liknas vid en färgpalett bestående av grundläggande 

avtalsregler, rättsteorier, laganalogier, allmänna rättsprinciper och dessutom olika 

samhällsintressen som ska beskyddas av rättssystemet. Det vetenskapliga syftet består i att så 

tydligt som möjligt måla upp gällande rätt på ett sätt som gör att det som ”beror på” blir 

begripligt och möjligt att förhålla sig till. Detta kallas ibland för kartläggande rättsdogmatik 

som kort sagt går ut på att så grundligt som möjligt analysera innehållet i gällande rätt.20 

 

Det finns gott om juridisk litteratur. Doktrinens betydelse för att fastställa gällande rätt är mer 

omtvistad än övriga rättskällor och dess betydelse anses beroende av styrkan i sin egen 

argumentation och inre logiska struktur och i vissa fall även av en viss författares auktoritet 

inom området.21 Om man vill nå högre än någon annan kan man lämpligen ställa sig på 

dennes axlar och blicka åt samma håll. Om man vill ha andra perspektiv kan man välja nya 

axlar. Tack vare att erfarna, skickliga forskare ständigt utforskar nya perspektiv på juridiska 

frågor kan gällande rätt såväl förklaras som utvecklas. De axlar som bär upp de perspektiv 

som ges uttryck för i denna uppsats tillhör uteslutande jurister som är eller har varit 

verksamma vid allmänt erkända juridiska institutioner i Sverige eller utomlands. Framförallt 

har två analytiska rättsteorier har varit till stor hjälp att förstå rättens logik och struktur kring 

begreppen rättigheter och förpliktelser. Dessa är Hohfelds rättighetsschema och Rodhes 

kategorisering av förpliktelser. Dessa redovisas tidigt i uppsatsen i syfte att förstå den fortsatta 

framställningen bättre. 

 
18 Se uppsatsens kapitel 6. 
19 Jareborg (2004) s. 8. 
20 Hjertstedt, M. (2019) s. 167. 
21 Kleineman (2018) s. 33. 
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Den del av uppsatsen som söker svar på frågan hur? har en konstruktiv ansats som i den här 

uppsatsen söker komma med förslag till ett förtydligande av gällande rätt. I detta fall har 

bakgrundsundersökningen, tack vare viss vägledning i svensk doktrin, lett utanför vårt eget 

rättssystem. Några små, men betydelsefulla inspirationskällor är därför dels en 

sammanställning av regler och principer i nordisk avtalsrätt som gjorts av ledande forskare på 

området, dels några få paragrafer i norsk köplagstiftning. 

1.4 Forskningsläge 

Laila Zachariassons doktorsavhandling från år 1999 är det mest omfattande arbetet om olika 

möjligheter att rikta direktkrav till någon annan än sin egen avtalspart. Hennes avhandling 

”Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär” är en redogörelse av 

direktkrav i många skilda situationer. När det gäller just direktkrav av de 

konsumentköpsrättsliga rättigheterna att kräva felpåföljder fokuserar den på 46 § KKL, som 

reglerar direktkrav bakåt i avtalskedjan, till tidigare säljled. Avhandlingen innehåller däremot 

ingen redogörelse för vilken rätt en andrahandsköpare av en vara kan rikta mot 

ursprungssäljaren. I avhandlingen konstateras endast att KKL inte ger stöd till direktkravsrätt 

om både säljaren och köparen är privatpersoner.22 Det är förvisso sant, men Zackariasson tar 

däremot inte upp att det kan finnas möjligheter till direktkravsrätt för en andrahandsköpare 

utanför KKL. Hon ifrågasätter att direktkravsrätten endast finns i 

konsumentköpssammanhang, men gör ingen hänvisning till cession som en möjlighet för en 

andrahandsköpare att rikta direktkrav till ursprungssäljaren. Cession i det specifika 

sammanhanget tycks hittills inte ha varit föremål för forskning.  

1.5 Avgränsningar 

De rättigheter att kräva påföljder som uppsatsen genomgående undersöker är uteslutande 

sådana som uppkommer vid ett konsumentköp som regleras av KKL. Rättigheter som 

uppkommer vid andra förvärv faller utanför undersökningen. Ytterligare en avgränsning är att 

den andrahandsköpare som vill kräva felpåföljder av näringsidkaren är privatperson. I 

undersökningen framkommer inte om rättsläget skulle vara ett annat om andrahandsköparen 

istället skulle vara en näringsidkare. Slutligen bör framhållas att det är svenska rättsregler som 

 
22 Se Zackariasson (1999) s. 144 ff. 
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framförallt undersöks i uppsatsen, även om viss jämförelse görs med nordisk rätt och 

framförallt norsk rätt, som får stå som exempel på hur en lagstiftning på det undersökta 

området kan se ut. 

1.6 Disposition 

Den fortsatta framställningen kommer att utgå ifrån avtalsförhållandena mellan de tre parterna 

A, B och C som illustrerats ovan och de rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X, som 

följer av konsumentköpet från A till B. Läsaren uppmanas därför att lägga denna enkla skiss 

på minnet. En återblick på skissen med jämna mellanrum kan hjälpa läsaren att komma ihåg 

den grundläggande relationen. Liknande skisser återfinns även i olika former längs vägen för 

att illustrera olika rättsförhållanden mellan parterna. 

 

Uppsatsens disposition kan upplevas som en slingrig väg fram till resans mål. Bitvis kan det 

som redovisas verka ha lite med uppsatsens huvudsyfte att göra och det kan därför vara svårt 

att ha blicken på slutmålet. I syfte att hindra läsaren från att gå vilse, inleds därför varje 

kapitel med en eller flera frågor. Dessa är avsedda att fungera som strålkastare som ger bättre 

fokus och visar åt vilket håll man ska titta vid genomläsning av respektive avsnitt.  

 

I kapitel två beskrivs några grundläggande avtalsprinciper. Därefter definieras parterna A, B 

och C, samt varan X utifrån KKL:s bestämmelser. Parternas obligationsrättsliga rättigheter 

och förpliktelser förklaras sedan med hjälp av två analytiska rättsteorier. Avsikten med 

kapitlet är att skapa en förståelse för hur det svenska rättssystemet är uppbyggt och vilka 

regler som gäller mellan de olika parterna i de undersökta fordringsförhållandena. På så sätt 

blir det lättare att förstå vad det rättsliga problemet är, då C vill vända sig till A och kräva 

felpåföljder vid fel på en vara som köpts av B. 

 

I kapitel tre förklaras och sammanställs de rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X som B 

erhåller genom sitt konsumentköp av X. Den juridiska rättighetsrelation som parterna A och B 

får till varandra avseende X:s beskaffenhet ramas in och sammanställs i en tabell. På så sätt 

blir det tydligt vad som menas med ”de rättigheter att kräva KKL:s felpåföljder vid fel på X”. 

Det blir också tydligt att den rättigheten tillkommer just B. Sökandet efter en rättsregel där 

även C kan kräva dessa rättigheter fortsätter därmed. 
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I kapitel fyra presenteras den allmänna avtalsrättsliga principen om avtalets subjektiva 

begränsning som hindrar C från att vända sig till någon annan än sin avtalspart B. Den 

fortsatta framställningen går därför ut på att leta undantag från den principen, så att C genom 

ett sådant undantag kan grunda en rättighet att vända sig direkt till A för att kräva felpåföljder 

vid fel på X. Det visar sig här att den svenska KKL inte medger något sådant undantag, vilket 

stämmer väl överens med de uttalanden som citerades i avsnitt 1.1. Här visas samtidigt hur 

den norska motsvarigheten till konsumentköplagen däremot medger ett sådant undantag. 

 

I kapitel fem framställs det som verkar vara lösningen på C:s problem. Här presenteras ett 

undantag från huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning, som i det svenska 

rättssystemet kan grunda en rättighet att förändra fordringsförhållanden. Genom detta 

undantag kan C överta B:s konsumentköpsrättsliga rättigheter att vända sig direkt till A vid ett 

fel på X. 

 

I kapitel sex utreds om det finns någon möjlighet för A att friskriva sig från förpliktelser 

gentemot C:s rättighetsanspråk genom att i avtalsvillkoren med B förbjuda överlåtelse av 

rättigheter vid konsumentköpet. Frågan är viktig att utreda eftersom en sådan friskrivning som 

fråntar C rätten att kräva anspråk av A innebär att C trots allt inte kan tillgodogöra sig B:s 

rättigheter att kräva felansvar. Svaret på den första frågan är delvis beroende av svaret på 

denna fråga. Rättspraxis visar dock att ett sådant avtal inte får någon påverkan på C:s 

rättigheter. 

 

I kapitel sju sammanfattas det rådande rättsläget angående C:s möjligheter att kräva 

felpåföljder av A vid fel på X. Här sammanställs även den kritik som framkommit i de 

tidigare kapitlen mot nuvarande ordning, vilket slutligen leder till ett förslag på en ny 

lagstiftning. 
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2 Avtal, förpliktelser och rättigheter 

Detta kapitel redogör för de regler som styr avtalen mellan de olika parterna A, B och C. Med 

avtalsfriheten som utgångspunkt identifieras parterna utifrån de kriterier som gör KKL 

tillämplig. På så vis blir det tydligt när och hur KKL:s tvingande lagstiftning inskränker 

avtalsfriheten. I detta kapitel förklaras också hur avtal skapar ömsesidiga rättigheter och 

förpliktelser av olika slag samt vad det innebär att ett fordringsförhållande uppstår mellan 

parterna. Slutligen förklaras Hohfelds rättighetsschema som visar vad det innebär att vara 

bärare av en viss rättighet, vem denna rättighet är gällande mot samt hur juridiska 

rättighetsrelationer kan förändras. 

 

Syftet med kapitlet är att lägga en grund för den fortsatta framställningen. Det är viktigt att få 

med sig en grundläggande förståelse för de regler som styr svensk avtalsrätt och fordringsrätt 

för att kunna navigera mellan de lagar och principer som redogörs för i kommande kapitel. 

Detta kapitel kan läsas med följande frågor i åtanke: 

 

Mellan vilka av parterna A, B och C ska KKL:s tvingande bestämmelser tillämpas? 

 

Vad innebär det att två parter står i fordringsförhållande till varandra? 

 

Vad innebär det att vara bärare av en rättighet? 

2.1 Avtalsfrihet 

I svensk rätt råder som huvudregel principen om avtalsfrihet som i grunden består av tre 

delar: 

1. Rätten att avstå från att ingå avtal 

2. Rätten att välja avtalspart 

3. Rätten att bestämma avtalets innehåll.23 

Avtalsfriheten är inte absolut. Det finns tvingande lagstiftning som kan inskränka 

avtalsfriheten. Oftast finns sådana inskränkningar i lagen för att skydda en svagare part i ett 

avtalsförhållande. I den undersökta situationen har A valt att ingå ett köpeavtal med B och B 

har senare ingått ett annat köpeavtal med C. Enligt huvudregeln är parterna fria att ingå dessa 

 
23 Se ex. Adlercreutz (2017) s. 14. 
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avtal med varandra så länge de är överens.24 Rätten att bestämma köpeavtalets innehåll kan 

dock begränsas av tvingande konsumentskyddsregler i KKL.25 Därför är det viktigt att avgöra 

om KKL ska tillämpas på de undersökta avtalen. 

2.2 Definition av konsumentköp enligt KKL 

KKL innehåller i huvudsak tvingande minimiregler till förmån för köparen. Det innebär att 

avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är sämre för köparen är utan verkan mot denne om 

inte annat anges i lagen.26 

 

Lagen tillämpas endast vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.27 

Ett sådant köp kallas fortsättningsvis för konsumentköp. I begreppet lösa saker ingår 

framförallt fysiska föremål som är flyttbara, exempelvis fordon, hushållsapparater och 

leksaker.28 I KKL används termen varan för den lösa sak som är föremål för ett 

konsumentköp.29 En näringsidkare definieras i lagen som en fysisk eller juridisk person som 

handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. En konsument 

definieras som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet.30 

 

Eftersom ett konsumentköp förutsätter att säljaren är en näringsidkare är KKL inte tillämplig 

då en privatperson köper en lös sak av en annan privatperson. Ett köpeavtal mellan dessa två 

regleras istället av parternas avtal och/eller den dispositiva köplagen (1990:931), KöpL samt 

utfyllande allmänna principer. I de avtal som uppsatsen undersöker gäller följande för de tre 

parterna A, B resp. C: 

 

A är en säljare som handlar för ändamål som har samband med den egna 

näringsverksamheten. B och C är fysiska personer som handlar huvudsakligen för ändamål 

som faller utanför näringsverksamhet. 

 
24 Det finns gränser för vad som får avtalas om även i ett köpeavtal. Ett avtal om olaglig försäljning är t ex inte 

bindande. 
25 Se 3 § KKL. 
26 Se 3 § KKL. 
27 Se 1 § 1 st. KKL. 
28 Se Eriksson (2011) s. 39. 
29 Se prop. 1989/90:89 s. 59. 
30 Se 1 § 4 st. KKL. 
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I avtalsförhållandet mellan A och B, är därför A näringsidkare och B konsument. Den köpta 

varan är en lös sak. Deras avtal är därmed ett konsumentköp, vilket innebär att deras 

avtalsfrihet inskränks av KKL:s tvingande minimiregler. Parterna har dock fortsatt möjlighet 

att avtala om villkor som är förmånligare för B. 

I avtalsförhållandet mellan B och C, är båda parter privatpersoner. Det innebär att 

avtalsfriheten inte inskränks av KKL i deras avtalsförhållande. I de frågor de inte själva 

reglerar i sitt avtal gäller istället den dispositiva KöpL. A och C har inget avtalsförhållande 

med varandra. 

 

A        B          C 

2.3 Rättigheter / förpliktelser 

Genom avtal uppstår rättigheter och förpliktelser mellan parterna.31 Om ena part får en 

rättighet enligt avtalet, får den andra parten en motsvarande förpliktelse. Samtidigt som det 

råder avtalsfrihet inom avtalsrätten, finns en skyldighet att infria de förpliktelser man påtagit 

sig genom avtalet.32 När man i detta sammanhang pratar om att en part har erhållit en rättighet 

genom avtalet, innebär det att den parten också kan använda rättsväsendets hjälp att tvinga 

motparten att prestera motsvarande förpliktelse.33 

 

Vid ett köpeavtal är köparen exempelvis förpliktad att betala (köpeskillingprestation) och 

säljaren är förpliktad att överlämna varan (sakprestation). Den part som är skyldig att prestera 

något till den andra har en förpliktelse till den parten och kallas inom obligationsrätten för 

gäldenär. Den andra parten, som då har en motsvarande fordran på denna prestation benämns 

borgenär.34 En fordran betecknar det som borgenären kan fordra eller kräva av gäldenären.35 

 
31 Förpliktelser och skyldigheter används synonymt med varandra inom fordringsrätten. Ibland pratar man om 

rättigheter och förpliktelser som korrelat och ibland om rättigheter och skyldigheter. I denna uppsats har ordet 

förpliktelse valts. Anledningen är att i ett fordringsförhållande förknippas ordet ”skyldig” lättare med specifikt 

pengar. Ordet ”förpliktad” har en betydelse som är lättare att koppla till andra prestationer än pengar. De 

förpliktelser som är föremål för denna uppsats gäller skyldigheten att prestera även annat än pengar, varför ordet 

förpliktelse valts. 
32 Jmfr det latinska uttrycket ”pacta sunt servanda” = avtal ska hållas. Se ex. Adlercreutz (2017) s. 17. Se även 

Rodhe (1986) s. 33. Det finns även en allmän regel om avtalsbundenhet som säger att man ska hålla det man har 

lovat i avtalet. 
33 Se ex. Adlercreutz s. 17. Detta gäller naturligtvis bara om avtalet erkänns av rättsväsendet. Det gäller inte om 

avtalet strider mot gällande rätt. 
34 Se ex. Mellqvist (2019) s. 45. 
35 Se Ingvarsson (2017) s. 15. 

KKL/Avtal 
 

KöpL/Avtal 
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Avtal om köp är ömsesidigt förpliktande avtal där båda parter är såväl borgenärer som 

gäldenärer.36 I avtalet mellan A och B gäller exempelvis att: 

B är borgenär i fråga om sakprestationen och gäldenär i fråga om köpeskillingprestationen 

A är borgenär i fråga om köpeskillingprestationen och gäldenär ifråga om sakprestationen.37 

 

Fram till dess att A och B presterat samtliga förpliktelser som uppkommit genom köpeavtalet 

står de i ett fordringsförhållande till varandra. Borgenären har rätt att kräva sina fordringar 

och gäldenären är förpliktad att prestera sin skuld i enlighet med avtalet. 

 

Ordet förpliktelse förstås vanligen som en skyldighet att göra eller prestera något. Det kan 

också förstås som en skyldighet att inte göra eller prestera något.38 Om förpliktelsen inte 

fullgörs inträder en viss påföljd; exempelvis kan den rättighetsbärande parten få rätt att häva 

avtalet – i så fall upphör motpartens förpliktelser. Om förpliktelsen fullgörs för sent kan det 

även tillkomma ytterligare förpliktelser i form av skadestånd.39 Det finns också förpliktelser 

som inte kräver en direkt prestation av gäldenären men som ändå kan utlösa påföljder vid ett 

senare tillfälle. Mot bakgrund av detta har Rodhe kategoriserat förpliktelser i två huvudtyper: 

 

1. Förpliktelser till uppfyllelse = gäldenären är skyldig att göra, alternativt inte göra 

något. Vid ett köpeavtal utgör betalning och överlämnande av en vara exempel på 

sådana förpliktelser. Om någon av parterna inte uppfyller sin förpliktelse föreligger 

därmed en underlåten uppfyllelse eller en icke-uppfyllelse som kan leda till en påföljd. 

2. Ansvarsförpliktelser = Gäldenären ansvarar för att vissa fakta fanns, finns eller 

kommer att finnas vid en viss tidpunkt i framtiden. Vid ett köpeavtal kan exempelvis 

den som sålt en vara ha ett ansvar för att varan har vissa egenskaper vid avlämnandet 

eller vid en senare angiven tidpunkt. Om det visar sig att de fakta som parten ansvarar 

för inte föreligger, eller inte har förelegat föreligger en avvikelse som kan leda till en 

påföljd.40 

 
36 Se ex. Munukka (2016 b) s. 32. 
37 Adlercreutz (2017) s. 102. 
38 Se ex. Rodhe (1986) s 34. 
39 Se ex. Mellqvist (2001) s. 46. 
40 Rodhe (1986) s. 33 ff. 
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2.4 Hohfelds rättighetsschema 

I fordringsförhållandena mellan A → B → C har parterna olika rättigheter respektive 

förpliktelser gentemot varandra. I början av 1900-talet presenterade Wesley Hohfeld sitt 

rättighetsschema; en analytisk rättsteori som gör det lättare att förstå vad det innebär att ha en 

juridisk rättighet samt vem den rättigheten är gällande mot.41 Bakgrunden till hans schema (se 

nedan) var att det ofta uppstod förvirring i juridiska sammanhang när man pratade om 

juridiska rättigheter på grund av att ordet rättighet (eng. right) användes med olika 

betydelser.42 En viktig del av Hohfelds teori är därför att den sammanfattar och specificerar 

fyra olika betydelser av ordet rättighet: 

1. Anspråk/krav, 2. frihet, 3. befogenhet/kompetens och 4. immunitet. 

Dessa olika typer av rättigheter listas i den första kolumnen nedan.43 

 

Rättighet Korrelat Motsats 

claim (Anspråk/krav) duty (skyldighet / förpliktelse) no-claim (inget krav) 

liberty (frihet) no-claim (inget krav) duty (skyldighet / förpliktelse) 

power (befogenhet / juridisk 

kompetens) 

liability (underkastelse) no-power (ingen befogenhet) 

immunity (immunitet) no-power (ingen befogenhet) liability (underkastelse) 

 

2.4.1 Juridiska rättighetsrelationer 

Hohfelds schema visar att en rättighet är en juridisk relation mellan två parter. Varje tänkbar 

rättighet innebär en juridisk rättighetsrelation mellan rättighetsinnehavaren och varje tänkbar 

motpart. Av schemat framgår att om en person verkligen har en viss slags rättighet, måste det 

finnas en motpart med en korrelerande respons som hon kan göra sin rättighet gällande mot. I 

den andra kolumnen visas därför vilken respons som svarar mot var och en av de fyra 

rättigheterna, vilket i schemat benämns som korrelat. Den tredje kolumnen klargör slutligen 

 
41 Hohfelds publicerade sina teorier först i Hohfeld (1913); Rättighetsschemat publicerades sedan i tabellform i 

Hohfeld (1917). 
42 Se ex. Simmonds (1988) s. 136. 
43 Hohfelds teori och rättighetsschema har utvecklats genom åren. De engelska termerna som används här 

kommer från L. Thorne McCarthy’s tabell som återgivits med svensk översättning av Bengtsson (2005) s. 11. 

Översättningen stämmer delvis med Bengtssons, men kommer även från den oförglömliga föreläsning om 

Hohfelds rättighetsschema som David Reidhav höll på termin 1 på juristutbildningen. 
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vad som gäller för rättighetsinnehavaren i förhållande till en part som inte har en korrelerande 

förpliktelse; gentemot varje sådan part gäller nämligen motsatsen till den aktuella 

rättigheten.44 

 

Denna uppsats undersöker om C har en rättighet att kräva ansvar av A för fel på X i 

situationen A → B → C. Den rättighet som C vill göra gällande mot A är anspråk/krav (första 

kolumnen). Enligt Hohfelds schema är anspråk/krav ingen rättighet om det inte finns någon 

part som har en motstående förpliktelse att prestera gentemot C:s krav. En sådan förpliktelse 

kan följa av ex. ett avtal, en lag, allmänna rättsprinciper, praxis eller någon annan av 

rättssystemet erkänd rättskälla. De säljare som i sina köpevillkor förklarar att rätten att kräva 

ansvar för fel på en vara endast gäller förstahandsköparen, menar alltså att de inte har någon 

sådan korrelerande förpliktelse gentemot krav från en andrahandsköpare som C. I flera fall 

uttrycker säljarna dessutom att reklamationsrätten enligt KKL följer med köparen och inte 

med varan. I det följande avsnittet antas att näringsidkaren A har en sådan lydelse i sina 

villkor. 

 

Om C går till A med sin rättighet anspråk/krav och kräver felpåföljder på grund av fel på X, 

invänder A i detta exempel att han inte har någon korrelerande förpliktelse att prestera. Detta 

grundar han dels på att C och A inte har något avtalsförhållande med varandra gällande den 

felaktiga varan som kan förplikta A, dels på grund av att KKL inte heller ger någon sådan 

förpliktelse till A. Därmed menar A att C:s anspråk inte grundas i någon erkänd rättsregel som 

förpliktar A att prestera. Kolumn 3 nedan innebär att om C inte har någon kravrätt gentemot 

A, kan hon inte heller använda rättsväsendets hjälp att kräva sin rätt (inget krav). Mellan dessa 

två parter råder i så fall istället den enda alternativa juridiska rättighetsrelationen enligt 

rättighetsschemat. Den part som inte har en korrelerande förpliktelse till ett anspråk/krav, 

besitter alltid rättigheten i den andra av de två översta raderna i schemat. Hohfelds schema är 

komplett på det sättet att det inte kan finnas någon annan juridisk rättighetsrelation angående 

den aktuella rättigheten. Den andra raden visar att A därmed har en rättighet i form av frihet. 

Den korrelerande förpliktelsen för C är att hon inte kan få rättsväsendets hjälp att ställa något 

krav gentemot denna frihet. Alla tänkbara parter som inte har en korrelerande förpliktelse till 

C:s rättighet kravrätt, besitter nämligen rättigheten frihet, vilket innebär att C:s korrelat 

gentemot A är inget krav.45 

 
44 Se ex. Simmonds (1988) s. 136. 
45 Se ex. Bengtsson (2005) s. 10 ff. 
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C kan då tänkas vilja vända sig till sin avtalspart B. För att avgöra om B har någon 

korrelerande förpliktelse till C:s anspråk får man titta på parternas avtal eller den dispositiva 

KöpL. I kapitel 3 redovisas de minimirättigheter att kräva felpåföljder vid fel på varan, som 

tillkommer konsumenten vid ett konsumentköp. I denna uppsats är det dessa förmånliga regler 

som C vill kunna åberopa. Om inte B och C avtalat särskilt om att KKL:s regler ska gälla 

mellan dessa, kan C inte heller kräva ansvar för fel enligt KKL:s förmånliga bestämmelser av 

B i denna situation. 

2.4.2 Befogenhet att förändra fördelningen av rättigheter 

De två undre raderna i tabellen visar möjligheten att förändra fördelningen av rättigheterna i 

de övre två raderna. Rättigheten att förändra fördelningen av rättigheter kallar Hohfeld för 

”power” vilket kan översättas till svenska med begreppet befogenhet. Den part som har 

rättigheten befogenhet, har juridisk kompetens, en legal rättighet, att kunna förändra 

rättslägen. Befogenheten grundas i någon av rättssystemet erkänd rättskälla.46 

 

I Sverige har exempelvis riksdagen befogenhet att straffbelägga bilförares 

hastighetsöverträdelser. Då riksdagen använder den befogenheten måste varje bilförare i 

Sverige underkasta sig den förändring av rättsläget som följer av riksdagens beslut. Detta 

visas i schemat genom korrelatet underkastelse. Anta att riksdagen beslutar att ge polisen 

rättigheten att omedelbart sätta varje bilförare som överträder hastighetsbegränsningarna på 

vägar i Sverige i fängelse. Innan den lagen stiftats är inte någon bilförare förpliktad att lyda ett 

krav från polisen att omedelbart följa med till fängelse på grund av en fortkörning. I den 

juridiska rättighetssituationen har varje bilförare rättigheten frihet och polisen korrelatet inget 

krav. När riksdagen sedan utnyttjat sin befogenhet, förändras fördelningen av rättigheter 

mellan fortkörare och polisen. Polisen har nu fått rättigheten anspråk/krav att omedelbart sätta 

varje bilkörande hastighetsöverträdare i fängelse. Varje bilförare som överträder 

hastighetsbegränsningar på vägar i Sverige är nu förpliktad att lyda ett krav från polisen att 

omedelbart följa med till fängelse. 

 

Däremot har inte Sveriges riksdag någon befogenhet att straffa fortkörare på danska vägar. 

Om Sveriges riksdag skulle fatta motsvarande beslut för polisen att stoppa fortkörare i 

 
46 Se ex. Arvidsson (2010) s. 50. 
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Danmark, skulle det inte förändra den juridiska rättighetsrelationen mellan polisen och 

fortkörare på danska vägar. I den juridiska rättighetsrelationen har svenska riksdagen 

nämligen ingen befogenhet (kolumn 3). Det innebär enligt den fjärde raden i schemat att 

fortkörarna på danska vägar har immunitet mot riksdagens beslut. 

 

Då C med framgång vill kunna kräva ansvar av A för fel på X har C två möjligheter enligt 

Hohfelds rättighetsschema: 

1. C finner en legal grund som ger C rättigheten krav och A en korrelerande förpliktelse. 

2. C finner en kompetens på någon legal grund som A måste underkasta sig och 

förändrar sedan fördelningen av rättigheterna krav/frihet så att C kan utöva rättigheten 

krav mot en korrelerande förpliktelse för A. 

2.5 Sammanfattning 

Detta kapitel har visat vilka regler som styr avtalsförhållandena mellan A, B och C samt det 

fordringsförhållande som uppstår mellan A och B då det konstateras ett fel på X. 

Det har konstaterats att avtalsfriheten mellan A och B inskränks av tvingande regler i KKL. 

Nästa kapitel sammanställer de minimirättigheter och förpliktelser som KKL föreskriver vid 

fel på varan. Genom bestämmelser i KKL definieras ett antal ansvarsförpliktelser som säljaren 

svarar för, vad gäller den sålda varans kvalitet och egenskaper. Om varan avviker från detta 

reglerar lagen även köparens rättigheter att kräva ett antal påföljder av säljaren. Då en 

avvikelse konstateras, uppstår därmed ett fordringsförhållande mellan A och B där B är 

borgenär till de rättigheter som KKL anvisar och A är gäldenären som ska prestera de 

förpliktelser som följer av lagen. KKL inskränker däremot inte avtalsfriheten mellan B och C. 

I den mån de inte reglerar sitt avtal träder den dispositiva KöpL in. Mellan A och C finns 

inget avtalsförhållande. 

 

För att C med framgång ska kunna kräva ansvar av A för fel på X behöver C, enligt Hohfelds 

rättighetsschema, kunna grunda sitt krav i någon av rättssystemet erkänd rättsregel – 

exempelvis en lag, en allmän rättsprincip eller rättspraxis som ger A en korrelerande 

förpliktelse. Om det inte finns någon sådan rättsregel behöver C istället kunna grunda en 

kompetens i någon erkänd rättsregel som kräver A:s underkastelse, att förändra de rättsliga 

juridiska positionerna i rättighetsförhållandet mellan de båda. I den fortsatta framställningen 

redogörs för ett antal rättsregler för att klargöra om det finns någon 
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1. erkänd rättsregel som innebär att det finns en befintlig juridisk rättighetsrelation 

mellan A och C, där C med framgång kan kräva ansvar av A för fel på X, eller 

2. erkänd rättsregel som ger C kompetens att förändra den juridiska rättighetsrelationen 

till A att kräva ansvar för fel på X. 
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3 KKL:s rättigheter vid fel på varan  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon rättsregel på vilken C kan grunda 

en rätt att kräva ansvar för fel på X av A. I avsnitt 2.2 visades att i avtalsförhållandet A → B 

→ C inskränker KKL endast avtalsfriheten mellan A och B. Eftersom målet är att undersöka 

C:s rätt att kräva ansvar för fel på X av A, kan det verka onödigt att undersöka KKL:s regler 

om fel på en vara. Senare i uppsatsen redovisas dock möjliga befogenheter för C att förändra 

den juridiska rättighetsrelationen till A genom att överta B:s konsumentköpsrättsliga 

(krav)rättigheter gentemot A. I detta kapitel presenteras därför vilka dessa (krav)rättigheter är. 

 

Först förklaras översiktligt vad som utgör fel på en vara enligt KKL. Vidare redogörs för de 

förmånliga rättigheter som en konsument erhåller enligt lagen och de korrelerande 

förpliktelser som säljaren eller någon annan aktör svarar för, vid ett konstaterat fel på varan.  

Regler om bevisbörda och reklamation är centrala för redogörelsen liksom de påföljder som 

köparen får kräva av säljaren. 

 

Syftet med kapitlet är inte att uttömmande beskriva hur felbedömningen går till, eller vilka 

felpåföljder som kan göras gällande. Ett mål är istället att påvisa rättighetsrelationen som 

uppstår mellan A och B genom deras köpeavtal gällande varans beskaffenhet, där B blir 

rättighetsinnehavare och A får de korrelerande förpliktelserna. Ett annat mål är att visa hur 

parternas fordringsförhållande förändras då borgenären B kräver sina rättigheter av 

gäldenären A. 

 

Kapitlet avslutas med en översiktlig sammanställning över det paket av (krav)rättigheter som 

B erhåller genom konsumentköpet då ett fel på X visar sig. Kapitlet kan läsas med följande 

fråga i åtanke: 

 

Vilka rättigheter att kräva ansvar av A för fel på X, får konsumenten B genom ett 

konsumentköp? 

3.1 Fel på varan enligt KKL 

KKL innehåller tvingande regler som stadgar att en köpare alltid har rätt att erhålla en felfri 

vara utifrån vad parterna avtalat om. 16 – 21 §§ KKL definierar vad som avses med fel på en 
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vara enligt lagen. En felbedömning utgår i första hand från vad parterna kommit överens om 

beträffande varans egenskaper och skick. 16 § 1 st. KKL anger exempelvis att: 

 

”Varan skall ifråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma 

överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs 

för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel.” 47 

 

16 § 3 st. KKL anger vidare att: 

 

”Varan skall anses felaktig, 

   1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket, 

   2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande 

rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och 

som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att 

underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, 

   3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.” 

 

Reglerna om fel på en vara i 16 – 21 §§ KKL ingår alltid i ett konsumentköpsavtal.48 Parterna 

får avtala om att varan har en specifik defekt. I så fall kommer inte just den defekten att ses 

som ett fel på varan enligt KKL. Enligt 18 § KKL räknas dock varan alltid som felaktig om 

det är en farlig produkt i enlighet med vad som anges i den paragrafen. Enligt 19 § KKL anses 

en vara också som felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter om varans egenskaper 

eller användning som angetts i samband med marknadsföringen av varan.49 

 

Om en vara visar sig felaktig vid avlämnandet innebär det en avvikelse från säljarens 

ansvarsförpliktelse och säljaren har därmed brutit mot avtalet. KKL grundar då en rättighet 

för köparen att kräva säljaren på ett antal olika påföljder. Genom felet förändras därmed 

parternas fordringsförhållande. 

 
47 16 § 1 st. KKL. 
48 Reglerna innebär minimirättigheter för konsumenten. Parterna kan, med giltig verkan avtala om regler som är 

förmånligare för konsumenten. Se 3 § KKL. 
49 Enl. 19 § 3 st. anses varan dock inte felaktig om uppgifterna rättats i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna 

inte inverkat på köpet, eller om säljaren kan visa att han varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. 
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3.2 Köparens rättighet att kräva felpåföljder 

Rätten att kräva felpåföljder kallas ibland lite slarvigt för köparens reklamationsrätt. I KKL 

beskrivs själva reklamationen istället som en förpliktelse för köparen. Genom att reklamera en 

vara inom föreskriven tid erhåller däremot köparen en rättighet gentemot säljaren att kräva ett 

antal felpåföljder i enlighet med KKL.50 Eftersom rätten att kräva felpåföljder följer av 

tvingande lagstiftning kan inte parterna vid köptillfället51 avtala bort eller begränsa vilka 

påföljder köparen får kräva.52 

 

Om varan anses felaktig enligt 16 – 21 §§ KKL, har konsumenten rätt att kräva säljaren på 

någon eller några av följande påföljder: 

- Avhjälpande 

- Omleverans 

- Prisavdrag  

- Ersättning för att avhjälpa felet 

- Häva köpet  

- Kräva skadestånd 

- Hålla inne betalningen 

 

KKL anger vidare på vilket sätt dessa krav ska framställas, till vem de ska framställas samt 

inom vilken tidsrymd de måste framställas.53 Köparen måste exempelvis reklamera felet till 

säljaren inom skälig tid, som huvudregel inom två månader, efter att hon märkt eller borde ha 

märkt felet.54 Om varan avviker från vad som avtalats, har köparen en lagstadgad rättighet att 

kräva de påföljder som KKL förskriver. Eftersom dessa regler är tvingande behöver köparen 

därmed inte respektera avtalsvillkor om att endast skriftlig reklamation är giltig eller bara 

gäller mot uppvisande av kvitto. Däremot måste köparen på något sätt styrka att hon köpt 

varan av säljaren.55 

 
50 Se 23 § KKL. 
51 Se prop. 1989/90:89 s. 66 samt. prop. 1984/85:110 s. 156. Där framgår att när en rättighet väl är aktualiserad 

kan dock parterna i många fall avtala bort en viss påföljd. Genom ex. en förlikning kan köparen gå med på att 

inte kräva en viss påföljd. Sen kan en domstol ändå ogiltigförklara ett sådant avstående om det bedöms oskäligt 

enligt 36 § avtalslagen (1915:218).  
52 Se ex. ARN 2010 - 6188 där parterna hade avtalat bort både rätten att reklamera och köparens rättigheter enligt 

en utfäst garanti. Säljaren ansågs inte därigenom befriad från sitt ansvar för ursprungligt fel.  
53 Köparen är dock inte helt fri att bestämma vilken påföljd han vill, Se KKL, framförallt 22 – 32 §§.  
54 Se 23 § 1 st. KKL. 
55 Se Prop. 1989/90:89 s. 113 f. Se även Håstad (2003) s. 250. 
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3.2.1 Legal garanti 

Felbedömningen av varan har sin utgångspunkt i varans beskaffenhet när risken för varan 

övergår till konsumenten.56 Det innebär att ett reklamerat fel ska ha funnits redan då varan 

avlämnades till köparen, för att köparen ska ha rätt att kräva påföljder.57 Huvudregeln är att 

köparen har bevisbördan både för att ett fel föreligger och för att det felet fanns vid 

avlämnandet av varan. År 2004 infördes 20 a § KKL, som är ett undantag från huvudregeln: 

 

”Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha 

funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets 

art” 

 

Denna presumtionsregel innebär att bevisbördan är omvänd de första sex månaderna från 

avlämnandet av varan.58 Det är då säljaren som, för att gå fri från ansvar, måste visa att felet 

tillkommit efter köpet på grund av exempelvis en olyckshändelse eller vanvård från köparens 

sida. Detta undantag kallas ibland för den legala garantin, eftersom bevisreglerna påminner 

om de i den frivilliga kommersiella garantin som regleras i 21 § KKL.59 Detta sex-månaders 

undantag från huvudregeln benämns också i denna uppsats fortsättningsvis för legal garanti.  

 

Om köparen reklamerar ett fel som visar sig efter sex månader men senast tre år efter 

köptillfället gäller istället den ovan nämnda huvudregeln.60 Det kan tilläggas att beviskravet 

för konsumenten då är ett förhållandevis lågt ställt krav att visa att felet inte beror på vanvård, 

onormal användning eller olyckshändelse efter varans avlämnande.61 Enligt 23 § 3 st. KKL 

förlorar köparen rätten att åberopa felet, om hon inte reklamerat det inom tre år från det att 

hon tagit emot varan, om inte annat följer av en garanti eller särskild utfästelse. I samband 

med att Sverige ska genomföra ett nytt EU-direktiv på konsumentköpsområdet år 2022 måste 

 
56 Se 20 § KKL. 
57 Se 8 § 2 st. KKL. 
58 Paragrafen har införts för att genomföra I artikel 5.3. i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av 

den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 

Den svenska översättningen lyder: ”Om inte motsatsen bevisas, skall en bristande avtalsenlighet som visar sig 

inom sex månader från leveransen av varan presumeras ha funnits vid tidpunkten för leveransen, utom när 

denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens" (min understrykning för att 

poängtera att man också kan säga att bevisbördan är omvänd de första sex månaderna). 
59 Se ex. Moberg (2008/09) s. 732 f; Mer om den kommersiella garantin i avsnitt 3.3. 
60 Se 23 § KKL. Den yttersta reklamationsgränsen förlängdes från två till tre år 2005. 
61 Se prop. 2001/02:134 s. 59 f. 
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den legala garantin förlängas till ett, alternativt två år. De svenska utredarna har föreslagit en 

förändring till miniminivån ett år.62 

3.2.2 Undantagsrätt att kräva felåtgärder trots försenad 
reklamation 

24 § KKL föreskriver undantag från den treåriga reklamationsfristen. Undantaget gäller dels 

om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, dels om varan säljs i 

strid med vissa försäljningsförbud gällande säkerhet eller är så bristfällig att dess användning 

medför påtaglig fara för liv eller hälsa.63 Köparen har i dessa fall rätt att åberopa att varan är 

felaktig och kräva felpåföljder i upp till tio år från avlämnandet.64 

3.2.3 Sammanfattning krav på felpåföljder och den legala 
garantin 

Den tvingande KKL ger köparen ett antal lagstadgade minimirättigheter gentemot säljaren vid 

fel på varan. Dessa sammanfattas i denna uppsats under benämningarna köparens rätt att 

kräva felpåföljder och legal garanti. Rättigheterna uppstår och tillkommer köparen vid ett 

avtal om konsumentköp och får inte avtalas bort vid köpet. Om köparen vill åberopa ett fel på 

varan och på grund av detta kräva någon påföljd av säljaren, måste hon reklamera felet inom 

skälig tid efter att hon märkt eller borde ha märkt felet.65 En reklamation innebär att köparen 

meddelar säljaren att det finns ett fel på varan utifrån KKL:s feldefinition. Efter att ha 

fullgjort sin reklamationsplikt kan hon sedan kräva någon av de föreskrivna felpåföljderna. 

Det är denna rätt som i uppsatsen benämns med köparens rätt att kräva felpåföljder. Om inte 

köparen reklamerar felet inom tre år från köptillfället förlorar denne rätten att åberopa felet 

om inte annat följer av en särskild garanti, om säljaren agerat vårdslöst eller i strid mot tro och 

heder, eller om varan är farlig på ett sådant sätt som anges i 18 § KKL.66 

 

KKL stadgar att ett fel som visar sig inom sex månader från överlämnandet av varan 

presumeras ha funnits vid överlämnandet. Under denna tid är det säljaren som måste visa att 

 
62 Se artikel 11.1 och 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 

om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 

2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG; Se även SOU 2020:51 s. 113 ff.  
63 Här hänvisar 24 § KKL till 18 § KKL:s felregler om farliga varor. 
64 Angående 10-årsgränsen: se prop. 1989/90:89 s. 116 med hänvisning till allmänna regler om preskription, d v 

s preskL. 
65 Se 23 § KKL. Ett fel som reklameras inom två månader från att köparen märkt felet anses alltid ha lämnats i 

rätt tid. 
66 Se även 23 § 3 st. och 24 § KKL. 
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felet uppkommit senare för att gå fri från ansvar. Dessa sex månader har köparen därmed en 

bättre rätt än resterande reklamationstid. Denna rätt kallas fortsättningsvis i denna uppsats för 

legal garanti. En förutsättning för att säljaren ska vara förpliktad att prestera till köparen är att 

köparen måste kunna styrka att hon köpt varan av säljaren. Säljaren kan dock inte kräva ett 

uppvisande av kvitto. 

3.3 Kommersiell garanti 

21 § KKL föreskriver att om en säljare eller någon för hans räkning genom en garanti eller 

liknande utfästelse, åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en 

egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i 

det avseende som utfästelsen omfattar. Paragrafen reglerar vad som gäller då en säljare 

frivilligt utfäster en garanti som är mer förmånlig för konsumenten än KKL:s tvingande regler 

om reklamation, köparens rätt att kräva felpåföljder och den legala garantin.67 

 

Lagtextens formulering ”eller liknande utfästelse”, innebär att det inte endast är ordet garanti 

som gör paragrafen tillämplig. Även andra formuleringar som anses motsvara en sådan 

garanti lyder under denna tvingande paragraf.68 Fortsättningsvis används ordet kommersiell 

garanti i denna uppsats för samtliga sådana utfästelser. 

3.3.1 Köparens rätt att kräva felpåföljder vid kommersiell 
garanti 

En vara som försämras i det avseende garantin avser, bedöms vara felaktig enligt KKL.69 Det 

innebär att en avvikelse från det som garanterats behandlas på samma sätt som övriga fel som 

regleras i lagen. En säljare är fri att lämna en frivillig, utökad garanti avseende hela varan 

eller någon speciell funktion av varan. 21 § KKL tvingar dock garantigivaren att medge 

köparen samma rätt att kräva felpåföljder som vid vilket annat fel som helst.70 Den säljare 

som lämnar garantin kan därmed inte, med bindande verkan, begränsa felpåföljderna i lagen 

så att köparen exempelvis enbart kan kräva avhjälpande eller att garantilämnaren alltid har rätt 

 
67 En garanti är inte giltig till den del den ger konsumenten en sämre rätt än KKL:s rättigheter att kräva 

felpåföljder vid fel på en vara. Köparen har alltid rätt att göra gällande KKL:s bestämmelser om de är 

förmånligare för henne – se 3 § KKL. 
68 Se prop. 1989/90:89 s. 110. 
69 Se 21 § KKL. 
70 Se avsnitt 3.2 om felpåföljder. 
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att välja prisavdrag som påföljd vid avvikelse från garantin.71 Detta innebär de facto att 

säljaren, under garantitiden, ansvarar för felet i enlighet med KKL:s påföljdsbestämmelser, 

trots att felet inte är ursprungligt.72 Felet kan lika gärna ha uppkommit under garantitiden. För 

att undkomma ansvar måste säljaren göra sannolikt att felet går att hänföra till en 

olyckshändelse, köparens vanvård eller liknande förhållande på köparens sida.73 En garanti 

förlänger med andra ord den legala garantin, i enlighet med det den garanterar och under den 

tid som garantin gäller, eftersom garantigivaren fortsätter att ha bevisbördan. Möjligen är 

beviskravet något lägre vid den kommersiella garantin.74 

3.3.2 Kommersiell garanti utfäst för säljarens räkning 

Om en garanti lämnas av någon annan än säljaren, men ”för säljarens räkning”75, regleras 

även en sådan garanti av KKL:s tvingande regler eftersom garantin då följer med 

konsumentköpet. Förarbetena definierar en sådan situation som att förhållandet mellan 

garantigivaren och säljaren måste vara sådant att de ”framstår som en enhet” för köparen. 

Som exempel nämns att en köpare får en garantiutfästelse från tillverkaren eller 

generalagenten i samband med köpet.76 I sådant fall anses fel på varan föreligga i enlighet 

med 21 § KKL. Om en sådan garanti lämnas i samband med ett konsumentköp får köparen 

därmed även i detta fall kräva samtliga KKL:s felpåföljder av säljaren även om garantigivaren 

uttryckligen begränsat vilka felpåföljder köparen får kräva. 

 

Om säljaren därefter skulle vara på obestånd, har upphört med sin verksamhet eller inte kan 

anträffas, har köparen möjlighet att kräva lagens samtliga felpåföljder också mot den 

egentlige garantigivaren. Detta gäller under förutsättning att garantigivaren är en 

näringsidkare i tidigare säljled som har överlåtit varan för vidareförsäljning.77 Köparens 

rättighet att kräva felpåföljder härleds i en sådan situation från säljarens ansvar genom 21 § 

KKL. 

 
71 Se prop. 1989/90:89 s. 111. 
72 Eriksson (2011) s. 160. 
73 Se 21 § 2 st. KKL.  
74 Jämför den legala garantin i 20 a § KKL där säljaren är skyldig att visa att felet uppkommit senare, med 

kraven på den kommersiella garantin i 21 § 2 st. KKL där det alltså istället ska göras sannolikt att felet går att 

hänföra till en olyckshändelse, köparens vanvård eller liknande förhållande på köparens sida. 
75 21 § 1 st. KKL. 
76 Se prop. 1989/90:89 s. 115 samt prop. 2001/02:134 s. 62. 
77 Se 46 § KKL. Se även prop. 2001/02:134 s. 62. Innebörden av 46 § KKL förklaras utförligt i avsnitt 4.2 om 

köparens direktkravsrätt. 
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3.3.3 Kommersiell garanti utfäst av annan än säljaren 

En garanti som lämnas till köparen av en annan garantigivare än säljaren lyder som 

huvudregel inte under KKL eftersom deras avtal inte utgörs av ett konsumentköp.78 Köparen 

kan därför inte i ett sådant fall rikta anspråk mot garantigivaren enligt KKL:s regler. Mellan 

dessa parter råder istället avtalsfrihet. Garantigivaren kan då som huvudregel, med bindande 

verkan, begränsa köparens felpåföljder.79 

 

Ett exempel kan vara att en biltillverkare lämnar en nybilsgaranti som gäller under sju år och 

som uttryckligen gäller även vid ägarbyte. Anta att en sådan bil använts av en privatperson 

några år innan hon säljer den vidare till en bilhandlare. Bilhandlaren, som är näringsidkare 

säljer sedan den begagnade bilen till en konsument. I avtalet mellan dessa två gäller KKL med 

dess regler om felpåföljder vid fel på bilen, inklusive den legala garantin. Däremot är det inte 

troligt att biltillverkaren lämnar sin nybilsgaranti till den nya köparen för säljarens räkning. 

Biltillverkaren har knappast avtal med varje begagnad bil-handlare i världen. Garantigivaren 

kan i dessa fall inte sägas framstå som en enhet med säljaren och nybilsgarantin gäller därför 

inte i avtalet mellan bilförsäljaren och köparen. 

 

Eftersom biltillverkaren föreskrivit att nybilsgarantin följer bilen gäller emellertid garantin 

ändå för den nya köparen. Köparen kan dock inte vända sig till säljaren för att göra anspråk på 

garantin, utan får istället vända sig direkt till garantigivaren, biltillverkaren. Trots att dessa 

inte har något avtal med varandra gäller, enligt allmänna obligationsrättsliga grundsatser, att 

garantigivaren har att uppfylla det åtagande som framgår av utfästelsen.80 Detta 

garantianspråk regleras dock inte i 21 § KKL.81 Därmed kan garantigivaren i detta fall, med 

bindande verkan, mycket väl begränsa vilka påföljder köparen kan kräva av honom i sina 

garantiåtaganden. Köparen har då inte rätt att kräva andra påföljder med hänvisning till 

KKL:s bestämmelser om felpåföljder.82 

 
78 Se ex. Håstad (2003) s. 248. 
79 Se prop. 1989/90:89 s. 111. Se även Herre (2019) avsnitt 7.9.5. 
80 Se prop. 2001/02:134 s. 61 f. 
81 Se SOU 2020:51 s. 128: Inför den nya lag som föreslås ersätta konsumentköplagen 2022 anser utredarna att 

det också ska förtydligas i lagtexten att en garanti är bindande för andra garantigivare än säljaren. 
82 Se ex. Eriksson (2011) s. 162.  
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3.3.4 Sammanfattning –  kommersiella garantier 

En kommersiell garanti gäller inte till den del den ger köparen en sämre rätt än KKL:s regler 

om reklamation, köparens rätt att kräva felpåföljder och den legala garantin. En garanti i ett 

konsumentförhållande som är förmånligare än dessa bestämmelser regleras däremot i 21 § 

KKL. En vara som försämras i det avseende garantin omfattar, anses felaktig i KKL:s mening. 

Konsumenten får därmed samma rättigheter att kräva felpåföljder som vid andra fel på varan. 

I praktiken förlänger en giltig kommersiell garanti KKL:s den legala garantin vid fel, i den 

omfattning som garantin gäller. Säljaren går fri från felansvar endast om han kan göra 

sannolikt att felet går att hänföra till en olyckshändelse, köparens vanvård eller liknande 

förhållande på köparens sida. 

 

Vid fel på varan får konsumenten kräva samtliga KKL:s felpåföljder, även om garantin 

uttryckligen skulle begränsa köparens rätt i det avseendet. Detsamma gäller om någon annan 

än säljaren är en sådan garantigivare som anses lämna garantin för säljarens räkning. Även i 

det fallet får konsumenten vända sig till säljaren och kräva samtliga felpåföljder. 

 

Det finns även en möjlighet för konsumenten att vända sig direkt till en sådan garantigivare 

och kräva samtliga KKL:s felpåföljder, trots en eventuell begränsning, om förutsättningarna 

enligt 46 § KKL är uppfyllda.83 Om däremot garantigivaren inte anses lämna garantin för 

säljarens räkning, kan garantiutfästelsen, med bindande verkan, begränsa konsumentens 

möjlighet att begära felpåföljder. Deras avtalsförhållande regleras nämligen inte i KKL och 

konsumenten får därmed inte del av KKL:s konsumentskydd. 

3.4 Sammanställning av rättigheter 

Ett konsumentköp ger köparen ett antal rättigheter som får göras gällande om varan avviker 

från det som avtalats. Om köparen uppfyller sin förpliktelse att reklamera felet inom 

föreskriven tid, får hon kräva ett antal felpåföljder av säljaren som har den korrelerande 

förpliktelsen att prestera. Dessa rättigheter benämns i denna uppsats som köparens rätt att 

kräva felpåföljder. De första sex månaderna från att varan avlämnats gäller den legala 

garantin som innebär att ett fel presumeras ha funnits vid avlämnandet. 

 
83 Mer om detta i avsnitt 4.2. 
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Därutöver kan säljaren, eller någon annan för säljarens räkning, erbjuda en bättre rätt till 

köparen genom en särskilt utfäst garanti avseende hela varan, delar av varan eller exempelvis 

en viss egenskap eller funktion hos varan. En sådan kommersiell garanti regleras också av 

KKL:s tvingande regler, vilket innebär att köparen alltid har rätt att, av säljaren kräva de 

felpåföljder som lagen föreskriver om varan avviker från det garanterade. 

 

Slutligen kan en annan garantigivare lämna en kommersiell garanti fristående från 

konsumentköpet. En sådan garanti regleras inte i KKL. Garantigivaren svarar då för garantin i 

enlighet med sin utfästelse. Oavsett detta har köparen vid konsumentköp dock alltid 

rättigheten att kräva felpåföljder av säljaren i enlighet med KKL:s minimirättigheter om 

reklamation, köparens rätt att kräva felpåföljder och den legala garantin. 

 

Genom köpeavtalet, inklusive minimirättigheterna i KKL, befinner sig A och B i en juridisk 

rättighetsrelation gällande X:s beskaffenhet. A:s ansvarsförpliktelser för varans skick och 

egenskaper gäller gentemot B under hela den tid som reklamationsreglerna medger och i 

enlighet med parternas avtal. A är gäldenär till ansvarsförpliktelserna och B är borgenär till de 

motstående latenta rättigheterna. Om X konstateras avvika från avtalet, och B uppfyller sin 

reklamationsplikt, kan B enligt denna juridiska rättighetsrelation göra gällande sina rättigheter 

att kräva påföljder av A. 

 

Då B framställer krav i enlighet med sina rättigheter förändras fordringsförhållandet mellan A 

och B. Det innebär att A istället för ansvarsförpliktelser, nu får förpliktelser till uppfyllelse 

enligt de krav som framställs; B blir borgenär och får nu en fordran på de krävda 

rättigheterna, och A blir gäldenär till de motstående förpliktelserna. 

 

Tabellen nedan ger en översiktlig sammanställning av de rättigheter att kräva påföljder vid fel 

på X, som B erhåller gentemot A genom konsumentköpet av X. B är borgenär till dessa 

rättigheter under hela reklamationstiden men kan inte kräva dem förrän ett fel upptäckts och 

reklamerats inom föreskriven tid. Innan påföljderna krävs av B, är A gäldenär till 

ansvarsförpliktelser. Först när påföljderna krävts blir de förpliktelser till uppfyllelse. 
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Konsumenten B:s rättigheter gentemot säljaren B vid fel på X 

Rättighet/ 

garanti (Grund) 

Förutsättning 

för att få 

framställa krav 

Reklam-

ationstid 

Beviskrav Påföljder 

som får 

krävas 

KKL:s rättighet att 

kräva felpåföljder 

(22 § KKL med 

hänv.) 

Avvikelse från 

avtal/KKL vid 

avlämnandet  

3 år Köparen ska visa att 

felet inte beror på 

henne. Lågt krav 

Alla i KKL 

föreskrivna 

Legal garanti (20 a 

§ KKL) 

Avvikelse från 

avtal/KKL vid 

avlämnandet 

6 månader Säljaren ska visa att 

felet inte är 

ursprungligt. Högt 

krav 

Alla i KKL 

föreskrivna 

Undantagsrätt att 

kräva felpåföljder 

trots försenad 

reklamation (24 § 

KKL) 

Grov 

vårdslöshet, 

säljaren handlat 

i strid mot tro 

och heder eller 

farlig produkt 

enl. 18 § KKL 

10 år Köparen ska visa att 

säljaren handlat grovt 

vårdslöst, i strid mot 

tro och heder eller är 

farlig enl. 18 § KKL 

Alla i KKL 

föreskrivna 

Kommersiell 

garanti från 

säljaren som för 

köparen är 

förmånligare än 

KKL (Avtal + 21 § 

KKL) 

Försämring från 

vad som 

garanterats 

utöver 

KKL/avtal 

Av 

säljaren 

bestämd 

tid 

Säljaren ska göra 

sannolikt att felet 

beror på köparen 

Alla i KKL 

föreskrivna 

Kommersiell 

garanti utfäst för 

säljarens räkning, 

som för köparen är 

förmånligare än 

KKL (Avtal + 21 § 

KKL) 

Försämring från 

vad som 

garanterats 

utöver 

KKL/avtal 

Av 

garanti-

givaren 

bestämd 

tid 

Säljaren ska göra 

sannolikt att felet 

beror på köparen 

Alla i KKL 

föreskrivna 

Konsumenten B:s rättigheter gentemot fristående garantigivare vid avvikelse från det 

som garanterats 

Rättighet/ 

Garanti (Grund) 

Förutsättning 

för att få 

framställa krav 

Reklamat

ionstid 

Beviskrav Påföljder 

som får 

krävas 

Frivillig 

kommersiell 

garanti fristående 

från kons.köpet 

(Avtal) 

Enligt 

garantigivarens 

villkor 

Av 

garanti-

givaren 

bestämd 

tid 

Säljaren ska göra 

sannolikt att felet 

beror på köparen för 

att undgå ansvar 

Enligt 

garantigivar

ens villkor 

 

Om även C kan göra gällande dessa förmånliga rättigheter gentemot A vid ett fel på X efter 

ett andrahandsköp av B, innebär det rimligtvis att B kan ta ut ett högre pris och därmed 

motiveras att sälja varor som B inte längre använder. C kan även stimuleras att köpa begagnat 

istället för nytt. 
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4 Avtalets subjektiva begränsning 

I tidigare kapitel har konstaterats att avtalsförhållandet mellan A och B innefattar KKL:s 

tvingande minimiregler. Konsumentköpsavtalet sätter de båda parterna i ett 

fordringsförhållande till varandra. A blir gäldenär till de ansvarsförpliktelser för X:s skick och 

egenskaper som följer med avtalet, och B blir borgenär till de korrelerande latenta 

rättigheterna. Detta fordringsförhållande består under den tid som reklamationsreglerna 

medger. Om varan under denna tid konstateras avvika från den kvalitet och det skick som 

parterna avtalat om, kan B, efter en reklamation, göra gällande sina rättigheter att kräva 

felpåföljder av A, som då har korrelerande förpliktelser till uppfyllelse. 

 

I detta kapitel presenteras principen om avtalets subjektiva begränsning, som är en huvudregel 

inom avtalsrätten.84 Enligt denna kan B endast kräva sina rättigheter av sin avtalspart A; A har 

i sin tur endast en förpliktelse att prestera till sin avtalspart B. Samma huvudregel gäller 

mellan avtalsparterna B och C. Efter en kortare presentation av principen redogörs för några 

undantag som följer av överordnade principer och tvingande lag. Syftet med kapitlet är att 

utreda vilka möjligheter dessa undantag ger till C att vända sig direkt till A för att kräva 

felpåföljder vid fel på X. Kapitlet kan läsas med följande frågor i åtanke: 

 

Vad innebär principen om avtalets subjektiva begränsning i avtalsförhållandena mellan A → 

B → C? 

 

Finns det något undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning som kan ge C en 

rättighet att vända sig direkt till A för kräva felpåföljder vid fel på X? 

4.1 Huvudregeln samt tredjemansavtal 

Huvudregeln inom avtalsrätten är att ett avtal har bindande verkan mellan de avtalsslutande 

parterna och endast mellan dessa.85 Syftet bakom principen om avtalets subjektiva 

begränsning uppges vara att ”det befordrar klarheten i rättsförhållandena att var och en 

håller sig till sin medkontrahent.”86 Principen medför att de rättigheter och förpliktelser som 

 
84 Se ex. Ramberg (2019 a) s. 285; Ramberg (2019 b) s. 48. Se även NJA 1997 s. 44, 3 st. i HD:s domslut; Se 

även NJA 2001 s. 711. 
85 Se Adlercreutz (2017) s. 17.; Ramberg (2019 a) s. 292; Se även NJA 2001 s. 711. 
86 Se NJA 1997 s. 44 med hänvisning. 
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uppstår genom ett avtal, som huvudregel gäller endast mellan avtalsparterna. Huvudregeln 

gäller framförallt avtal som påtvingar en utomstående part (tredje man) förpliktelser. Om 

exempelvis Berit och Cissi, utan anledning, avtalar om att Anders (tredje man) ska ha en skuld 

till Berit på 1 000 kr, ger naturligtvis inte deras avtal en rättighet till Berit att gå till Anders 

och kräva 1 000 kr.  

 

Saken faller i annat ljus om två parter avtalar om en förmån som tredje man ska erhålla. Berit 

och Cissi kan exempelvis avtala om att Berit ska ge Anders 1 000 kr. Ett sådant avtal gäller 

dock som huvudregel bara mellan Berit och Cissi. Berit och Cissi kan inte tvinga Anders att ta 

emot pengarna. Eftersom Anders inte är part i avtalet kan han inte heller kräva Berit på 1 000 

kr med hänvisning till avtalet. Anta till exempel att Anders spelat in ett samtal mellan Berit 

och Cissi där det framgår att de två beslutat att Berit ska ge honom 1 000 kr. Anders kan inte 

få domstolens hjälp att utkräva 1 000 kr av Berit med hänvisning till Berit och Cissis samtal. 

 

Om Anders ska få en sådan självständig rätt att kräva 1 000 kr av Berit, måste det framgå att 

Berit och Cissi haft en avsikt att ge Anders en sådan rättighet. I så fall får Berit också en 

motsvarande förpliktelse. Ett sådant avtal benämns i doktrin och rättspraxis som 

tredjemansavtal. I NJA 2013 s. 491 skriver HD:  

 

”Tredjemansavtal har sedan länge godtagits i svensk rätt. Ett sådant avtal föreligger när två 

parter träffar ett avtal genom vilket de tillägger en tredje person en rättighet enligt avtalet. 

För att avtalet ska ge tredje man denna rätt krävs att båda avtalsparterna har avsett 

detta.”87. 

 

Dessutom krävs enligt HD att ”tredje man kan göra gällande rätten självständigt, d v s utan 

att vara beroende av någon avtalspart”88. Det är inte helt enkelt att avgöra när ett 

tredjemansavtal föreligger. HD skriver vidare att ”Frågan om tredje man har en sådan 

självständig rätt avgörs genom tolkning av avtalet enligt allmänna principer om 

 
87 NJA 2013 s. 491, HD:s domskäl p. 13. Se även Munukka (2015/16) s. 417 där han dock ifrågasätter att det inte 

skulle vara nödvändigt att båda avtalsparterna haft denna avsikt. Han menar att det borde vara tillräckligt att den 

part som är förpliktad i förhållande till tredje man haft avsikten att gynna tredje man. 
88 NJA 2013 s. 491, HD:s domskäl p. 14. 
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avtalstolkning.” 89 När ett tredjemansavtal föreligger är det dock ett sådant rättsligt giltigt 

avsteg från den princip om avtalets subjektiva begränsning som skyddas av rättssystemet.90 

 

Denna uppsats undersöker om C har någon möjlighet att kräva rättigheter av A vid fel på X 

trots att dessa inte har ett avtalsförhållande. Huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning 

innebär i avtalsförhållandet A  B  C att: 

1. De rättigheter vid fel på varan som B erhåller genom avtalet med A gäller enbart för B 

och inte för C. 

2. Ett avtal mellan B och C om att A ska ha en förpliktelse till C gäller enbart mellan 

avtalsparterna B och C. 

3. eftersom det inte framgår att A och B haft någon avsikt att ge C några rättigheter att 

vända sig till A för att kräva felpåföljder vid fel på X, föreligger inget tredjemansavtal. 

Många säljare uttrycker tvärtom i sina köpevillkor att C inte har någon sådan rättighet.  

 

Det kan konstateras att så länge huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning är gällande 

mellan parterna, har inte C någon rättighet att kräva konsumentköpsrättsliga felpåföljder av A 

vid fel på X. I rättighetsrelationen mellan A och C, har A därmed rättigheten frihet, och C:s 

korrelat är inget krav.91 Fortsättningsvis i detta kapitel, visas undantag från principen om 

avtalets subjektiva begränsning som finns i lag, allmänna principer och rättspraxis. Om C kan 

grunda kompetens i någon sådan rättsregel, som A måste underkasta sig, kan det finnas en 

möjlighet för C att förändra den juridiska rättighetsrelationen mellan parterna. 92 

4.2 46 § KKL:s undantag från avtalets subjektiva 
begränsning 

46 § KKL är en tvingande lagregel som utgör undantag från principen om avtalets subjektiva 

begränsning. Paragrafen ger köparen en rätt att vända sig till en annan aktör än sin avtalspart 

för att kräva felpåföljder vid fel på varan, trots att denne aktör inte frivilligt åtagit sig en 

motsvarande förpliktelse. Det är alltså en bestämmelse som tvingar en aktör att prestera mot 

någon annan än sin avtalspart. Direktkravsrätten är därmed något så ovanligt som ett 

 
89 NJA 2013 s. 491, HD:s domskäl p. 14. Gällande tredjemansavtal - se även Adlercreutz (2017) s. 17.  
90 Se Adlercreutz (2017) s. 17. 
91 Se avsnitt 2.4 om Hohfelds rättighetsschema. 
92 Se avsnitt 2.4.2 om att förändra rättighetsrelationer. 
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gäldenärsbyte som varken kräver den ursprunglige gäldenärens eller den nya gäldenärens 

medgivande. 

 

Eftersom denna uppsats undersöker vilka rättigheter C kan kräva av A vid fel på X, trots att 

dessa inte har något avtalsförhållande med varandra, ska detta avsnitt läsas med följande fråga 

i åtanke: 

 

Utgör 46 § KKL ett sådant undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning, som 

ger C en rättighet att kräva felpåföljder av A vid fel på X? 

4.2.1 KKL:s direktkravsrätt 

”Om säljaren är på obestånd, har upphört med sin näringsverksamhet eller inte kan 

anträffas, har köparen rätt att rikta anspråk på grund av fel på varan mot en näringsidkare i 

tidigare säljled som har överlåtit varan för vidareförsäljning.”93 

 

Denna bestämmelse påtvingar en part en förpliktelse till konsumenten, utan att dessa har 

något avtal med varandra. Med stöd av denna paragraf får konsumenten en subsidiär rätt att 

rikta anspråk till en näringsidkare i ett tidigare säljled under vissa förutsättningar. Med 

förebild i förarbeten och doktrin kallas detta fortsättningsvis för konsumentens 

direktkravsrätt.94  

 

I följande figur har ytterligare två parter tillkommit till den undersökta avtalskedjan: A2 och 

A3. Dessa utgörs av sådana näringsidkare i tidigare säljled som sålt vidare X. Det kan 

exempelvis vara en tillverkare av X eller en agent.  Figuren ger en överblick över en möjlig 

distributionskedja som löper från tillverkningen av varan till en andrahandsförsäljning från en 

konsument till en privatperson. Syftet med figuren är att lättare se vilka parter som kan tänkas 

bli förpliktade att prestera vid fel på varan enligt konsumentköpet mellan A och B.  

 

A3                 A2     A         B              C 

 
93 46 § 1 st. KKL. 
94 Se ex. Eriksson (2011) s. 296; Zackariasson (1999) s. 139 ff.; prop. 1989/90:89 s. 53 ff, s.164. 

X X X X 
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4.2.2 Förutsättningar för direktkravsrätten 

En grundläggande förutsättning för att direktkravsrätten ska uppstå är att den säljare som sålt 

varan till konsumenten antingen: 

1. är på obestånd, 

2. har upphört med sin näringsverksamhet eller 

3. inte kan anträffas.95 

 

En ytterligare förutsättning för att denna rätt ska få göras gällande är att säljaren i det tidigare 

säljledet har överlåtit varan i syfte att den ska vidareförsäljas. I lagmotiven förklaras detta med 

att en näringsidkare som saknar anledning att räkna med att den sålda varan skall kunna bli 

föremål för ett konsumentköp inte ska kunna överraskas av ett krav från en konsument.96 En 

sådan överraskning kan innebära att en vara kan reklameras långt senare än vad säljaren i det 

tidigare ledet föreskrivit i avtalet vid sin vidareförsäljning till en annan säljare. 

Reklamationstiden vid direktkrav räknas nämligen från tidpunkten för konsumentens köp av 

sin säljare.97 

 

Vidare måste kravet riktas mot en säljare i bakre led som är näringsidkare (NI) och som utgör 

ett led i den distributionskedja som leder fram till den förste köparen som innehar varan för 

eget bruk. Om ett mellanliggande led innehaft varan för eget bruk bryts distributionskedjan 

där.98 Om exempelvis konsumenten C köper en begagnad bil av näringsidkare D, kan inte hon 

föra en direkttalan mot ett tidigare säljled om D köpt sin bil av privatperson (PP). 

Privatpersonen har då brutit distributionskedjan genom att denne använt bilen för eget bruk.  

 

A3(NI) → A2(NI) → A(NI) → B(K)    B (PP) → D(NI) → C(K) 

 

 

 

B och D:s avtal inskränks inte av KKL. Mellan dessa gäller istället parternas avtal och den dispositiva 

köplagen. Mellan D och C gäller KKL, men eftersom distributionskedjan bakåt är bruten av B, kan inte C 

använda direktkravsrätten mot tidigare säljled. Mellan A och B gäller KKL och parternas avtal. 

 

 
95 46 § 1 st. KKL. 
96 Se prop. 1989/90:89 s. 53 
97 Se prop. 1989/90:89 s. 54 f. 
98 Se prop. 1989/90:89 s. 165 f. 

  

Direktkravsrätt enligt 46 § KKL 

 

Avtal/KöpL KKL/Avtal 
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Om en konsument (B) säljer varan vidare till en annan privatperson (C), är distributionskedjan 

också bruten och C kan därmed inte heller rikta direktkrav mot tidigare säljled med stöd av 46 

§ KKL.  

A3(NI) → A2(NI) → A(NI) → B(K)    B (PP) → C(PP) 

 

 

 

Mellan B och C gäller parternas avtal och/eller köplagens dispositiva regler.99 Mellan A och B gäller KKL 

och parternas avtal. 

 

Det ska här påpekas att norsk köprätt innehåller en regel som innebär att en privatperson som 

köpt en vara från en annan privatperson har rätt att subrogera100 i dennes direktkravsrätt.101 

Norsk lag ger med andra ord en rätt till andrahandsköparen (C) att träda in i 

förstahandsköparens (B) rätt att rikta direktanspråk mot tidigare säljled. Denna rätt kan inte 

avtalas bort. Lagens tillämpning förutsätter dock att B har sålt vidare varan genom ett köp 

som huvudsakligen sker utanför parternas näringsverksamhet.102 

 

I den norska motsvarigheten till KKL – forbrukerkjøpsloven – finns inte heller krav på att 

säljaren som sålt varan till konsumenten är på obestånd, har upphört med sin verksamhet eller 

inte kan anträffas för att direktkravsrätten ska bli gällande. Enligt norsk rätt kan därmed C 

kräva felpåföljder vid fel på X direkt till såväl A, A2 som A3 genom att subrogera i B:s 

konsumentköpsrättsliga direktkravsrätt.103 I praktiken sker det ett borgenärsbyte av de 

konsumentköpsrättsliga rättigheterna vid fel från B till C. B och C behöver dock inte avtala 

om någon rättighetsöverlåtelse och varken A, A2 eller A3 kan motsätta sig borgenärsbytet. C:s 

rätt att subrogera följer istället direkt av norsk lag, utan B:s inblandning. 

 

 

 

 

 
99 Se ex. prop. 1989/90:89 s. 166. 
100 Se om subrogation i ex. NJA 2013 s. 233 p. 13. Se även Ingvarsson (2000) s. 66 f. 
101 84 § 2 st. 2 st. kjøpsloven (Lov-1988-05-13-27) med hänvisning till 35 § forbrukerkjøpsloven (Lov-2002-06-

21-34). 
102 Se 84 § 2 st. kjøpsloven med hänvisning till 35 § forbrukerkjøpsloven. 
103 Se förutom den norska lagtexten även Zackariasson (1999) s. 137 f. m hänvisning till norska förarbeten. 

  

Direktkravsrätt enligt 46 § KKL 

 

Avtal/KöpL 
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A3(NI) → A2(NI) → A(NI) → B(K,PP) → C(K) 

 

 

 

 

4.2.3 Direktkravsrätten – en begränsad rätt 

Direktkravsrätten i 46 § KKL begränsas till att gälla sådana anspråk för fel som hade kunnat 

göras gällande mot näringsidkaren i tidigare säljled, av den som förvärvat varan från 

honom.104 Detta innebär exempelvis att om säljaren A gjort en särskild utfästelse mot 

konsumenten B, eller har underlåtit att lämna nödvändig information om varan105, anses 

visserligen varan felaktig i förhållande till säljaren A, men inte i förhållande till bakre led (A2 

eller A3). För att konsumenten B ska få rätt att rikta anspråk mot ett bakre led (A2 eller A3) 

enligt 46 § KKL, måste felet alltså ha funnits då varan såldes vidare från detta led.106 Det är 

konsumenten som har bevisbördan för att felet fanns redan då.107 

 

Det faktum att felet ska kunna härledas bakåt i kedjan får ytterligare konsekvenser för 

konsumenten. Om en näringsidkare i ett tidigare led redan reklamerat varan till sin säljare och 

fått ersättning för detta, kan nämligen inte konsumenten kräva ersättning för samma fel en 

gång till.108 Om konsumenten begär prisavdrag för fel kan det heller aldrig överstiga det 

belopp som säljaren i det bakre ledet sålt vidare varan för.109  

 

Om parterna i det bakre ledet (ex. A2 och A) avtalat om en inskränkning i rätten att kräva 

felpåföljder vid fel på X, är konsumenten (B) dock inte bunden av detta. I detta avseende 

 
104 Se 46 § 2 st. KKL. 
105 Se 16 § 3 st. 2 KKL. 
106 Se ex. Unnersjö (2020) kommentar till 46 § 2 st. KKL med hänvisningar. 
107 Se prop. 1989/90:89 s. 166. 
108 Se prop. 1989/90:89 s. 166. 
109 Se t ex. ARN 1997 ref. 57. 

  

B får välja att rikta anspråk mot A 

eller utnyttja direktkravsrätten enligt   

35 § forbrukerkjøpsloven 

 

Mellan B och C 

gäller parternas 

avtal / kjøpsloven 

   

C får subrogera i B:s kravrätt mot A enl. 84 § 1 st. kjøpsloven 

och får direktkravsrätt bakåt i kedjan enligt 84 § 2 st. 

kjøpsloven med hänvisning till 35 § forbrukerkjøpsloven 
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behåller konsumenten sin konsumenträttsliga rätt att göra alla KKL:s felpåföljder gällande 

även vid direktkrav mot tidigare säljled.110 

4.2.4 Sammanfattning direktkravsrätten i 46 § KKL 

Direktkravsrätten i 46 § KKL är ett lagstadgat undantag från principen om avtalets subjektiva 

begränsning. Paragrafen ger konsumenten en rättighet att rikta anspråk mot en aktör hon inte 

har avtal med. På ett sätt kan man tala om ett påtvingat gäldenärsbyte eftersom denna 

substitution111 inte behöver godkännas av varken den ursprunglige gäldenären (A) eller av den 

nye gäldenären (A2 eller A3). Om rekvisiten i 46 § KKL är uppfyllda, får B rikta anspråk på 

grund av fel på varan mot en näringsidkare i bakre led som om hon var den näringsidkarens 

köpare. Konsumenten får därmed inte göra alla fel gällande mot det bakre ledet (A2), utan 

endast sådana fel som fanns i varan när den såldes vidare av A2. Konsumenten behåller dock 

sina rättigheter att kräva KKL:s samtliga felpåföljder oavsett om parterna i det bakre ledet 

avtalat om annat. 

 

Man kan också uttrycka det så att B, genom 46 § KKL, får rättigheten befogenhet att förändra 

fördelningen av rättigheterna i rättighetsrelationen gällande felansvar för X, till en säljare i 

tidigare säljled, exempelvis A2.
112

 B kan använda sig av denna juridiska kompetens, under 

förutsättning att varan konstateras avvika från avtalet och säljaren A är på obestånd, har 

upphört med sin näringsverksamhet eller inte kan anträffas. A2 måste då underkasta sig denna 

befogenhet och acceptera att den juridiska rättighetsrelationen till B, gällande felansvar för fel 

på X, har förändrats. Det innebär att B får rättigheten att kräva felpåföljder från A2 som då blir 

gäldenär till de korrelerande förpliktelserna till uppfyllelse i enlighet med 46 § KKL.  

 

Direktkravsrätten gäller enbart den distributionskedja bakåt som består av näringsidkare som 

överlåtit varan för vidareförsäljning. 46 § KKL blir därmed inte tillämplig när en konsument 

(B) säljer vidare varan (X) till en annan privatperson (C). Det är intressant att se hur norsk rätt 

skiljer sig från svensk rätt i detta hänseende. I Norge anses inte B vara slutstationen i 

distributionskedjan. Om B säljer vidare X till C, får C en lagstadgad subrogationsrätt. Det 

innebär att C, genom köpet av X, träder i B:s ställe i fordringsförhållandet med A. Köpet i sig 

själv innebär att C övertar B:s rättigheter och blir ny borgenär till alla de rättigheter som B fått 

 
110 Se 46 § 2 st. 2 men. KKL.; Se även prop. 1989/90:89 s. 167; Även Herre (2019) kap. 15.1.5. 
111 Ett annat ord för gäldenärsbyte. Se ex. Munukka (2016 a) s. 287. 
112 Se avsnitt 2.4.2 om rättigheten befogenhet i Hohfelds rättighetsschema. 
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genom sitt konsumentköp. C får därmed rikta anspråk på grund av fel på varan direkt till 

antingen A, A2 eller A3. En förutsättning är att B sålt vidare X till C genom ett köp som 

huvudsakligen sker utanför parternas näringsverksamhet. 

 

Norsk rätt kräver inte heller att den säljare som sålt varan till konsumenten ska vara på 

obestånd, ha upphört med sin verksamhet eller inte kan anträffas för att direktkravsrätten ska 

bli gällande. Sammantaget innebär detta att norsk rätt ger andrahandsköpare samma rättighet 

att kräva felpåföljder mot samtliga tidigare säljled som den konsument hon köpt varan av.  

 

Enligt den svenska 46 § KKL kan dock inte andrahandsköparen (B) överta de rättigheter att 

kräva felpåföljder av ursprungssäljaren (A), som förstahandsköparen (B) erhållit genom sitt 

konsumentköp. 46 § KKL ger inte den kompetensen till C. Det finns inte heller någon annan 

paragraf i KKL som ger C rätt att överta B:s rättigheter. KKL ger enbart den rätten till 

förstahandsköpare. Därmed stämmer de påståenden som kommer från såväl säljare som 

politiker och konsumentvägledare som påpekar att KKL:s regler om reklamation och garantier 

endast gäller för förstahandsköparen. 46 § KKL utgör alltså inte ett sådant undantag från 

principen om avtalets subjektiva begränsning, som ger C en rättighet att kräva felpåföljder av 

A vid fel på X. 

 

Med stöd i ovanstående genomgång av direktkravsrätten anser jag att det är svårt att förstå 

varför inte en andrahandsköpare i Sverige, skulle kunna använda sig av direktkravsrätten mot 

tidigare säljled på samma sätt som i Norge. Varför har svensk konsumentköpsrätt valt att låta 

distributionskedjan i 46 § KKL sluta med den första personen som innehar varan för eget 

bruk(B)? Så länge inte andrahandsköparen får en bättre rätt än förstahandsköparen, innebär 

det inte heller något utökat ansvar för säljaren att prestera gentemot C istället för B. 
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5 Cession 

Det finns ytterligare ett undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning som i 

doktrin och praxis bland annat går under namnet cession.113 I detta avsnitt förklaras denna 

princip, vars huvudregel grundar befogenhet till en borgenär att förändra 

fordringsförhållanden.114 Med stöd av principen om cession får borgenären en kompetens att 

frivilligt överlåta sin fordran till en ny borgenär. Gäldenären i den aktuella rättighetsrelationen 

måste som huvudregel underkasta sig borgenärens kompetens, och kan därmed inte motsätta 

sig cessionen.115 HD har uttalat följande: 

 

”Enligt en civilrättslig grundsats föreligger i regel inte hinder mot byte av borgenär, s k 

cession (se t ex 27 § skuldebrevslagen). Undantag härifrån görs endast när särskilda 

omständigheter föreligger.”116 

 

Syftet med kapitlet är att undersöka om B genom principen om cession, kan överlåta de 

rättigheter att kräva felpåföljder av A vid fel på X, som erhållits genom konsumentköpet.117 

A(Gäldenär)    B(Borgenär 1) 

 

 

    C(Borgenär 2) 

Detta kapitel kan läsas med följande frågor i åtanke: 

 

Kan B, genom principen om cession, grunda kompetens att till C överlåta sina rättigheter att 

kräva felpåföljder av A vid fel på X? 

 

 
113 Se ex. Walin (2017) avsnitt 4.3.1, not 5. Cession eller cessio betecknar själva överlåtelsen av rättigheter. Den 

överlåtande parten (A), kallas cedent, Den som förvärvar rättigheten (C), benämns cessionarie och gäldenären 

(B) cessius. 
114 Se avsnitt 2.4 om Hohfelds rättighetsschema. 
115 Ingvarsson (2017) s. 39; Se även Malmström (2019) s. 189; Även Mellqvist (2019) s. 66. 
116 NJA 1993 s. 222. 
117 Se avsnitt 3.4 för en sammanställning av dessa rättigheter. 

Rät

tig

het

er 
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Vilka särskilda omständigheter kan medge undantag från principen om cession, och därmed 

ge A rätt att hindra B från att överlåta rättigheterna till C, alternativt begränsa C:s rätt att 

till A göra gällande fel på X? 

5.1 Allmänt om cession 

I ett fordringsförhållande utpekas alltid någon eller några som rätt mottagare av prestationen. 

Någon är den berättigade borgenären.118 Genom principen om cession kan en borgenär grunda 

befogenhet att överlåta en fordran till en ny borgenär utan gäldenärens medgivande. När 

borgenären stödjer sig på principen om cession måste gäldenären som huvudregel nämligen 

underkasta sig borgenärens befogenhet. Överlåtelsen innebär dels att överlåtaren inte längre är 

berättigad borgenär, dels att förvärvaren istället blir berättigad borgenär. Ett annat sätt att 

uttrycka det på är att cession är en sådan frivillig överlåtelse av rätten att ta emot en prestation 

som är tillåten oavsett mottagarens samtycke.119 Genom överlåtelsen har gäldenären och den 

nya borgenären fått ett fordringsförhållande till varandra utan att de sinsemellan ingått ett 

avtal. Möjligen sker den vanligaste formen av cession i det vardagliga livet när varor köps på 

kredit och säljarens rätt till betalning överlåts av säljaren till en kreditgivare.120 

 

Anledningen till att cession som huvudregel är tillåtet, är att det i de flesta fall inte anses ha 

någon betydelse för gäldenären till vem denne ska prestera. Därför krävs det i princip aldrig 

ett medgivande från gäldenären.121 Om exempelvis gäldenären Gustav har en skuld till 

borgenären Bertil på 1 000 kr och Bertil överlåter den fordran till en ny borgenär, Berit, anses 

Gustav som huvudregel få acceptera att betala sin skuld till Berit istället.  

 

Enligt huvudregeln är det enbart rättigheter som får överlåtas och inte förpliktelser. I ett 

ömsesidigt förpliktande avtal med motstående rättigheter och förpliktelser är huvudregeln att 

en part enbart får överlåta sina rättigheter utan motpartens samtycke.122 Gäldenärsbyte, 

substitution, är som huvudregel inte tillåtet.123 Det kan ha stor betydelse för borgenären vem 

som presterar och därför krävs vanligtvis medgivande från borgenären för att ett 

 
118 Se ex. Mellqvist (2019) s. 66. 
119 Mellqvist (2019); Se även NJA 1966 s. 97. 
120 Se ex. Mellqvist (2019) s. 66. 
121 Se ex. Munukka (2016 b) s. 23. 
122 Se Munukka (2016 b) s. 98. 
123 Se Munukka (2016 b.) s. 23 f. 
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gäldenärsbyte ska tillåtas.124 Om gäldenären Gustav har en skuld till Bertil, kan inte Gustav 

avtala med sin granne Gerd att hon ska överta den skulden. Gerd skulle kunna vara såväl 

fattig som omedgörlig och våldsam. I det fallet måste Bertil lämna sitt medgivande till 

substitutionen för att Gustav ska bli befriad från sin skuld genom gäldenärsbytet. Om Gerd 

däremot bestämmer sig för att betala skulden till Bertil i Gustavs ställe, kan det tänkas att 

Bertil måste acceptera betalningen som sådan och att Gustavs skuld därmed regleras genom 

betalningen. En sådan betalning kallas istället intervention, då Gerd intervenerar på Gustavs 

sida.125 

5.2 Cession i doktrin, lag och praxis 

I doktrin och praxis beskrivs principen om cession med olika termer, exempelvis 

borgenärsbyte126, rättighetsöverlåtelse127 och fordringsöverlåtelse128. Det finns ingen lag som 

uttryckligen anger att cession är tillåtet. I inledningen till detta kapitel citeras däremot några 

rader där HD beskriver cession som en civilrättslig grundsats. 2016 gjordes en 

sammanställning av fundamentala regler och principer i nordisk avtalsrätt av ledande forskare 

på området i Norden. Där konstateras att det är tillåtet att överlåta fordringar i samtliga 

nordiska länder, förutom om den motstående förpliktelsen är av sådan personlig art att den 

inte rimligen kan krävas av en annan borgenär.129 Principen har däremot inte kodifierats i 

svensk lag. 

 

I detta avsnitt visas hur lagtext och prejudikat som reglerar cession förutsätter att överlåtelse 

av rättigheter är tillåtet i svensk civilrätt. När principen om cession förekommer i dessa 

rättskällor regleras istället undantag från och begränsningar av den grundläggande rätten till 

cession. Det kan till exempel handla om regler och principer som ålägger förpliktelser för 

borgenären eller tvingande rättigheter för gäldenären, i samband med cession. 

 

Cession förknippas oftast med överlåtelse av en skuld av en summa pengar, som till exempel 

när en kreditgivare säljer sin faktura till en annan kreditgivare. Men principen om cession 

 
124 Ett exempel på undantag är att fastighetsägare kan överlåta fastigheter med såväl rättigheter som förpliktelser 

utan att behöva fråga hyresgästerna. Se Munukka (2016 b.) s. 24. 
125 Se Mellqvist (2019) s. 54. 
126 Se ex. NJA 1993 s. 222. 
127 Se ex. NJA 2015 s. 1040. 
128 Mellqvist (2019) s. 66. 
129 Se Lando (2016) § 10:2 (1) s. 314, fri översättning från engelska: ”Claims may be assigned unless the 

obligation is of such a personal character that its performance cannot reasonably be claimed by an assignee”. 
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gäller även andra rättighetsöverlåtelser. Det innebär att även cession av rättigheten att kräva 

felpåföljder vid fel på en vara som huvudregel är tillåten enligt samma allmänna principer. I 

fordringsförhållandet A → B → C skulle en cession från B till C, av rättigheterna att kräva 

felpåföljder av A, innebära att C kan vända sig direkt till A utan att dessa har ett 

avtalsförhållande med varandra och utan att A kan motsätta sig överlåtelsen. Genom 

cessionen blir C ny rättighetsinnehavare gentemot A och kan därmed vända sig direkt till A 

och kräva felpåföljder för fel på X. 

 

Frågor kring en konsuments rätt att överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på en 

vara regleras inte i lag och har aldrig prövats av HD. Svaret på huruvida en sådan cession kan 

begränsas, förbjudas eller på annat sätt regleras får därför sökas genom analogier från andra 

lagar och rättspraxis. I kommande avsnitt redovisas hur cession reglerats i en annan 

konsumentskyddslag samt i ett prejudikat med liknande förutsättningar.  

5.2.1 Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL 

I 28 § 1 st. KkrL regleras situationen då en kreditgivare överlåter sina rättigheter enligt ett 

kreditavtal vid konsumentkreditköp. Paragrafen ger konsumenten rätt att göra samma 

invändningar, gällande kreditavtalet, mot den nye kreditgivaren som han eller hon vid 

överlåtelsen kunnat göra mot överlåtaren.130 Enligt 28 § 2 st. KkrL ska överlåtaren också 

underrätta konsumenten om överlåtelsen, om inte överlåtaren har åtagit sig att även 

fortsättningsvis fullgöra de förpliktelser som följer av kreditavtalet.  

 

Av bestämmelsen kan man för det första dra slutsatsen att den förutsätter att cession är tillåtet. 

Det är inte KkrL som ger näringsidkaren rätten att överlåta sina rättigheter. KkrL är en 

konsumentskyddslagstiftning. Den finns till för att skydda konsumenten, genom att inskränka 

avtalsfriheten och ge konsumenten tvingande minimirättigheter.131 28 § KkrL måste därmed 

förstås så att den ger en tvingande minimirätt till konsumenten som går utöver vad som annars 

gäller vid cession. I praktiken innebär 28 § 1 st. KkrL att det som stadgas om överlåtelse av 

enkla skuldebrev i den dispositiva 27 § Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL görs tvingande 

till förmån för konsumenten då en näringsidkare överlåter konsumentkrediter.132 

 
130 Detta gäller ex. invändningar om avtalsrättslig ogiltighet. I praktiken innebär bestämmelsen att det som 

stadgas i den dispositiva 27 § SkbrL är tvingande vid konsumentkrediter. Se Ulfward (2010) kommentar till 16 § 

i tidigare konsumentkreditlag (1992:830) not 82. 16 § är föregångare till nuvarande 28 § KkrL. 
131 Se 5 § KkrL. 
132 Se Ulfward (2010) not 82. Se även nedan i avsnitt 5.3.2 om 27 § SkbrL. 
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För det andra kan man få en förståelse för vilket skyddsintresse lagstiftaren tar sikte på vid en 

rättighetsöverlåtelse. I 28 § KkrL är rollerna i fordringsförhållandet omvända jämfört med den 

situation som undersöks i denna uppsats. Genom paragrafen skyddar lagstiftaren konsumenten 

i egenskap av gäldenär, gentemot säljaren (näringsidkaren) i egenskap av borgenär. I första 

stycket ges gäldenären (konsumenten) en rättighet att göra samma invändningar mot den nya 

borgenären (näringsidkare) som han eller hon kunde göra mot den tidigare borgenären 

(näringsidkare). I andra stycket åläggs borgenären en förpliktelse att under vissa 

förutsättningar underrätta gäldenären om cessionen.  

 

Detta kan förstås som att gäldenären skyddas i egenskap av att vara just gäldenär. I så fall kan 

man tänka sig att denna bestämmelse kan tillämpas analogt även vid den rättighetsöverlåtelse 

som undersöks i denna uppsats. Men det kan också vara konsumentskyddet som varit i fokus, 

vilket sannolikt är den riktiga förklaringen eftersom KkrL är en konsumentskyddslagstiftning 

som tillkommit genom införandet av ett EU-direktiv om konsumentkrediter.133 Enligt 

ordalydelsen i 28 § KkrL är det dessutom ”konsumenten” som skyddas och inte gäldenären. 

Detta innebär att gäldenärsskyddet i 28 § 1 st. KkrL endast kan tillämpas analogt på annan 

konsumentskyddslagstiftning där konsumenten är gäldenär. Den kan därmed inte tillämpas 

analogt i den nu undersökta situationen där näringsidkaren är gäldenär. Gäldenären A som är 

näringsidkare, kan därmed inte förvänta sig samma gäldenärsskydd genom en analog tolkning 

av KkrL. Borgenären B som är konsument, behöver inte heller räkna med att åläggas samma 

borgenärsförpliktelse genom en analog tolkning av 28 § 2 st. KkrL. 

5.2.2 NJA 2015 s. 1040 Myresjöhus II 

Den frågeställning som är föremål för denna uppsats har aldrig prövats i HD. En liknande 

situation förelåg dock i NJA 2015 s. 1040, det så kallade Myresjöhus II-fallet. Bakgrunden 

var att en entreprenör hade uppfört ett antal småhus. Entreprenören ansvarade enligt avtalet 

för fel i entreprenaden. I avtalet fanns dessutom ett uttryckligt förbud mot överlåtelse av 

avtalet. Av ordalydelsen i den avtalsklausulen följde att varken förpliktelser eller rättigheter 

fick överlåtas av någon av parterna.134 När det flera år senare uppdagades ett fel i 

 
133 Se artikel 17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om 

konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG. En snarlik bestämmelse fanns sedan 

tidigare i svensk rätt i 16 § den tidigare konsumentkreditlagen (1992:830). 
134 Mer om överlåtelseförbud i kapitel 6. 
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konstruktionen som hade orsakat fukt och mögelproblem, hade några förstahandsköpare 

hunnit sälja vidare huset. Andrahandsköparna ville nu vända sig direkt till entreprenören för 

att kräva felpåföljder. Entreprenören å sin sida menade att man enbart ansvarade för fel 

gentemot förstahandsköparna. Enligt entreprenören innebar det överlåtelseförbud som fanns i 

avtalet med förstahandsköparen att andrahandsköparna inte fick överta rättigheten att kräva 

felpåföljder av entreprenören. 

 

Enligt HD hade dock andrahandsköparna genom sitt avtal med förstahandsköparna övertagit 

rättigheten att kräva felpåföljder av entreprenören. Andrahandsköparna tilläts därmed, trots 

överlåtelseförbudet, att vända sig direkt till entreprenören för att utkräva felansvar. I p. 13 i 

domskälen skriver HD bland annat att: 

 

”Ett viktigt skäl mot att ge en överlåtelsebegränsning av rättigheter som härflyter ur ett 

ömsesidigt avtal verkan mot en förvärvare är att en sådan begränsning hämmar den fria 

omsättningen. En avtalspart har typiskt sett ett tillräckligt skydd genom möjligheten att 

gentemot en ny rättighetsinnehavare kunna göra samma rättsliga invändningar som mot den 

ursprunglige innehavaren (jfr 27 och 28 §§ skuldebrevslagen)” 

 

Avgörande visar bland annat att rätten att kräva felpåföljder vid fel i en entreprenad är en 

sådan rättighet som enligt huvudregeln får överlåtas till en ny borgenär utan att begränsas av 

gäldenären. HD antyder dock inget om att det är just i entreprenader som rätten att kräva 

felpåföljder får överlåtas. Uttalandet från HD är istället generellt och verkar gå att tillämpa 

även vid andra avtal än entreprenadavtal. Det framgår av citatet att det är ”rättigheter som 

härflyter ur ett ömsesidigt avtal” som enligt huvudregeln får överlåtas. Detta stämmer väl med 

uppfattningen att rätten till cession är en civilrättslig grundsats och är i sig ingen nyhet. Jag 

tycker dock att det kan poängteras att HD i detta avgörande anser att just rätten att göra 

gällande fel, är en sådan rättighet som enligt huvudregeln om cession får överlåtas utan 

begränsning. 

 

Det verkar inte som om felet i entreprenaden upptäckts då förstahandsköparna sålde vidare 

huset till andrahandsköparna. Detta framgår inte uttryckligen i NJA-referatet, men det är 

knappast troligt att andrahandsköparna köpte husen med kännedom om sådana allvarliga fel. 

Rätten att kräva felpåföljder behövde alltså inte vara aktualiserad vid tillfället för cessionen, 
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utan följde med som en sådan latent rättighet som korrelerar till entreprenörens 

ansvarsförpliktelse. 

 

Utifrån ovanstående resonemang utgår jag ifrån att även de rättigheter att kräva felpåföljder 

vid fel på en vara som konsumenten B erhåller vid ett konsumentköpsavtal, enligt 

huvudregeln får överlåtas till privatpersonen C, utan att ursprungssäljaren A lämnar sitt 

medgivande. Det faktum att B är konsument och A är näringsidkare i ett 

konsumentförhållande, talar för att rätten att kräva felpåföljder i det nu undersökta scenariot 

knappast kan begränsas i större omfattning än ett avtal som inte omfattas av någon 

konsumentskyddslag. Det har ingen betydelse om felet i varan har upptäckts vid överlåtelsen. 

 

Genom konsumentköpsavtalet är A gäldenär till de ansvarsförpliktelser som innebär ansvar 

för varans avtalsenlighet. Genom konsumentköpsavtalet är samtidigt B borgenär till de 

motstående latenta rättigheterna. Om inte felet på varan visat sig vid överlåtelsen av 

rättigheterna till C, blir C ny borgenär till dessa latenta rättigheter. A och C får då en 

rättighetsrelation som innebär att om sedan X konstateras vara felaktig, har C rätt att kräva 

felpåföljder av A under hela den tid som reklamationsreglerna medger.135 

5.3 Begränsningar av och hinder mot rätten till 
cession 

Ur de två prejudicerande uttalanden av HD som citerats i detta kapitel sammanfattas HD:s 

resonemang kring principen om cession enligt följande punkter136: 

 

1. Det föreligger som huvudregel inte något hinder mot cession. 

2. Gäldenären kan fortfarande göra samma rättsliga invändningar mot den nya 

borgenären som mot den tidigare borgenären enligt 27 och 28 §§ SkbrL. 

3. Att begränsa överlåtelser av rättigheter som kommer av ett ömsesidigt avtal hämmar 

den fria omsättningen. 

4. Undantag från rätten till cession görs endast när särskilda omständigheter föreligger. 

 

 
135 Se avsnitt 2.3 om ansvarsförpliktelser och förpliktelser till uppfyllelse, samt avsnitt 3.4 om hur 

ansvarsförpliktelserna ligger latent i det fordringsförhållande som uppstår vid konsumentköpet. 
136 De åsyftade citaten är hämtade ur NJA 1993 s. 222 samt NJA 2015 s. 1040 p. 13. De citeras i avsnitt 5 samt 

5.2.2. 
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Dessa punkter står som grund till följande redogörelse av vilka begränsningar av, och vilka 

undantag från, den civilrättsliga rätten till cession som förekommer i rättspraxis och doktrin. 

Utifrån den redogörelsen analyseras också vilken betydelse detta kan få vid borgenärsbytet 

från B till C i det undersökta fordringsförhållandet A → B → C. 

5.3.1 Huvudregeln i HD gäller även mellan A och B 

Om huvudregeln är att det inte föreligger något hinder mot cession, innebär det naturligtvis att 

det kan finnas undantag från huvudregeln. I NJA 2015 s. 1040 var entreprenören 

näringsidkare och förstahandsköparna privatpersoner, precis som i avtalsförhållandet mellan 

A och B. Deras avtal inskränktes dock inte av någon konsumentskyddslagstiftning.137 

Ingenting i HD:s domskäl antyder heller att domstolen tagit någon hänsyn till att gäldenären 

är näringsidkare och borgenären privatperson. Till den del HD väljer att inte hindra/begränsa 

rätten till cession för borgenären i det fallet, kan rimligtvis inte heller rätten till cession 

hindras då borgenären är konsument. Konsumenten (B) får därmed knappast en svagare rätt 

än överlåtaren i NJA 2015 s. 1040. Till den del HD väljer att hindra/begränsa rätten till 

cession för borgenären, är det däremot inte säkert att samma hinder gäller då borgenären är 

konsument. B måste rimligtvis, i egenskap av konsument få åtminstone samma, men möjligen 

en bättre rätt än överlåtaren i NJA 2015 s. 1040. 

5.3.2 27 och 28 §§ SkbrL 

Den andra punkten gäller det gäldenärsskydd vid cession som HD härleder från 27 och 28 §§ 

SkbrL, som gäller enkla skuldebrev. SkbrL anses ge uttryck för allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer och tillämpas analogt på fordringar av olika slag.138 27 § 

SkbrL föreskriver att en ny borgenär inte får bättre rätt än den tidigare borgenären hade. Ur 

gäldenärens synvinkel betyder det att hans ställning inte får försämras genom överlåtelsen.139 

I praktiken innebär HD:s hänvisning till 27 § SkbrL att gäldenären får samma rätt gentemot 

borgenären som i ovan nämnda 28 § 1 st. KkrL, trots att gäldenären inte är konsument.140 I 

detta avgörande förklaras en näringsidkare därmed ha samma gäldenärsskydd vid cession 

som en konsument får genom 28 § 1 st. KkrL. En analog tillämpning av 27 § SkbrL vid 

cession innebär då att A har rätt att göra gällande samma avtalsrättsliga invändningar mot C 

 
137 Husen uppfördes mellan 1999 och 2003 och det var först 2004 som småhusentreprenader började regleras i 

konsumenttjänstlagen (1985:716), KtjL. 
138 Se ex. Arvidssons (2017) kommentar under lagens rubrik, avsnitt 1.1. Se även Ingvarsson (2017) s. 92. 
139 Se ex. Rodhe (1986) s. 73. 
140 Se avsnitt 5.2.1. 



53 

 

som han hade kunnat göra mot B. Ett något förenklat sätt att uttrycka det på är att 

rättighetsöverlåtelsen inte får innebära någon försämring för gäldenären A.141 

 

HD hänvisar även till 28 § SkbrL. Det är en specialbestämmelse om gäldenärens rätt till 

kvittning mot den nya borgenären som gäller specifikt efter en överlåtelse av ett enkelt 

skuldebrev. Regeln utgör därmed ett undantag från vad som gäller vid kvittning i andra fall. 

Den generella rätten till kvittning följer av allmänna principer och innebär att en gäldenär kan 

fullgöra sin förpliktelse genom att avstå en annan fordran mot borgenären.142 Ett exempel kan 

vara att gäldenären Gunde har en skuld till borgenären Beata på 1000 kr. Beata hyr därefter ett 

rum av Gunde. Då har Beata som huvudregel rätt att kvitta sin fordran på 1 000 kr mot en lika 

stor del av hyran som hon är skyldig att erlägga till Gunde. Kvittning är inte alltid tillåtet. Det 

finns inte här utrymme att beskriva läran om kvittning utförligt.143 Några allmänna regler ska 

dock redogöras i syfte att närmare förstå vilken rätt det är som HD refererar till. För att en 

gäldenär ska kunna kräva kvittning ska: 

 

1. fordringarna vara mätbara mot varandra. Detta är enkelt när det gäller två 

penningfordringar. Däremot går det inte att kvitta en naturaprestation mot en 

penningprestation då det är svårt att värdera dessa mot varandra. 

2. fordringarna vara ömsesidiga. Det innebär att en gäldenär som har en skuld till en 

borgenär, endast kan kvitta denna mot en fordran från samma person. De båda 

parterna måste alltså samtidigt vara både borgenärer och gäldenärer i förhållande till 

varandra. 

3. motfordran vara gällande. En kvittning är givetvis inte möjlig om den fordran som 

gäldenären vill kvitta mot (motfordran) redan är betald. Enligt 10 § preskriptionslagen 

(1981:130), PreskL är det dock möjligt att kvitta en skuld mot en preskriberad 

motfordran under vissa förutsättningar. En viktig förutsättning är att motfordran inte 

var preskriberad när gäldenären förvärvade den. 

4. motfordran vara förfallen. Om det inte är möjligt att framställa krav på betalning av 

motfordran, är det inte heller möjligt att använda den fordran till kvittning. 

 
141 Jmfr ex. Rodhe (1951) s. 134. 
142 Se ex. Rodhe (1984) s. 49 f. 
143 För den intresserade tipsas om Stefan Lindskogs 835 sidor långa verk Kvittning (2014), 3 uppl. som är en 

uppdatering av hans doktorsavhandling från 1985. 
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5. huvudfordran inte vara av social karaktär. Exempelvis underhållsbidrag, 

brottsskadeersättningar, och skadestånd för personskada anses medföra en rätt till 

faktisk betalning och kan därför inte tvingas bli föremål för kvittning.144 

 

Specialbestämmelsen om kvittning i 28 § SkbrL innebär en avvikelse från den andra punkten. 

28 § SkbrL föreskriver nämligen att gäldenären också har rätt att fullgöra sin förpliktelse 

genom kvittning mot en fordran mot den ursprunglige borgenären som fanns vid överlåtelsen. 

Då HD hänvisar till denna paragrafs analoga tillämpning vid cession, innebär detta följande i 

det undersökta scenariot: 

 

Den ursprunglige säljaren (A), har rätt att fullgöra sin förpliktelse (felpåföljder vid fel på X) 

gentemot den nye borgenären (C) genom att kvitta denna förpliktelse mot en eventuell 

motfordran han har mot den tidigare gäldenären (B) utan att C kan invända mot detta. Det har 

ingen betydelse om C kände till att denna motfordran existerade eller inte. 28 § SkbrL utgör 

alltså ett undantag från allmänna regler om kvittning, på så sätt att motfordran inte härrör från 

samma person.145 28 § SkbrL reglerar dessutom särskilt att A inte med framgång kan kräva 

kvittning mot en motfordran från B som uppkommit efter att A fått kännedom om att B 

överlåtit rättigheterna till C. 

 

Redan av HD:s hänvisning till 27 § SkbrL följer att en ny borgenär inte får bättre rätt än den 

tidigare borgenären hade. Det som föreskrivs i 28 § SkbrL tillför därmed egentligen ingenting 

nytt. Paragrafen poängterar bara att den nya borgenären inte heller får bättre rätt vid kvittning. 

Sammanfattningsvis konstaterar HD att 27 och 28 §§ SkbrL är analogt tillämpliga vid cession. 

Genom de bestämmelserna anses gäldenären i de allra flesta fallen få ett tillräckligt bra skydd 

gentemot en ny borgenär. Eftersom gäldenären får göra samma rättsliga invändningar och får 

samma möjlighet till kvittning, måste det föreligga särskilda omständigheter för att rätten till 

cession ska kunna begränsas. 

5.3.3 Den fria omsättningen skyddas 

I NJA 2015 s. 1040 hade gäldenären försökt förbjuda borgenärens rätt till cession genom ett 

överlåtelseförbud som följde med entreprenadavtalet. Det är dock intressant att notera att HD 

i sina domskäl dels resonerar kring möjligheten att begränsa cession på ett generellt plan, dels 

 
144 Munkka (2016 b) s. 55 ff. 
145 Jmfr p. 2 i listan ovan om allmänna regler om kvittning. Se även Walin (2017) avsnitt 4.4.1. 
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går in på den specifika begränsningen i detta fall som innebär ett totalt förbud mot rätten till 

cession. Själva överlåtelseförbudet avhandlas i kapitel 6. Här ska istället redogöras för den del 

som handlar om den generella möjligheten att begränsa rätten till cession. Det skulle 

exempelvis kunna gälla en begränsning av rätten till cession genom egenformulerade 

gäldenärsskyddsregler mellan A och B. A skulle kanske vilja begränsa andrahandsköparens 

möjlighet att kräva felpåföljder vid fel på varan till att endast gälla en, eller några få 

felpåföljder. Man kan också tänka sig att A vill ålägga en ny borgenär (C) särskilda 

förpliktelser. Ett exempel kan vara att en ny borgenär måste reklamera inom en kortare 

reklamationstid än den ursprunglige borgenären. En annan möjlig begränsning är då 

gäldenären uttrycker sig som de säljare som citerades i avsnitt 1.1 att ”garantin gäller endast 

produktens ursprunglige köpare och kan inte överlåtas”. 

 

HD förklarar i NJA 2015 s. 1040 p. 13 att ett viktigt skäl mot att begränsa en överlåtelse av 

rättigheter är att en sådan begränsning hämmar ”den fria omsättningen”.146 Den fria 

omsättningen är ett uttryck som handlar om att underlätta omsättningen av varor i ett samhälle 

och därigenom befrämja samhällsekonomin. De flesta civilrättsliga reglerna syftar till att 

åstadkomma ett väl fungerande samhällsliv och HD hänvisar i ett antal fall till formuleringar 

som liknar denna.147 Omsättningsintresset ger lagstiftaren anledning att se till att det är enkelt 

att överlåta fordringar.148 I domskälen p. 14 anger HD vidare att entreprenören… 

 

”…inte kan ha något befogat intresse av att infria sina ansvarsåtaganden enligt 

entreprenadavtalen till endast förstahandsköparna, oavsett ifall det rör sig om avhjälpande 

eller om ersättning i pengar. En sådan begränsning skulle tvinga kvar förstahandsköparna i 

ett avtalsförhållande med entreprenören även sedan de hade flyttat från husen. Detta skulle 

medföra sakligt omotiverade svårigheter att utkräva felansvar av entreprenören.” 

 

HD ger uttryck för att den fria omsättningen är ett samhällsintresse som ska främjas och att 

det är ett viktigt skäl för att rätten till cession är skyddsvärd. I det här fallet handlade det om 

en överlåtelse av rättigheten att kräva felpåföljder. HD menar att rättigheten att kräva 

felpåföljder måste kunna göras gällande av en andrahandsköpare likaväl som av en 

 
146 Se hela citatet ovan i avsnitt 5.2.2. 
147 Se Myrdal (2002) s. 39; Exempel på formuleringar är ”den allmänna omsättningen” (NJA 1985 s. 159) och 

”främja intresset av en behörig omsättning” (NJA 1987 s. 3). 
148 Se Lindskog (2014) s. 76. 
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förstahandsköpare. Endast om det finns något ”befogat intresse” i det specifika fallet kan 

entreprenören hindra en andrahandsköpare från att kräva den överlåtna rättigheten. Bara för 

att förstahandsköparna sålt vidare huset, innebär inte det att entreprenörens 

ansvarsförpliktelser gentemot dessa upphör. Om en cession av rättigheterna inte skulle vara 

möjlig, måste först andrahandsköparna kräva felpåföljder av förstahandsköparna, som i sin tur 

ska kräva samma felpåföljder av entreprenören. Ur den fria omsättningens intresse är det en 

omständlig och onödig omväg som i slutändan ändå innebär att entreprenören får ansvara för 

fel i enlighet med sitt avtal.149 HD menar därför att det måste föreligga ett befogat intresse för 

gäldenären om de motstående rättigheterna enbart ska kunna utkrävas av den ursprunglige 

borgenären. I annat fall har andrahandsköparen, efter en cession, samma rätt att utkräva fel 

som förstahandsköparen. 

 

Ovanstående resonemang pekar på att gällande svensk rätt som huvudregel medger en 

överlåtelse från B till C, av samtliga de rättigheter att kräva påföljder vid fel som B erhållit 

genom sitt konsumentköp av X.150 Även de rättigheter som konsumenten erhåller genom att 

säljaren eller någon annan lämnar en kommersiell garanti är därmed sådana rättigheter som 

förstahandsköparen får överlåta genom cession.151 Om det inte föreligger någon särskild 

omständighet, får varken säljaren eller garantigivaren begränsa cessionen av någon av de 

genom konsumentköpet erhållna rättigheterna. 

5.3.4 När särskilda omständigheter föreligger 

Enligt NJA 1993 s. 222 kan det finnas undantag från rätten till cession ”när särskilda 

omständigheter föreligger”.152 Inte i något av de hittills citerade avgörandena om cession 

förklaras dock vilka särskilda omständigheter som avses. I avsnitt 5.2 nämndes den 

sammanställning av fundamentala regler och principer i nordisk avtalsrätt som gjordes år 

2016 av ledande forskare på området i Norden. I denna konstateras att överlåtelse av 

fordringar som huvudregel är tillåtet i samtliga nordiska länder. Det enda undantaget från 

 
149 Se liknande resonemang i Torgny Håstads PM om Göta Hovrätts dom i mål T 99-12 s. 5 f. Yttrandet kom i 

det mål vars avgörande överklagades till HD och sedan fick referatnumret NJA 2015 s. 1040. 
150 Se avsnitt 3.4. för en sammanställning av de rättigheter att kräva felpåföljder som konsumenten erhåller 

genom konsumentköpet. 
151 Se avsnitt 3.3.2 samt 3.3.3. 
152 Se ovan i avsnitt 5.3.4 det citerade avsnittet från NJA 1993 s. 222. 
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denna rätt som nämns där, är då den motstående förpliktelsen är av sådan personlig art att 

den inte rimligen kan krävas av en annan borgenär.153 

 

En genomsökning i doktrin och praxis ger en något mer utförlig förståelse för vilka ”särskilda 

omständigheter” som HD kan tänkas avse. År 1995 sammanfattade Tiberg och Lenhammar 

tänkbara inskränkningar i överlåtelserätten under fyra huvudpunkter. Tillsammans med senare 

rättspraxis får dessa stå som förklaringsmodell till vilka särskilda omständigheter som kan 

tänkas medföra undantag från rätten till cession. Här följer en allmän beskrivning av dessa 

tänkbara undantag, samt en kortare analys av vilken betydelse respektive huvudpunkt kan 

tänkas ha i den nu undersökta rättighetsöverlåtelsen.  

  

1. Personligt färgade fordringar 

2. Konnexa fordringar 

3. Sociala skäl 

4. Avtalat förbud om överlåtelse av fordringen154 

 

Personligt färgade fordringar 

Den första av dessa nämnda inskränkningar bekräftas av HD i exempelvis NJA 2017 s. 343. 

Här konstaterar HD att en kränkningsersättning inte kan överlåtas innan den fastställts p g a 

dess starkt personliga karaktär.155 I domskälen refererar domstolen till att det finns särskild 

lagstiftning med regler som begränsar rätten att överlåta ersättning som har personlig 

prägel.156 Dessa begränsningar motiveras med att utsatta människor inte ska lockas att sälja 

sin ersättning för personliga skadestånd till underpris, innan ersättningens storlek är fastställd. 

 

Om fordringsförhållandet präglas av en starkt personlig relation mellan parterna, kan det 

också utgöra en sådan omständighet som innebär att gäldenären inte kan förväntas acceptera 

ett borgenärsbyte. I doktrin nämns exempelvis att den som tagit på sig förpliktelsen att ta hand 

om sina föräldrar när de blir gamla, knappast behöver acceptera att föräldrarna överlåter sin 

fordran på omvårdnad till någon annan.157 Om ett fordringsförhållande innebär att en konstnär 

 
153 Se Lando (2016) § 10:2 (1) s. 314 Engelsk lydelse: ”Claims may be assigned unless the obligation is of such a 

personal character that its performance cannot reasonably be claimed by an assignee”. 
154 Tiberg (1995) s. 30 ff. 
155 Se NJA 2017 s. 343 p. 14. 
156 HD hänvisar i domskälen p. 11 till 31 § brottsskadelagen (2014:322) samt 3 § lagen (2012:663) om ersättning 

på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. 
157 Se ex. Lando (2016) s. 314. 
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ska måla ett porträtt, eller en författare ska skriva en biografi, kan man även tänka sig att 

konstnären eller författaren anser prestationen vara så särpräglad och personlig att en 

överlåtelse till en annan borgenär är otänkbar.158 

 

Det finns också lagstadgade förbud mot rättighetsöverlåtelser utan gäldenärens tillstånd när 

borgenärens personliga egenskaper är av betydelse för gäldenären. Ett exempel är att en 

andrahandsupplåtelse av en lägenhet måste godkännas av hyresvärden, som i detta exempel är 

gäldenär med avseende på förpliktelsen att tillhandahålla lägenheten.159 

 

Det scenario som är föremål för denna uppsats gäller överlåtelse av rättigheter att kräva 

felpåföljder vid fel på en vara. Jag har svårt att se hur rätten till felpåföljder kan vara en sådan 

personligt färgad fordran som innebär att rätten till cession kan begränsas på denna grund. Ett 

konsumentköp präglas knappast heller av någon starkt personlig relation mellan parterna. Här 

är det istället konsumenten som ska skyddas. När det gäller borgenärens personliga 

egenskaper, kan jag inte heller se i vilka fall de skulle ha betydelse vid ett konsumentköp av 

en vara. Om A och B kommit överens om att varan ska ha en egenskap som är anpassad till 

just B, kan självklart inte C överta rätten att kräva felpåföljder vid fel på varan utifrån något 

annat bedömningskriterium. Felbedömningen utgår ifrån varans egenskaper, skick och 

beskaffenhet vid överlämnandet från A till B. Varan ska med andra ord stämma överens med 

det som ursprungsköparen (B) avtalat med säljaren (A) om. Andrahandsköparen (C) kan ju 

inte kräva felpåföljder till A för ett fel på varan som uppstått senare och endast avviker från 

vad C avtalat med B om. 

 

Konnexa fordringar 

Med konnexa fordringar avses fordringar som är beroende av motfordringar. En 

penningborgenär kan som tidigare nämnts samtidigt vara naturagäldenär i samma 

fordringsförhållande.160 Om en part fortfarande har förpliktelser enligt ett avtal är det inte 

självklart att hon samtidigt kan överlåta sina rättigheter enligt avtalet. Om hon överlåter sin 

rätt att ta emot penningprestationen, kan hon vara mindre motiverad att prestera sin 

naturaprestation. Detta kan möjligen vara en sådan särskild omständighet som innebär ett 

befogat intresse för gäldenären att inte acceptera en överlåtelse av rättigheterna. I avsnitt 5.3.2 

 
158 Se Ingvarsson (2017) s. 40. 
159 Se 12 kap. 32 § jordabalken (1970:994) JB. 
160 Se avsnitt 2.3. 
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konstaterades dock att en cession aldrig får medföra att gäldenären får en sämre rätt. Han får 

göra samma invändningar och behåller rätten till kvittning mot den ursprunglige gäldenären. 

På så sätt verkar HD motivera att cession är tillåtet trots att det finns konnexa fordringar.161 

 

Sociala skäl 

Rätten till cession kan inskränkas med hänsyn till att borgenären inte ska bli utan försörjning.  

HD befäster denna syn i NJA 2017 s. 343. I domskälen skriver man att en fordring som är 

socialt skyddsvärd inte kan överlåtas oavsett om den är fastställd eller inte. Här hänvisas till 

NJA 1913 s. 496 där en ännu inte förfallen lönefordran ansågs kunna överlåtas.162 Det finns 

knappast något socialt skäl att inskränka rätten till cession i det nu undersökta scenariot. 

 

Avtalat förbud om överlåtelse av fordringen 

Ibland vill en gäldenär att en förpliktelse ska vara personlig och endast gälla en specifik 

borgenär. Det förekommer därför att parterna avtalar om ett överlåtelseförbud av en eller flera 

fordringar. Kortfattat kan här nämnas att ett överlåtelseförbud som tillkommit utan att 

”särskilda omständigheter föreligger” eller utan att gäldenären har ett ”befogat intresse” av att 

behålla samma borgenär, inte utgör ett hinder mot cession. Vilken verkan ett sådant 

överlåtelseförbud får ska förklaras utförligare i kapitel 6. 

5.4 Aktiv betalningslegitimation 

Det är inte nödvändigt för en konsument som vill kräva felpåföljder på grund av fel på en 

vara, att visa upp sitt inköpskvitto. Näringsidkaren kan dock kräva att konsumenten på något 

sätt kan styrka deras avtal. Köpet kan exempelvis styrkas genom ett kontoutdrag eller genom 

att något speciellt kännetecken på varan visar att den kommer från säljaren. Ett kvitto kan 

däremot underlätta ett reklamationsärende för båda parter.163 Vid många typer av köp lämnar 

säljaren ut opersonliga kvitton utan namn och i de fallen är det nog oftast tillräckligt för en 

andrahandsköpare som vill kräva felpåföljder på grund av fel på en vara till ursprungssäljaren, 

att uppvisa ursprungskvittot. Säljaren vet då sällan vem som är ursprungsköparen och det blir 

i vart fall svårt att motbevisa att den som uppvisar ett opersonligt kvitto också är den som köpt 

varan. Vid köp av dyrare varor, exempelvis bilar och många elektronikprodukter är det 

däremot vanligare att säljaren lämnar personliga betalningskvitton eller att båda parterna 

 
161 Se Tiberg (1995) s. 31. Se även avsnitt 5.3.2 ovan. 
162 Se även NJA 2001 s. 381 där det framgår att en lönefordran som är förfallen till betalning är överlåtbar. 
163 Se prop. 1989:90/89 s. 113 f. 
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skriver under ett köpeavtal. Det är oftast vid försäljning av sådana produkter som säljare 

hävdar att ”reklamationsrätten” och garantin endast gäller för förstahandsköparen.164 

 

Eftersom förstahandsköparen (B) på säljarens begäran, måste kunna styrka sitt avtal med 

näringsidkaren (A) för att få kräva sina konsumentköprättsliga rättigheter att kräva 

felpåföljder vid fel på varan, gäller givetvis samma sak för C sedan hon övertagit rättigheterna 

från B. Då C vill kräva påföljder av A kan A först och främst kräva att C visar att det finns ett 

ursprungligt avtal mellan A och B där rättigheten att kräva påföljder uppkommit. Utöver detta 

kan A även kräva att C bevisar att hon övertagit dessa rättigheter genom cessionen, och att 

hon därmed är rätt borgenär. 

 

Vid cession är reglerna om enkla skuldebrev tillämpliga. Ett avtal om cession kan därmed ske 

såväl muntligt som skriftligt. Det finns inga formkrav. Av allmänna förmögenhetsrättsliga 

principer följer att det vid enkla skuldebrev bara är den rätta borgenären som kan kräva att 

gäldenären betalar på så sätt att borgenären hamnar i dröjsmål om han inte betalar.165 Efter en 

giltig överlåtelse av enkla skuldebrev och därmed även efter en cession, behöver däremot inte 

den nya rättighetsinnehavaren visa upp någon särskild, formell handling som styrker att hon 

är den rätta borgenären. Det viktiga är att överlåtelsen verkligen ägt rum. Den nya borgenären 

har då materiell legitimation.166 Den materiella legitimationen är en förutsättning för att också 

kunna få aktiv betalningslegitimation. 

 

Med aktiv betalningslegitimation avses inom skuldebrevsrätten den faktiska befogenheten att 

kräva gäldenären på betalning. Sådan befogenhet har den borgenär som vid en tvist kan 

övertyga en domstol om att hon är materiellt berättigad. För att en gäldenär, utan att behöva 

gå till domstol, ska kunna veta att den borgenär som framställer krav verkligen har aktiv 

betalningslegitimation, behöver han också veta vilken bevisning han måste godta. I doktrin 

menar Tiberg och Lenhammer att ”förvärvaren måste förete övertygande bevisning om 

överlåtelsen” och gäldenären kan förmodligen kräva antingen skriftlig överlåtelse från 

tidigare borgenären, eller något slags meddelande från denne att överlåtelsen skett.167 

 

 
164 Se citat från säljare i avsnitt 1.1. 
165 Se Munukka (2016 b) s. 73. 
166 Se Tiberg (1995) s. 42. 
167 Se Tiberg (1995) s. 42 med hänvisning till 3 § 3 st. SkbrL. 
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Syftet med legitimationsfrågan inom skuldebrevsrätten är att gäldenären ska kunna veta till 

vem han kan betala med befriande verkan. Gäldenären ska med andra ord kunna vara säker på 

att han inte kan tvingas betala samma skuld ytterligare en gång till någon annan som påstår 

sig vara rätt borgenär. 

 

När skuldebrevsrättens regler om legitimation tillämpas analogt på den nu undersökta 

situationen, innebär det att A kan kräva att C bevisar sin aktiva betalningslegitimation. 

Observera att legitimationsfrågan alltså inte handlar om att A, vid tillräcklig bevisning tvingas 

erkänna C:s materiella legitimation. Rätten att överta rättigheterna att kräva felpåföljder vid 

fel på X har C redan erhållit genom cessionen, som är giltig även utan gäldenärens 

erkännande. Aktiv betalningslegitimation handlar istället om att A ska kunna veta att 

cessionen faktiskt ägt rum, för att vara säker på att det fordringsförhållande han tidigare hade 

med B, nu istället gäller gentemot C. Anledningen till att A kan kräva att C ska legitimera sig, 

är därmed att A ska kunna försäkra sig om att inte B senare ska kunna komma och kräva 

samma felpåföljder, och att A då är förpliktad att prestera även till B. 

5.5 Sammanfattning cession 

Rätten till cession är en civilrättslig grundsats. Vid ett ömsesidigt förpliktande avtal där båda 

parterna har motstående förpliktelser och rättigheter är huvudregeln följande: En parts 

rättigheter enligt avtalet får överlåtas till en tredje part utan motpartens medgivande. Genom 

en cession förpliktas en gäldenär att prestera till en borgenär utan att parterna ingått något 

avtal med varandra. 

 

NJA 2015 s. 1040 ger stöd för att rätten att kräva felpåföljder vid fel på en vara är en sådan 

rättighet som får överlåtas enligt huvudregeln om cession. Principen om cession är därmed en 

sådan civilrättslig rättsregel som ger B befogenhet att ändra fordringsförhållandena gällande 

rättigheten att kräva felpåföljder i X så att C blir ny borgenär istället för B. Enligt samma 

princip måste A underordna sig B:s juridiska kompetens och blir därmed skyldig att prestera 

sina förpliktelser till den nya borgenären C. 

 

Då borgenären har rätt till cession, får gäldenären göra samma avtalsrättsliga invändningar 

gentemot den nya borgenären som mot den ursprunglige borgenären enligt en analog tolkning 
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av 27 och 28 §§ AvtL. Därmed menar HD att gäldenären som huvudregel varken får förbjuda 

eller begränsa rätten till cession.  

 

HD medger att undantag från rätten till cession kan göras, dock endast när särskilda 

omständigheter föreligger. Vid överlåtelse av de rättigheter att av A kräva felpåföljder vid fel 

på X som B erhåller vid ett konsumentköp, kan jag inte se några sådana särskilda 

omständigheter som kan förta C möjligheten att överta och kräva samma rättigheter gentemot 

A. Omvänt har jag svårt att se några sådana ”särskilda omständigheter” som kan åberopas av 

A, för att undgå att prestera motsvarande förpliktelser till C.  

 

Frågan om A, genom avtal med B, kan förbjuda en cession med giltig verkan mot C ska 

behandlas i kapitel 6. Det har dock redan konstaterats att det som huvudregel inte tillåts några 

begränsningar av rätten till cession eftersom det hämmar den fria omsättningen. HD förklarar 

i NJA 2015 s. 1040 att en entreprenörs förpliktelser mot förstahandsköpare kvarstår även efter 

att förstahandsköparna sålt huset. Därför kan inte entreprenören ha något befogat intresse av 

att infria sina ansvarsåtaganden enligt entreprenadavtalen till endast förstahandsköparna. 

Därmed, menar HD, kan andrahandsköparna lika gärna vända sig direkt till entreprenören. 

 

Om inte en entreprenör kan begränsa rätten till cession av rätten att kräva felpåföljder, kan 

knappast heller näringsidkaren A anses ha något befogat intresse av att infria sina 

ansvarsåtaganden enligt konsumentköpsavtalet endast till förstahandsköparen B. I denna 

situation måste B, i egenskap av att vara konsument, åtminstone vara minst lika skyddsvärd 

som köparna av entreprenaden. Jag har, utifrån ovanstående genomgång, svårt att se någon 

sådan särskild omständighet som kan medge undantag från principen om cession, som ger A 

rätt att hindra B från att överlåta rättigheterna till C, alternativt begränsa C:s rätt att till A 

kräva felpåföljder vid fel på X. 

 

Då C vill kräva felpåföljder av A, kan A kräva att C styrker ursprungsavtalet mellan A och B. 

Det måste inte nödvändigtvis vara ett kvitto eller avtal. Avtalet kan istället styrkas exempelvis 

genom ett kontoutdrag eller något kännetecken som visar att varan är köpt av en viss 

näringsidkare, exempelvis ett inpräglat serienummer. 

Dessutom kan A kräva att C styrker sin aktiva betalningslegitimation genom att bevisa att en 

cession av rättigheterna ägt rum. C får då räkna med att kunna visa upp antingen en skriftlig 

överlåtelse från B eller något annat slags meddelande att överlåtelsen skett.  
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Observera att det är B och inte C som får kompetensen att ändra rättighetsförhållandet som 

ger C rätt att vända sig direkt till B och kräva felpåföljder vid fel på X. Jag tycker att det är en 

olycklig ordning. Enligt den norska modellen subrogerar C i B:s rättigheter till följd av lag. 

Då kan C självständigt grunda en rätt att rikta anspråk till A. Enligt principen om cession 

verkar det som att C är beroende av B:s goda vilja att överlåta rättigheterna. A kan kräva att C 

bevisar att cessionen ägt rum och teoretiskt sett verkar det som att B då kan hävda att hon inte 

överlåtit rättigheterna. Oavsett vilket, måste C för att vara säker på att kunna kräva 

felpåföljder vid fel på X, se till att få en skriftlig bevisning från B gällande överlåtelsen. Det 

är ju inte säkert att B finns att tillgå den dagen felet visar sig i X. Möjligen följer rättigheterna 

med automatiskt vid köpet av X. Istället för att en domstol ska behöva fundera över om så är 

fallet, borde riksdagen istället införa en lag i KKL, i likhet med norsk lag. 
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6 Avtalade förbud mot 

rättighetsöverlåtelser 

I kapitel 5 konstaterades att samtliga rättigheter att kräva felpåföljder i X som tillkommer 

konsumenten B vid ett konsumentköp av näringsidkaren A är sådana rättigheter som enligt 

huvudregeln om cession får överlåtas till en ny borgenär C. A har visserligen rätt att kräva att 

C styrker såväl ursprungsköpet mellan A och B som att cessionen från B ägt rum. Men under 

förutsättning att C uppfyller dessa, är A skyldig att prestera gentemot C om inga särskilda 

omständigheter föreligger. Principen om cession är därmed en sådan rättsregel genom vilken 

C får befogenhet att kräva anspråk för fel på X av A. 

 

I detta kapitel presenteras en eventuell möjlighet för A att, genom avtal, friskriva sig från 

förpliktelsen att prestera till någon annan än sin ursprungliga avtalspart B. Köpeavtalet mellan 

näringsidkare A och konsument B inskränks av KKL. I lagen finns dock ingen regel som 

hindrar parterna från att avtala om ett förbud mot överlåtelse av rättigheterna enligt 

köpeavtalet. Det finns inte heller någon annan rättsregel som förbjuder ett sådant 

överlåtelseförbud i ett konsumentköpsavtal. Därför kan A, i sina avtalsvillkor införa ett sådant 

förbud mot överlåtelse av konsumentens rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X. 

Kapitlet kan läsas med följande fråga i åtanke: 

 

Vilken effekt får ett, mellan A och B, avtalat förbud mot överlåtelse av rättigheter att kräva 

felpåföljder i X för A, B respektive C, om B överlåter sina rättigheter i strid mot förbudet? 

6.1 Skillnad mellan obligationssrätt och sakrätt 

När det gäller ett avtalat förbud mot överlåtelse av rättigheter som följer med 

konsumentavtalet, kan detta ses ur två perspektiv. Det finns den obligationsrättsliga sidan, där 

man tittar på överlåtelseförbudet utifrån parternas rättighetsrelationer. Med det perspektivet 

bedömer man om och i så fall hur ett överlåtelseförbud förändrar, alternativt grundar en 

kompetens att förändra ett fordringsförhållande eller en rättighetsrelation mellan A och B.168 

Att bryta mot överlåtelseförbudet är ett brott av avtalet mellan A och B – men detta innebär 

inte att förbudet har någon påverkan på C. 

 
168 Se Rodhe (1986) s. 18 ff. 
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Med det sakrättsliga perspektivet tittar man istället på överlåtelseförbudet som ett slags 

tillbehör, en del som hör till själva rättigheten. Ett överlåtelseförbud ses då som en 

inskränkning av äganderätten till rättigheterna att kräva felpåföljder vid fel på X. Med detta 

perspektiv bedömer man istället om det avtalade överlåtelseförbudet mellan A och B kan 

inskränka äganderätten till rättigheterna. Utifrån den grunden skulle parternas 

överlåtelseförbud kunna skyddas av rättssystemet även vid en överlåtelse och på så sätt få 

påverkan även på C som därmed kan hindras att kräva sina förvärvade rättigheter.169 

 

När HD avgjorde frågan om ett överlåtelseförbuds verkan i NJA 2015 s. 1040 verkar det 

framförallt vara det sakrättsliga perspektivet som används i bedömningen. Domstolen 

hänvisar exempelvis till ”betingelser”170, ett begrepp inom sakrätten som används för en 

belastning som är knuten till en viss sak; i det här fallet en rättighet.171 Domstolen skriver 

också att man ska avgöra om förvärvaren av rättigheten är bunden av överlåtelseförbudet. Ur 

obligationsrättsligt perspektiv kan inte ett avtal mellan två parter skapa en förpliktelse, i det 

här fallet att inte göra någonting, för en tredje part.172 

 

I följande avsnitt förklaras både hur en sakrättslig bedömning och hur en obligationsrättslig 

bedömning av ett överlåtelseförbud går till. Här visas hur den sakrättsliga bedömningen 

framstår som mindre lämplig när det gäller att avgöra frågan om ett sådant överlåtelseförbud 

som är föremål för denna undersökning. Här visas också varför den obligationsrättsliga 

bedömningen hade varit mer logisk. 

6.1.1 Obligationssrättslig syn på överlåtelseförbudet 

Här ska först påminnas om att det är förbud mot överlåtelse av rättigheter som är föremål för 

denna redovisning, d v s förbud mot cession. Ett förbud mot överlåtelse av förpliktelser 

behövs knappast, eftersom en parts förpliktelser i ett avtal som huvudregel ändå inte kan 

överlåtas utan motpartens medgivande.173 Principen om cession är däremot en sådan rättsregel 

som kan grunda befogenhet till en borgenär att överlåta sina rättigheter till en ny borgenär.  

 
169 Se ex. Millqvist (2021) s. 49. 
170 Se NJA 2015 s. 1040 p. 12 i HD:s domskäl. 
171 Se ex. Hessler (1973) s. 446 och 463. Mer om detta nedan i avsnitt 6.1.2. 
172 Se avsnitt 2.3 angående att förpliktelser lika gärna kan handla om att inte göra något. Se även avsnitt 4.1 om 

avtalets subjektiva begränsning och tredjemansavtal. 
173 Se avsnitt 5.1.  
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Enligt huvudregeln om cession måste gäldenären underkasta sig denna befogenhet och 

acceptera att han nu är förpliktad att prestera till en ny borgenär. Det innebär att om 

gäldenären vägrar prestera till den nya borgenären, kan borgenären vända sig till domstolen 

för att driva igenom sina krav. 

 

I fordringsförhållandet A → B → C sätter överlåtelsen säljaren A som gäldenär i ett 

fordringsförhållande med en för honom okänd part C som ny borgenär. Om 

förstahandsköparen B överlåter de rättigheter som följer av hennes avtal med A, till 

andrahandsköparen C, kan inte A, ensidigt förbjuda eller begränsa överlåtelsen.174 

 

A kan därför istället vilja utnyttja sin avtalsfrihet och på förhand i köpeavtalet med B förbjuda 

henne att överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X till en tredje part. 

Förbudet är ett civilrättsligt giltigt avtal mellan A och B eftersom det inte finns någon 

rättsregel som hindrar ett sådant avtal. Om förstahandsköparen B, trots ett sådant avtal 

överlåter sina rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X till C, finns två oförenliga 

klausuler. 

 

1. Överlåtelseförbudet i avtalet mellan A och B innebär att B inte får överlåta 

rättigheterna att kräva felpåföljder vid fel på X till C. 

2. En överlåtelse av rättigheter i avtalet mellan B och C innebär att C får kräva 

felpåföljder vid fel på X av A. 

 

Enligt den civilrättsliga principen om avtalets subjektiva begränsning har avtal bindande 

verkan endast mellan de avtalsslutande parterna.175 Det innebär att de rättigheter och 

förpliktelser som uppstår genom ett avtal som huvudregel endast gäller mellan avtalsparterna. 

Det har redan konstaterats att principen om cession medger att avtalet mellan B och C får 

effekt även på A, trots att A inte är part i det avtalet. A får ett nytt fordringsförhållande som 

innebär att han är förpliktad att prestera till C om C använder sin förvärvade rättighet att kräva 

felpåföljder vid fel på X. 

 

Om principen om avtalets subjektiva begränsning är gällande i avtalet mellan A och B, 

innebär den att avtalet inte får någon verkan för C. Överlåtelseförbudet är visserligen 

 
174 Se avsnitt 5.3.3 och 5.3.4. 
175 Se Adlercreutz (2017) s. 17; Ramberg (2019) s. 292; Se även NJA 2001 s. 711. 
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obligationsrättsligt bindande för B gentemot sin avtalspart A. Det innebär att B gör sig 

skyldig till ett kontraktsbrott vid en överträdelse av förbudet.176 Effekten av ett sådant 

kontraktsbrott kan regleras genom skadestånd eller ett avtalat vite.177 En annan fråga är om 

avtalet dessutom kan förhindra att cessionen mellan B och C får någon effekt på A. 

 

Den avgörande obligationsrättsliga frågan som ett rättssystem måste ta ställning till vad gäller 

ett avtalat överlåtelseförbud av rättigheter i den undersökta situationen är: 

 

Kan A genom ett civilrättsligt avtal med B om förbud mot överlåtelse av rättigheter att kräva 

felpåföljder vid fel på X, grunda en immunitet mot B:s befogenhet att byta borgenär så att A 

därmed inte är skyldig att underkasta sig effekten av en efterföljande cession? 

6.1.2 Sakrättslig syn på överlåtelseförbudet 

När det i doktrin resoneras kring generella problem med överlåtelseförbud är utgångspunkten 

ofta det sakrättsliga perspektivet av förbudet. Genom ett förvärv av en rättighet får köparen en 

äganderätt till rättigheten.178 Äganderätten är en sakrätt som innebär att ägaren får en i princip 

fullständig dispositionsrätt över rättigheten. Hon får utnyttja sin rättighet som hon vill 

förutsatt att inga begränsningar följer av lag eller av avtal som hon själv ingått.179 Ett 

överlåtelseförbud beskrivs ofta som en belastning eller en betingelse som är knuten till en viss 

egendom och som begränsar äganderätten.180 Den som vid köpet underkastat sig 

överlåtelseförbudet blir bunden av detta. Om belastningen dessutom slår igenom mot tredje 

man får den sakrättsligt skydd. Om den däremot inte får någon effekt på tredje man har den 

alltså inte något sakrättsligt skydd.181 För att utifrån ett sakrättsligt perspektiv avgöra om ett 

överlåtelseförbud ska få någon verkan, ställs frågan om belastningen ska få sakrättsligt skydd 

eller ej.182 

 

För att kunna besvara denna fråga ska det först skiljas mellan två olika sorters skydd. Om 

överlåtelseförbudet får verkan gentemot överlåtarens borgenärers krav vid en 

 
176 Se ex. Håstad (2000) s. 449. 
177 Se ex. Hessler (1973) s. 468. Hur ett sådant skadestånd ska beräknas faller utanför den här uppsatsens ramar. 

För mer om avtalsviten hänvisas till David Dryselius utmärkta doktorsavhandling Avtalsviten: effekter och 

verkningar från 2019. 
178 Se Herre (2019) under avsnitt 2.1.1. 
179 Se Håstad (2000) s. 23 f. 
180 Se ex. Håstad (2000) s. 28; Hessler s. 446. 
181 Hessler (1973) s. 446 f. 
182 Hessler (1973) s. 463 ff. 
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utmätningssituation, har överlåtelseförbudet ett sakrättsligt borgenärsskydd. Det innebär att 

borgenärerna, på grund av överlåtelseförbudets, inte kan få domstolens hjälp att kräva 

rättigheten. Rättssystemet är i dessa fall konstruerat för att skydda överlåtaren mot 

borgenärerna. Om ett överlåtelseförbud av rättigheter alltid är giltigt mot överlåtarens 

borgenärer, skulle en skuldsatt person enkelt kunna skydda alla sina fordringar från 

borgenärerna genom att se till att de är belastade med överlåtelseförbud.183 Det är dock inte 

denna fråga som ska avgöras här.  

 

Om överlåtelseförbudet får effekt gentemot förvärvarens krav på rättigheterna, har 

överlåtelseförbudet ett sakrättsligt omsättningsskydd, vilket innebär att överlåtelseförbudet 

skyddas om någon vill göra anspråk på en rättighet i strid mot förbudet. Rättssystemet är i 

dessa fall konstruerat för att skydda den ursprunglige ägaren av en rättighet vid konkurrerande 

anspråk på rättigheten. Om ett överlåtelseförbud har sakrättsligt omsättningsskydd, innebär 

det att förvärvare av rättigheten inte kan få domstolens hjälp att kräva rättigheten.184 I vissa 

fall görs då också en åtskillnad mellan om förvärvaren av en egendom som är belastad, är 

medveten om belastningen eller inte. Om förvärvaren är i ond tro kan skyddet i dessa fall 

bestå och förvärvaren har inte rättsväsendets skydd att behålla rättigheten, medan en 

förvärvare i god tro istället får rätt att behålla den förvärvade rättigheten.185 

 

I den situation som undersöks i denna uppsats blir de avgörande sakrättsliga frågorna som ett 

rättssystem måste ta ställning till: 

 

1. Kan A genom ett civilrättsligt avtal med B inskränka äganderätten till rättigheterna att 

kräva felpåföljder vid fel på X genom ett överlåtelseförbud och få sakrättsligt 

omsättningsskydd för denna inskränkning, så att det därmed får den effekten på C att 

hon inte genom överlåtelsen kan få rättsväsendets hjälp att kräva sina förvärvade 

rättigheter? 

 

2. Gör det någon skillnad om C var i god tro eller ej om överlåtelseförbudet? 

 

 

 
183 Se ex. Håstads tillägg för egen del i NJA 2008 s. 733 med hänvisning till 5 kap. 5 § utsökningsbalken 

(1981:774); Se även Hessler (1973) s. 466. 
184 Se ex. Millqvist (2021) s. 18 ff. 
185 Se ex. Håstad (2000) s. 451. 
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6.1.3 Effekten av ett förbud mot överlåtelse av rättigheter 
enligt nordisk rätt 

Svensk rätt gör en annan bedömning av denna situation än övriga nordiska länder. I syfte att 

ytterligare förstå dilemmat med ett förbud mot överlåtelse av rättigheter presenteras här först 

hur förbud mot överlåtelse av rättigheter behandlas i våra grannländers rättssystem. Den här 

uppsatsen har tidigare refererat till den sammanställning av fundamentala regler och principer 

i nordisk avtalsrätt som gjordes år 2016 av ledande forskare på området i Norden, 

Restatement of Nordic contract law. I Paragraf 10-2 (2) sammanfattas hur övriga nordiska 

länders avtalsrätt behandlar klausuler med förbud mot överlåtelse av rättigheter: 

 

“If there is a contractual prohibition of assigning a claim, the debtor is not obliged to fulfil an 

obligation under the contract for an assignee.”186 

 

Paragrafen innebär följande: Om det finns ett avtalsförbud mot överlåtelse av rättigheter, är 

gäldenären inte skyldig att prestera mot en part som fått rättigheten överlåten till sig. I 

avtalssituationen A → B → C ger gällande rätt i övriga nordiska länder därmed följande 

resultat: 

• Om avtalet mellan A och B innehåller ett förbud mot överlåtelse av avtalade 

rättigheter och… 

• … B trots detta överlåter sina rättigheter till C genom cession… 

• … är inte A skyldig att prestera de motstående förpliktelserna till C. 

 

Denna formulering tyder på att det är parternas fordringsförhållande som är i fokus. 

Fordringen (tänk rättigheten) behandlas inte som en sak. Frågan är inte vem som har bäst rätt 

till rättigheten i form av en sak. Istället är frågan vem som är skyldig/inte skyldig att prestera 

gentemot en förpliktelse i en rättighetsrelation; det vill säga ska överlåtelseförbudet skapa 

immunitet till A mot B:s befogenhet till cession?187 Formuleringen visar att avtalet mellan A 

och B endast har inverkan på dessa två parter. Det är inte fråga om C är bunden av deras avtal. 

Rättssystemen har bara förklarat sin ställning till om man ska låta A grunda befogenhet att bli 

immun mot en cession genom det civilrättsliga avtalet mellan A och B. Det konstateras att A 

inte är skyldig att prestera en förpliktelse mot C:s kravrättighet. Det är alltså inte här fråga om 

 
186 Se Lando (2016) § 10:2 (1) s. 314 Engelsk lydelse: ”Claims may be assigned unless the obligation is of such a 

personal character that its performance cannot reasonably be claimed by an assignee”. 
187 Se avsnitt 2.4 om Hohfelds rättighetsschema. 
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ett undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning. C har aldrig fått någon 

rättighet överlåten till sig eftersom B inte hade den befogenheten, även om B ville få det att 

framstå så genom att påstå att hon överlåtit rättigheterna. I detta fall skulle möjligen B kunna 

bli skadeståndsskyldig mot C om hon exempelvis tagit ut ett högre pris på X då hon gett sken 

av att rättigheterna följde med. 

 

De övriga rättssystemen i Norden kan därmed sägas besvara den ovan uppställda 

obligationsrättsliga frågan med ett 

JA! - A kan, genom ett civilrättsligt avtal med B, om förbud mot överlåtelse av rättigheter att 

kräva felpåföljder vid fel på X, grunda en immunitet mot B:s befogenhet att byta borgenär så 

att A därmed inte är skyldig att underkasta sig effekten av cessionen. 

 

Utgången verkar bli densamma oavsett om C känner till överlåtelseförbudet när hon får 

rättigheterna överlåtna till sig. Oavsett om hon är i ond eller god tro om överlåtelseförbudet, 

är inte A förpliktad att prestera gentemot C:s förvärvade rättighet.188 

 

Det är viktigt att notera att § 10-2 (2) i sammanställningen av nordisk rätt gäller generellt för 

olika typer av överlåtelser av rättigheter i Norden, och inte specifikt en sådan cession av 

konsumentköpsrättsliga rättigheter som är aktuell i avtalssituationen A → B → C. Av den 

efterföljande kommentaren till § 10-2 (2) framgår att ett överlåtelseförbud som på ett orimligt 

sätt hindrar svaga avtalsparter från att överlåta sina anspråk kan jämkas eller ogiltigförklaras 

genom avtalsrättsliga generalklausuler.189 När det gäller ett förbud från en näringsidkare mot 

överlåtelse av rättigheter som följer av ett konsumentköp, är det högst troligt att det är just en 

sådan situation som kan ogiltigförklaras på detta sätt – speciellt då näringsidkaren inte har 

någon särskild anledning till överlåtelseförbudet, utan endast vill undkomma ansvar. I den 

specifika situation som undersöks nu är det därmed troligt att övriga nordiska länder skulle 

svara nej på den obligationsrättsliga frågan. 

 

 I avsnitt 4.2.2 förklarades exempelvis att norsk rätt ger en rättighet till C att subrogera i B:s 

konsumentköpsrättigheter att kräva felpåföljder vid fel på en vara. I Norge blir det därför 

aldrig aktuellt med en cession av dessa rättigheter vid en andrahandsförsäljning av X från B 

till C. Där följer C:s rättigheter istället direkt av norsk lag. 

 
188 Se Lando (2016) s. 315. 
189 Se Lando (2016) s. 315. 
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6.1.4 Effekten av ett förbud mot överlåtelse av rättigheter 
enligt svensk rätt 

Strax under den i förra avsnittet citerade § 10-2 (2) i Restatement of Nordic contract law, 

framgår att det som står där inte gäller i svensk rätt.190 I den efterföljande kommentaren till 

paragrafen förklaras att det fram till december 2015 inte fanns något exempel i nordisk 

rättspraxis där den som förvärvat en rättighet, kunnat kräva sina rättigheter av gäldenären trots 

ett avtalat förbud mot rättelseöverlåtelser.191 Två dagar före julafton 2015 meddelade dock 

HD en dom som innehöll det som anges vara det första undantaget. Domen fick senare 

referatnumret NJA 2015 s. 1040. Bakgrunden till rättsfallet har redan beskrivits tidigare i 

denna uppsats.192 HD skriver i domskälens p. 11: 

 

”Den fråga som HD här ska bedöma är om en förvärvare av en rättighet, enligt ett avtal med 

ömsesidiga rättigheter och förpliktelser för avtalsparterna, på så sätt är bunden av ett 

överlåtelseförbud i avtalet, att han inte gentemot överlåtarens motpart kan hävda den 

förvärvade rättigheten” 

 

För att göra argumentationen mer förståelig, utan att förväxla med parterna i 

konsumentköpsförhållandet, kallas i det följande parterna i NJA 2015 s. 1040 för A1, B1 och 

C1. 

 

HD riktar i sina domskäl uppmärksamheten mot vilken effekt avtalet mellan A1 och B1 fått på 

C1. Det framgår av frågan ovan som till sin ordalydelse handlar om C1:s bundenhet. 

Observera skillnaden mot paragrafen i sammanfattningen av den nordiska avtalsrätten där 

man istället riktar uppmärksamheten mot A1. I NJA 2015 s. 1040 finns ingenting i avtalet 

mellan A1 och B1 som tyder på att de försökte binda tredje man (C1) genom sitt avtal.193 

Enligt avtalets lydelse var det ett förbud som riktade sig till såväl A1:s som B1:s rättighet 

(befogenhet) att överlåta avtalet. Om HD istället skulle göra en obligationsrättslig bedömning, 

skulle den därför istället avgöra om ett överlåtelseförbud ska kunna grunda immunitet för A1 

mot avtalsparten B1:s befogenhet. HD:s ordval i fråga om förvärvaren av rättigheten (C1) är 

bunden visar därmed att HD gjort en sakrättslig bedömning. 

 
190 Lando (2016 s. 314: ”Paragraph 2 does not apply in Swedish law”. 
191 Se Lando (2016) s. 315. 
192 Se avsnitt 5.2.2. 
193 Se NJA 2015 s. 1040 p. 10 i HD:s domskäl: ”Detta avtal får inte av någondera parten överlåtas på annan 

utan den andra partens godkännande”. 
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Om HD utgått från det obligationsrättsliga perspektivet, påstår man i sina domskäl att A1 och 

B1 genom sitt avtal försökt ”binda” C1. Enligt principen om avtalets subjektiva begränsning 

kan inte A1 och B1 binda C1 med en förpliktelse eller begränsning. Tredjemansavtal är bara 

giltiga om de ger rättigheter till C1 och cession är också bara möjligt vid överlåtelse av 

rättigheter. Det kan då knappast vara möjligt att förändra en rättighetsrelation som innefattar 

tredje man, C1 med en begränsning. Med denna retorik skulle HD inte låta ett 

överlåtelseförbud utgöra undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning. HD 

skulle därmed kunna besvara den obligationsrättsliga frågan annorlunda än övriga länder i 

nordisk rätt och istället säga: 

NEJ! - A1 kan inte, genom ett civilrättsligt avtal med B1, om förbud mot överlåtelse av 

rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på entreprenaden, grunda en immunitet mot B1:s 

befogenhet att byta borgenär. A1 är därmed även fortsättningsvis skyldig att underkasta sig 

effekten av cessionen eftersom C1, på ett rättmätigt sätt, erhållit rättigheterna att kräva 

felpåföljder av B1. 

 

I NJA 2015 s. 1040 verkar HD dock istället sikta på att besvara de sakrättsliga frågorna ovan. 

Frågan som ställs är om en ”förvärvare” av en rättighet (tänk omsättningsskydd) är ”bunden” 

av ett överlåtelseförbud, vilket alltså kan vara möjligt om överlåtelseförbudet ses som en 

belastning (sak) i äganderätten av rättigheterna. När rättigheterna överlåts från B1 till C1 följer 

belastningen (överlåtelseförbudet) med och domstolen kan då istället sägas besvara de 

sakrättsliga frågorna med 

1. NEJ, A1 kan inte, genom ett civilrättsligt avtal med B1 inskränka äganderätten till 

rättigheterna att kräva felpåföljder vid fel på X genom ett överlåtelseförbud och få 

sakrättsligt omsättningsskydd för denna inskränkning. C1 kan därmed även efter 

överlåtelsen få rättsväsendets hjälp att kräva sina förvärvade rättigheter? 

2. Nej även om C kände till överlåtelseförbudet och därmed var i god tro, är ändå svaret 

på första frågan nej. 
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Det svar som HD faktiskt ger liknar detta.194 Visserligen nämner man inget om den goda tron 

hade betydelse eller inte, men genom en hänvisning i domskälen till att ond tro inte spelat 

någon roll i ett tidigare rättsfall, framgår indirekt att det inte spelar någon roll.195 

 

HD bekräftade denna syn på överlåtelseförbud i två andra domar kort efter denna som i sina 

domskäl också hänvisar till NJA 2015 s. 1040.196 I NJA 2016 s. 51 finns relativt utförliga 

domskäl med samma sakrättsliga bedömning av ett överlåtelseförbud. I p. 12 i HD:s domskäl 

skriver domstolen att den avgörande frågan är om överlåtelseförbudet har ”sakrättslig effekt 

mot förvärvaren”. Utifrån argumentationen ovan, anser jag dock att det skulle vara mer 

logiskt att göra en obligationsrättslig bedömning av överlåtelseförbudet även där.197 

6.2 Sammanfattning förbud mot överlåtelse av 
rättigheter 

Svensk rätt skiljer sig från nordisk rätt avseende möjligheten att genom ett civilrättsligt avtal 

förbjuda överlåtelser av rättigheter. Nordisk rätt verkar göra en obligationsrättslig bedömning 

av överlåtelseförbud. De övriga nordiska rättssystemens syn på överlåtelseförbud är att sådana 

ger befogenhet till gäldenären (A) att genom ett civilrättsligt avtal om överlåtelseförbud med 

borgenären (B) grunda en immunitet mot B:s rätt att överlåta rättigheterna till C. Det är inte 

fråga om ett undantag från principen om avtalets subjektiva begränsning. Det är inte C:s rätt 

som berörs, utan B:s (överlåtarens) som är del i avtalet med cessius (borgenären). Om det är 

en starkare part i ett avtalsförhållande som vill förbjuda överlåtelse av rättigheter, kommer 

troligen sådana avtal att jämkas eller ogiltigförklaras. Om inte näringsidkaren A har något 

särskilt skäl till att förbjuda konsumenten B att överlåta rättigheter enligt ett avtal, hindrar det 

förmodligen inte B från att överlåta de konsumentköpsrättsliga rättigheterna till C. 

 

 
194 P. 16 i HD:s domskäl i NJA 2015 s. 1040 lyder: ”Överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen hindrar alltså 

inte andrahandsköparna från att mot Myresjöhus göra gällande de rättigheter som de har övertagit från 

förstahandsköparna. Svaret på den första dispenserade frågan är följaktligen att överlåtelseförbudet i 

entreprenadavtalen inte är bindande för andrahandsköparna”. 
195 I p. 12 i domskälen hänvisas till en ondtroende förvärvare i NJA 1966 s. 97. 
196 NJA 2016 s. 51 och NJA 2016 s. 288.  
197 Det kan dock noteras att HD i ett senare avgörande, NJA 2017 s. 289 p. 8 och 9, verkar lite osäkra på när ett 

villkor om begränsning i förfoganderätten egentligen bara ska ses som en obligationsrättslig beskaffenhet. I 

sammanhanget hänvisas till NJA 2015 s. 1040 och det verkar som man anser sig ha bedömt överlåtelseförbudet 

ur ett obligatonsrättsligt perspektiv. Trots detta talar man återigen om tredje mans bundenhet istället för 

immunitet mot cession. 
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I svensk rätt ses överlåtelseförbud som en sakrättslig belastning enligt NJA 2015 s. 1040 och 

NJA 2016 s. 51. Av avgörandena framgår att ett överlåtelseförbud inte binder tredje man på så 

sätt att det förhindrar honom att göra gällande sina rättigheter till gäldenären efter en cession. 

Det spelar ingen roll om cessionarien (C) är i god eller ond tro.  Överlåtelseförbudet har 

däremot verkan mellan de avtalande parterna (A och B) och vid avtalsbrott kan skadestånd för 

uppkommen skada därför bli aktuellt om det skulle innebära någon skada för A. 

 

Effekten av ett mellan A och B avtalat förbud mot överlåtelse av rättigheter att kräva 

felpåföljder i X, om B överlåter sina rättigheter i strid mot förbudet blir för: 

- A: Förbudet skapar ingen immunitet gentemot C att kräva felpåföljder, men A kan 

eventuellt kräva skadestånd av B för avtalsbrott. 

- B: Förbudet hindrar inte B från att överlåta rättigheterna till C. B kan däremot 

eventuellt bli skadeståndsskyldig för avtalsbrott till A. 

- C: Om B överlåter sina rättigheter till C, blir inte C genom avtalet förhindrad att kräva 

felpåföljder av A 

 

I avsnitt 1.1 citeras några av de avtalsvillkor som säljare lämnar i samband med 

konsumentköp: ”Reklamationsrätten och garantin gäller endast förstahandsköparen” och 

”Garantin gäller endast produktens ursprunglige köpare och kan inte överlåtas.” 

Även om det inte är uttryckliga förbud mot överlåtelser, är det inte svårt att förstå att dessa 

lydelser tolkas så av konsumenter. Då C vänder sig till B för att kräva felpåföljder för fel på 

X, kan säljare även hänvisa till dessa lydelser som förbud. Detta avsnitt visar att konsumenten 

i så fall kan bortse från sådana förbud och vända sig till en domstol för att utkräva sin, genom 

cession förvärvade rättighet direkt från A. 
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7 Slutsatser 

Politiker, konsumentvägledare och näringsidkande säljare tror att en privatperson (C) som 

handlar av en annan privatperson (B), inte har någon rättighet att vända sig till 

ursprungssäljaren (A) av en vara (X) för att kräva felpåföljder vid ursprungsfel på X. Detta 

härleds vanligen från att KKL:s regler inte ger någon sådan rättighet till en andrahandsköpare. 

Detta stämmer i och för sig. De säljare som i sina villkor skriver ”Notera att 

reklamationsrätten enligt konsumentköplagen följer den ursprunglige köparen och inte 

produkten” talar därmed sanning. Uttalandet kan dock lura andrahandsköpare att tro att de 

därmed inte har någon rättighet att vända sig till ursprungssäljaren vid ett ursprungsfel. 

 

KKL inskränker avtalet mellan näringsidkaren A och konsumenten B. Genom 

konsumentköpet får B en rad minimirättigheter som får göras gällande gentemot A om den 

köpta varan är felaktig. Innan ett fel upptäcks har köparen latenta rättigheter som korrelerar 

mot säljarens latenta ansvarsförpliktelser att garantera varans avtalsenlighet. Genom 

konsumentköpet uppkommer därmed ett fordringsförhållande mellan A och B där A är 

gäldenär till alla de ansvarsförpliktelser gällande varans beskaffenhet som följer av avtalet 

och B är borgenär till de korrelerande rättigheterna. När B säljer varan till C gäller inte KKL 

mellan dessa. Det finns inte heller någon paragraf i KKL som ger C en rättighet att överta B:s 

rättigheter gentemot A, och A och C har inte heller i övrigt något avtalsförhållande som kan 

grunda rättigheter för C. 

 

Det finns däremot en icke lagstadgad civilrättslig grundsats som vanligen benämns cession. 

Med stöd av denna har B befogenhet att överlåta sina rättigheter till C, utan A:s medgivande. 

Genom cessionen blir C borgenär till de rättigheter att kräva felpåföljder vid fel på X som 

uppstod vid konsumentköpsavtalet. A måste underkasta sig befogenheten och finna sig i att nu 

istället ha sina förpliktelser gentemot C. A får dock fortfarande göra samma rättsliga 

invändningar gentemot C som han kunnat göra mot B. Rättighetsöverlåtelsen får inte innebära 

någon försämring för A. 

 

Det har ingen betydelse om ett fel på X redan upptäckts vid överlåtelsen. C övertar även de 

latenta rättigheter som svarar mot A:s ansvarsförpliktelser om en avtalsenlig vara. A kan 

kräva att C styrker såväl ursprungsköpet mellan A och B som att cessionen från B ägt rum. 
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Under förutsättning att C uppfyller dessa, är A dock skyldig att prestera gentemot C:s krav. 

Av rättspraxis framgår att C inte får begränsa denna rätt om det inte föreligger särskilda 

omständigheter. Vid ett konsumentköpsavtal är det svårt att se att några sådana särskilda 

omständigheter kan föreligga, förutom i undantagsfall. Principen om cession är därmed en 

sådan rättsregel som ger B en befogenhet att ändra rättighetsrelationerna genom att överlåta 

sina rättigheter till C. Om A sedan vägrar acceptera att prestera gentemot ett krav från C, kan 

C vända sig till domstolen för att driva igenom sina krav.  

 

Varken KKL eller någon annan lag förbjuder A och B att avtala om ett förbud mot överlåtelse 

av avtalet. När A i sina avtalsvillkor skriver att garantin inte får överlåtas, eller att 

reklamationsrätten följer med köparen och inte produkten, begår han inget lagbrott. De 

villkoren är giltiga i avtalet mellan A och B. Om B överlåter sina rättigheter till C i strid med 

förbudet, begår hon ett avtalsbrott. Effekten av ett sådant brott regleras vanligen genom 

skadestånd eller vite om skadan är svår att uppskatta. Däremot visar rättspraxis att ett 

överlåtelseförbud inte förhindrar att en överlåtare använder sin på cession grundade 

befogenhet, att överlåta sina rättigheter en ny borgenär. HD gör en sakrättslig bedömning av 

överlåtelseförbudet och ser det som en sakrättslig belastning som, om den får sakrättslig 

verkan mot den nya borgenären, begränsar hennes äganderätt. HD konstaterar dock att 

överlåtelseförbudet inte är bindande för andrahandsköparen. I den nu undersökta situationen 

kan därmed C bortse från näringsidkares avtalsvillkor som hävdar att reklamationsrätt eller 

garantier inte kan överlåtas. Vid tvist kan C vända sig till en domstol för att utkräva sina, 

genom cession förvärvade rättigheter direkt från A. 

 

Eftersom det aktuella överlåtelseförbudet i NJA 2015 s. 1040 var riktat mot 

förstahandsköparen och inte tredje man, anser jag att det hade det varit mer logiskt att göra en 

obligationsrättslig bedömning av överlåtelseförbudet. Istället för att prata om 

överlåtelseavtalets bundenhet för andrahandsköparna, skulle en sådan istället ta sikte på 

förstahandsköparnas befogenhet att överlåta rättigheter. Med en obligationsrättslig 

argumentation kunde HD istället motivera sitt domslut med att ett avtalat förbud mot 

överlåtelse av rättigheter inte ger någon befogenhet till A att skapa immunitet mot B:s rätt till 

cession. 

 

Sammanfattningsvis visar uppsatsen att det finns en möjlighet för C att av A kräva 

felpåföljder vid ursprungsfel på X. Om förutsättningarna i 46 § KKL är uppfyllda kan C även 



77 

 

vända sig mot näringsidkare i tidigare säljled och kräva felpåföljder. Det finns dock flera 

problem med att C:s rätt följer av allmänna principer istället för att regleras i KKL. Jag anser 

därför att Sverige borde ta efter Norges sätt att lösa problemet och låta direktkravsrätten i 46 § 

KKL gälla även då en privatperson köper av en annan privatperson. Med den lösningen ges C 

en lagstadgad rätt att subrogera i B:s rätt till följd av köpet av X. Jag kan se följande fördelar 

med en sådan lösning: 

 

1. Det blir tydligt för alla parter att garantier och ”reklamationsrätt” följer med till 

andrahandsköpare. Då kan både näringsidkare och konsumenter anpassa sig efter det. 

Andrahandsmarknaden blir bättre. Förstahandsköparna blir mer motiverade att sälja 

produkter som de inte använder, eftersom de kan ta ut ett högre pris och 

andrahandsköparna stimuleras att köpa begagnat istället för nytt om de får överta 

KKL:s rättigheter. På så sätt skapas ett bättre samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv. 

2. C får rättigheten direkt genom köpet av X. Med dagens system är det osäkert om 

rättigheterna följer med ett andrahandsköp per automatik, eller om C är beroende av 

att B uttryckligen överlåter också rättigheterna. A kan eventuellt kräva att C styrker 

överlåtelsen, vilket skapar ett onödigt hinder för C att kräva sina förvärvade 

rättigheter. 

3. KKL har tillkommit för att skydda konsumenter mot en starkare part. Det är 

kontraproduktivt och paradoxalt att näringsidkare idag, med full rätt kan hänvisa till en 

konsumentskyddslag och lura konsumenter att tro att de inte kan överlåta varken 

”reklamationsrätten” eller andra garantier till andrahandsköpare. Genom att införa en 

subrogationsrätt i KKL blir det istället som sig bör – att det är konsumenten som 

skyddas genom lagen. 
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