
Exempel	  på	  kvalitetsskillnader	  i	  ett	  juridiskt	  svar	  
	  

E-‐nivå	  	  
(Utifrån	  enkla	  fallbeskrivningar	  löser	  eleven	  med	  tillfredsställande	  resultat	  givna	  problem	  
inom	  olika	  privatjuridiska	  områden	  med	  hjälp	  av	  given	  rättskälla.)	  
	  
Den 1 april köper Roland en begagnad bil hos AB Lyckliga Bilar för 110 000 kr. Detta 
belopp ska betalas enligt en uppgjord avbetalningsplan i slutet av varje månad. 
Huvudanledningen till att Roland väljer just den aktuella bilen är att den är försedd 
med luftkonditionering, vilket han också påpekar för säljaren. Roland menar att han 
har betalt ett ”normalt” pris för bilen. 
Den 1 juni när Roland ska på familjeutflykt, upptäcker han att 
luftkonditioneringsaggregatet inte fungerar. Det visar sig vara en spricka i aggregat, 
vilket gör att det måste bytas ut. Roland reklamerar med detsamma hos AB Lyckliga 
Bilar och kräver att få ett nytt aggregat eller avdrag på priset. Säljaren menar dock att 
detta är Rolands problem, eftersom bilen sålts i befintligt skick. 

Använd	  Konsumentköplagen	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  Roland	  kan	  hävda	  fel	  i	  vara.	  
 

Svar	  
Enligt	  KKöpL	  §16	  ska	  bilen	  stämma	  överens	  med	  beskrivningen	  som	  säljaren	  lämnat.	  Att	  
bilen	  sålts	  i	  befintligt	  skick	  spelar	  ingen	  roll	  enligt	  KKöpL	  §17.	   	  



C-‐nivå	  
(Utifrån	  fallbeskrivningar	  identifierar	  och	  beskriver	  eleven	  utförligt	  problem	  inom	  olika	  
privatjuridiska	  områden	  och	  löser	  dem	  med	  tillfredsställande	  resultat	  genom	  att	  välja,	  
tolka	  och	  tillämpa	  relevant	  rättskälla.	  Dessutom	  motiverar	  eleven	  sitt	  lösningsförslag	  med	  
välgrundade	  argument)	  
Den 1 april köper Roland en begagnad bil hos AB Lyckliga Bilar för 110 000 kr. Detta 
belopp ska betalas enligt en uppgjord avbetalningsplan i slutet av varje månad. 
Huvudanledningen till att Roland väljer just den aktuella bilen är att den är försedd 
med luftkonditionering, vilket han också påpekar för säljaren.  
Den 1 juni när Roland ska på familjeutflykt, upptäcker han att 
luftkonditioneringsaggregatet inte fungerar. Det visar sig vara en spricka i aggregat, 
vilket gör att det måste bytas ut. Roland reklamerar med detsamma hos AB Lyckliga 
Bilar och kräver att få ett nytt aggregat eller avdrag på priset. Säljaren menar dock att 
detta är Rolands problem, eftersom bilen sålts i befintligt skick. Vem av de två har rätt 
och varför? 

Svar 

AB Lyckliga bilar är näringsidkare och Roland är konsument varför 
Konsumentköplagen gäller (KKöpL §1, 1st). Fel i varan uppstår om den inte stämmer 
överens med vad köparen avsåg (KKöpL §16, 2 st, 2p). Varan anses felaktig även om 
den sålts i befintligt skick (KKöpL §17). När varan är felaktig har köparen rätt till 
åtgärdande eller prisavdrag (KKöpL §22).  

Reklamation måste ske inom rimlig tid från det att köparen upptäckt felet (KKöpL 
§23).  

Roland reklamerar felet med detsamma när han upptäcker det. Han har förklarat för 
säljaren att det var viktigt med luftkonditionering och bör ha kunnat förutsätta att 
densamma var fungerande på bilen. Roland är alltså i sin fulla rätt att reklamera och få 
aggregatet reparerat, utbytt eller få avdrag på priset. 

	  
	  
	   	  



A-‐nivå	  
(Utifrån	  komplexa	  fallbeskrivningar	  identifierar	  och	  beskriver	  eleven	  utförligt	  och	  
nyanserat	  problem	  inom	  olika	  privatjuridiska	  områden	  och	  löser	  dem	  med	  gott	  resultat	  
genom	  att	  välja,	  tolka	  och	  tillämpa	  relevant	  rättskälla.	  Dessutom	  motiverar	  eleven	  sitt	  
lösningsförslag	  med	  välgrundade	  och	  nyanserade	  argument)	  
	  
Du	  ska	  köpa	  en	  bil	  till	  ditt	  företag	  och	  ger	  företagets	  transportchef	  Christian	  i	  uppdrag	  
att	  köpa	  en	  transportbil	  för	  maximalt	  200.000	  kr.	  Christian	  hittar	  en	  lämplig	  transportbil	  
på	  bilfirman	  Bluffelman	  och	  dotter.	  Bilen	  köps	  i	  befintligt	  skick	  och	  är	  relativt	  ny.	  Den	  
har	  gått	  2000	  mil	  och	  kostar	  225.000	  kr.	  Bilen	  betalas	  mot	  faktura.	  När	  alla	  papper	  är	  
klara	  och	  Christian	  ska	  köra	  iväg	  märker	  han	  att	  bilen	  saknar	  motor.	  ”Befintligt	  skick	  är	  
befintligt	  skick”,	  säger	  Bluffelman	  och	  ler	  snett.	  När	  Christian	  berättar	  det	  här	  för	  dig	  blir	  
du	  arg	  eftersom	  Christian	  dessutom	  köpt	  en	  dyrare	  bil	  än	  vad	  han	  hade	  tillåtelse	  till.	  	  

a) Är	  köpet	  överhuvudtaget	  giltigt?	  
b) Vad	  gäller	  om	  säljare	  och	  köpare	  diskuterat	  motorns	  styrka	  och	  kapacitet	  i	  

samband	  med	  köpet?	  
c) Vad	  gäller	  om	  ingenting	  sagts	  om	  motorn	  eller	  om	  avsaknaden	  av	  densamma?	  

	  
En	  kompis	  ringer	  dig	  och	  berättar	  följande.	  Han	  har	  köpt	  en	  bil	  av	  en	  privatperson.	  Din	  
kompis	  tittade	  på	  bilen	  och	  tyckte	  att	  den	  såg	  fin	  ut.	  Köpet	  gjordes	  upp	  och	  ett	  par	  dagar	  
senare	  hämtade	  han	  bilen.	  Det	  visade	  sig	  då	  att	  motorn	  som	  egentligen	  skulle	  ha	  150	  
hästkrafter	  bara	  hade	  100	  hästkrafter	  och	  din	  kompis	  blev	  arg.	  Säljaren	  invände	  att	  din	  
kompis	  faktiskt	  undersökt	  bilen	  före	  köpet	  och	  då	  inte	  reagerat.	  

d) Vad	  säger	  du	  om	  undersökningsplikten	  i	  detta	  fall?	  
	  

Svar	  
Här	  handlar	  det	  om	  flera	  problem.	  Har	  Christian	  haft	  rätt	  att	  teckna	  kontrakt	  på	  bilen?	  
Är	  varan	  felaktig?	  Skiljer	  sig	  reglerna	  mellan	  konsumentköp	  och	  företagsköp?	  
	  
När	  Christian	  handlar	  på	  uppdrag	  för	  dig	  så	  kallas	  det	  för	  att	  han	  har	  fullmakt	  (AvtL	  2	  
kap,	  §10).	  	  Fullmakten	  delas	  in	  i	  behörighet	  (rätten	  att	  utföra	  rättshandlingar)	  och	  
befogenhet	  (vilka	  rättshandlingar	  han	  får	  utföra).	  Eftersom	  det	  inte	  står	  något	  annat	  i	  
uppgiften	  förutsätter	  vi	  att	  Christian	  har	  haft	  en	  muntlig	  fullmakt	  från	  dig.	  För	  att	  köpet	  
ska	  kunna	  ogiltigförklaras	  måste	  tredje	  man	  (Bluffelman	  och	  dotter)	  ha	  förstått	  att	  
Christian	  inte	  har	  haft	  befogenhet	  att	  utföra	  köpet.	  Detta	  kan	  t.ex.	  ske	  genom	  att	  
Christian	  under	  samtalet	  frågat	  efter	  en	  transportbil	  som	  kostar	  maximalt	  200.000	  kr.	  
Om	  detta	  inte	  har	  skett	  så	  får	  man	  anta	  att	  Bluffelman	  är	  i	  god	  tro	  (AvtL	  2	  kap,	  §11).	  
Ett	  köp	  av	  ett	  löst	  föremål	  (bil)	  som	  inte	  företas	  mellan	  en	  näringsidkare	  och	  en	  
konsument	  regleras	  av	  Köplagen	  (KöpL	  §1,	  1st	  samt	  §4).	  Även	  om	  bilen	  köpts	  i	  befintligt	  
skick	  så	  måste	  den	  stämma	  överens	  med	  vad	  säljaren	  har	  beskrivit	  (KöpL	  §19,	  1p)	  
Hade	  ingenting	  sagts	  om	  motorn	  vid	  köpet	  så	  kan	  köparen	  ändå	  hävda	  att	  varan	  är	  
felaktig	  eftersom	  man	  för	  det	  priset	  förutsätter	  att	  bilen	  har	  en	  motor	  (KöpL	  §19,	  3p).	  	  
När	  Christian	  påpekar	  felet	  med	  en	  gång	  så	  anses	  reklamationen	  vara	  gjord	  i	  tid	  (KöpL	  
§32).	  Vid	  fel	  i	  vara	  får	  köparen	  kräva	  avhjälpande,	  omleverans,	  prisavdrag	  eller	  häva	  
köpet	  (KöpL	  §30).	  Säljaren	  har	  alltid	  rätt	  att	  försöka	  rätta	  till	  felet	  (KöpL	  §36).	  I	  det	  här	  
fallet	  är	  felet	  av	  så	  allvarlig	  art	  att	  köparen	  har	  rätt	  att	  häva	  köpet	  (KöpL	  §39,	  1st).	  
	  
I	  fallet	  med	  kompisen	  som	  köpt	  en	  bil	  (löst	  föremål)	  av	  en	  annan	  privatperson	  så	  är	  det	  
även	  här	  köplagen	  som	  gäller.	  Undersökningsplikten	  som	  säljaren	  hänvisar	  till	  finns	  i	  



KöpL	  §20	  1	  och	  2st.	  Här	  är	  grundtanken	  att	  har	  man	  undersökt	  en	  vara	  och	  inte	  påpekat	  
ett	  fel	  så	  kan	  man	  inte	  senare	  åberopa	  felet.	  Motorns	  specifikationer	  kan	  vara	  svåra	  att	  
undersöka	  vid	  en	  kontroll	  och	  provkörning.	  Därför	  säger	  man	  att	  noggrannheten	  i	  
köparens	  undersökning	  får	  avgöras	  av	  vad	  en	  normal	  person	  i	  köparens	  ställe	  borde	  ha	  
upptäckt.	  Om	  säljaren	  uppgett	  att	  motorn	  har	  högre	  effekt	  än	  den	  verkligen	  har	  kan	  det	  
också	  klassa	  in	  som	  att	  han	  handlat	  i	  strid	  mot	  tro	  och	  heder	  (KöpL	  §20,	  2st)	  
	  
A	  –	  Köpet	  är	  giltigt	  under	  förutsättning	  att	  Bluffelman	  och	  dotter	  inte	  visste	  om	  att	  
Christian	  inte	  hade	  befogenhet	  att	  utföra	  köpet.	  
B	  –	  Om	  en	  diskussion	  förts	  om	  specifikationerna	  för	  bilen	  gäller	  att	  bilen	  måste	  stämma	  
överens	  med	  dessa,	  annars	  föreligger	  fel	  i	  vara	  
C	  –	  Om	  ingen	  diskussion	  förts	  gäller	  regeln	  om	  vad	  man	  utifrån	  omständigheterna	  
kunnat	  förutsätta.	  
Både	  enligt	  B	  och	  C	  bör	  kunden	  kunna	  häva	  köpet.	  Förmodligen	  kan	  man	  inte	  häva	  köpet	  
enbart	  med	  hänvisning	  till	  A.	  
	  
D	  –	  Kunden	  har	  en	  långtgående	  undersökningsplikt	  vid	  köp	  enligt	  Köplagen.	  Dock	  gäller	  
de	  uppgifter	  som	  säljaren	  lämnat	  och	  din	  kompis	  i	  det	  här	  fallet	  kan	  utnyttja	  
möjligheterna	  som	  anges	  i	  KöpL	  §§31-‐40.	  


