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Förord 

Mitt intresse för juridik och hur den kolliderar med vår vardag ledde till utformningen av 

denna uppsats. Inledningsvis fanns inget specifikt ämnesval, men efter att ha studerat min 

nuvarande sambos process som hon tvingats genomgå för att köpa en ny häst, började mitt 

ämnesval anta sin nuvarande form. Samtidigt ansökte jag om diverse praktikplatser, vilket 

ledde till att jag blev antagen hos Centrumadvokaterna Syd AB som specialiserar sig på just 

hästjuridik. Under min tid som praktikant har jag fått hjälp med att utveckla uppsatsen 

samtidigt som jag fått de rätta verktygen för att utvecklas som framtida jurist. Jag vill där-

med rikta ett stort tack till personalen på Centrumadvokaterna och ett särskilt tack till Eva 

Johansson som är byråchef. Jag vill även tacka min handledare Jakob Heidbrink som under 

handledningstiden bistått med feedback och idéer, samt Veterinär Charlie Lindberg som bi-
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Sammanfattning 

Hästar är ett speciellt handelsobjekt som konstant förändras på in- och utsidan av olika an-

ledningar, vilket kan föranleda komplikationer mellan avtalsparter. De kan inneha fel i sin 

anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet, men också ådra sig bete-

endestörningar samt röntgenförändringar som är svåra att kartlägga bakåt i tiden. Sådana 

”fel i häst” inverkar på riskens övergång och lämpligheten kring felbestämmelserna i KöpL 

och KköpL för att identifiera ”fel i vara”. Det blir som mest komplicerat när tvisterna om-

fattas av KköpL eftersom fel som uppenbarar sig inom de första sex månaderna ska anses 

ha förelegat vid köpets ingående. 

Mätningar och analyser visar att det föreligger en hög processfrekvens inom hästmål som 

dessutom kan relateras till just utformningen av KöpL och KköpL. För tillfället åligger det 

köpare och säljare att utforma ”kliniska” standardavtal för att parterna ska kunna utläsa 

huruvida fel i häst föreligger och undvika tvist. Är standardavtalet eller bilagorna bristande 

löper tvisten en stor sannolikhet att leda till domstol där ärendet blir en fråga om vilken 

part som kan föra bäst bevisning om fel föreligger i varan eller inte. Effekten av felbe-

stämmelsernas utformning i KöpL och KköpL har bidragit till att domstolarna genomfört 

inkonsekventa bedömningar kring huruvida fel i vara föreligger. 

Trots att det existerar en hel del standardavtal som kan komplettera KöpL och KköpL ålig-

ger det parterna (lekmän) en väldigt tung börda att upprätta komplicerade och tekniska av-

tal för att undvika eller friskriva sig från vissa bestämmelser eller förhållanden. En reglering 

av standardavtal på nationell nivå där avtalen måste uppfylla en särskild minimi standard 

skulle kunna skapa en bättre förutsägbarhet för både parter, ombud och domstolen. Pro-

cessfrekvensen kan troligtvis med hjälp av dessa små förändringar minskas på lång sikt. 
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Abstract 

Horses are special objects of sale that are constantly changing in the interior and exterior 

for various reasons. Because of that, the may obtain defects within their anatomy that does 

not directly affect the horse's functionality, as well as behavioural disturbances and radio-

graphic changes that are difficult to track back in time. Such "defects" affect the passing of 

risk and the suitability of the Swedish sale of goods Act (SSOGA) and the Swedish con-

sumer Act (SCA), since both these laws are designed for “general everyday goods”. Trans-

actions are especially complex whenever the SCA is applied, since defects that occur the 

first six months are presumed to have existed before the passing of the risk. 

Statistics show that there is a high frequency of horse trials that can be related to the con-

figuration of the SSOGA the SCA. As for now, buyers and sellers are obligated to develop 

"clinical contracts” in order to determine whether a defect within a horse is a breach of 

contract. Otherwise, there is a high risk that the dispute will end up in court where trial-

costs often exceeds the value of the horse. The effect of how the SSOGA and the SCA is 

designed has resulted in an inconsistent assessment by the courts on whether defects within 

a horse constitute a breach of contract. 

Although there are a lot of standard contracts that can complement the SSOGA and the 

SCA, there is a heavy burden on parties trading with horses to establish complex and tech-

nical contracts in order to remove themselves from certain provisions or conditions. A 

regulation concerning standard contracts at a national level, with specific minimum re-

quirement on the design of standard contracts, could create a better predictability for par-

ties, councils and the court. The high frequency within horse trials can probably decrease 

with the help of these small changes in the long run. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet hästar i Sverige har ökat med 10 procent mellan 2004 och 2010 och totalt finns det 

362 700 hästar i landet, vilket tyder på en växande marknad. 1 Av den totala mängden före-

kommer 20 procent av hästarna inom en näringsverksamhet vilket visar en variation bland 

aktörerna inom marknaden. Hästen är ett speciellt handelsobjekt eftersom den är ett le-

vande djur som inte regleras av speciallagstiftning, vilket kan föranleda komplikationer mel-

lan avtalsparter. Priset på en häst står sig dessutom väldigt högt i förhållande till andra va-

ror och i samband med köpet tillkommer kostnader för underhållning. Ur ett juridiskt per-

spektiv är hästar att anse som lös egendom.2 Därmed är köplag (1990:931) (KöpL), konsu-

mentköplag (1990:932) (KköpL)3 och lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL)4 tillämpliga. 

 

Att säljaren är en näringsidkare eller köparen en konsument är avgörande för huruvida 

KöpL eller KköpL skall tillämpas. Under sådana omständigheter tillkommer flera kompli-

kationer för både säljare och köpare eftersom dessa lagar i första hand är anpassade för köp 

och försäljning av kapitalvaror. Hästar försäljs av bl.a. uppfödare, privatpersoner eller för-

medlare vilket har föranlett en svår bedömning av avtalsförhållanden och tillämplig lag.5 I 

nästa skede tillför inte alltid gällande rätt de rätta verktygen för att parter och ombud ska 

kunna vara eniga vid ett tidigt eller senare stadium. KöpL är dispositiv och parterna kan så-

ledes göra avvikelser genom avtal för att reglera köpet. Det är dock inte ovanligt att parter-

na i otillräcklig mån specificerar sina avtal vilket leder till att frågan om en häst är behäftad 

med fel utläses med hjälp av lagens bestämmelser. Problemen som uppstår är bl.a. att häs-

tars anatomi och beteenden kan förändras av miljö- samt ägarbyte eftersom ridningen eller 

sadeln förändras.6 

                                                 
1 Jordbruksverket (2011), Statistisk meddelande JO 24 SM 1101 Antalet hästar och anläggningar med häst 

2010, publicerad 2011-01-20, s. 37.  

2 1 § 1 st. KöpL. 

3 Prop. 1989/90:89, s. 60. 

4 Avtalslagen fungerar som en allmän lag som tillämpas då det inte finns annan lagstiftning som är mer 
specifik, d.v.s. speciell avtalsrätt. 

5 Se Hovrätten för Västra Sverige, avgörande T 3309-09, meddelad 2 mars 2010, s. 2. 

6 Se Mölndals Tingsrätt, avgörande T 2458-07, meddelad 16 juni 2009, s.13. 
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Effekten av en sådan övergång kan leda till att hästen inte presterar lika bra på grund utav 

smärta, ”istadighet” eller ”lynnesfel,”7 vilket innebär att hästen har fått ett problematiskt 

beteende som leder till att den blir svårhanterlig och i värsta fall okontrollerbar, eller omöj-

lig att rida. Vissa fel inverkar dessutom inte direkt på hästens funktionsduglighet fastän de 

utgör en avvikelse rent fysiskt.8 Sådana symptom kan uppenbara sig först vid ett senare 

skede av köpet och kan påverkas av just miljöombyte, ny sadel eller den nya ryttarens rid-

stil.9 Enligt lag skall varan ”i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpack-

ning stämma överens med vad som följer av avtalet.”10 Kan då begreppet ”fel i vara” till-

lämpas och utläsas rent praktiskt i förhållande till ”fel i häst”? 

 

Köpare och säljare använder bland annat standardavtal för att reglera förhållandet mellan 

parterna vid hästtransaktioner. Dessa avtal är just standardavtal och inte anpassade efter de 

personliga förutsättningar som följer av säljaren eller köparens intentioner, vilket betyder 

att parterna själva får instifta egna överenskommelser eller friskrivningar i avtalen. Ett bris-

tande avtal kan på så sätt leda till utdragna och kostsamma tvister då fel i vara inte kan 

identifieras vid ett tidigt stadium. Hästar som handelsobjekt förutsätter dessutom en viss 

kunskap inom området vilket försvårar möjligheterna för domstolarna att applicera ”felbe-

greppen” i KöpL och KköpL på rätt sätt. 

 

Med standardavtal måste parterna tänka på att avtalen speglar resultatet av parternas intent-

ioner. Det är därmed viktigt att det önskvärda resultatet med avtalet tydligt kan utläsas. Det 

hör till allmän standard att inkludera veterinärintyg och röntgenbilder för att redogöra häs-

tens skick vid överlåtelser. I vissa fall inkluderas även klausuler i avtalen om beviljad försäk-

ring till ett visst belopp, som en grundförutsättning för att köpet ska genomföras.11 Sådana 

grundförutsättningar har dock behandlats på olika sätt av domstolar vilket visar en bris-

tande förutsägbarhet. 

 

 

                                                 
7 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, meddelad 4 februari 2013, s. 15. 

8 Hovrätten för Västra Sverige, avgörande T 3309-09, s. 3. 

9 Hovrätten för västra Sverige, avgörande T 3309-09, s. 6. 

10 17 § KöpL. 

11 Se Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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Det vilar ett stort ansvar på att parterna upprättar tydliga avtal och bilagor, men i det fall 

avtalen är otydliga gäller KöpL och KköpL bestämmelser om ”fel i vara”. För tillfället finns 

det dessutom ett flertal olika modeller av standardavtal vilket inte tillför någon förutsägbar-

het för deras innehåll. Vid tvist på grund av tvetydiga avtal riskerar parterna att hamna i 

domstol för att avgöra tvisten utifrån KöpL och KköpL. Processen kan bli extremt kost-

sam om parterna inte vid ett tidigt stadium kan avgöra huruvida fel i vara föreligger eller 

inte. 

 

Vanligtvis överstiger rättegångskostnaderna det omtvistade beloppet vilket leder till stora 

ekonomiska förluster för den missgynnade parten och ren kapitalförstöring.12 För att mi-

nimera den ekonomiska förlusten kan hästen komma att avlivas enbart för att det försäk-

rade beloppet skall utgå till ägarna fastän den omtvistade hästen möjligtvis kan rehabiliteras, 

vilket leder till att djurens välmående frångås för att täcka upp ekonomiska skador som 

uppkommit p.g.a. tvist.13 Bland alla hästtvister mellan näringsidkare och konsument sker en 

förlikning i ca 82 procent av målen, vilket visar att processen vid ett inledande skede kan 

lösas på ett annat sätt än genom dom.14 Det är således av vikt att undersöka huruvida KöpL 

och KköpL är lämpade för att identifiera fel i häst, samt om denna utformning tillsammans 

med standardavtal föranleder en hög processfrekvens i hästmål. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den höga processfrekvensen i hästmål 

grundar sig i KöpL och KköpL:s utformning av begreppet ”fel i vara”. I samband med 

denna undersökning analyseras även om begreppet ”fel i vara” är lämpat för att identifiera 

fel i häst samt om denna utformning påverkar upprättandet av köpeavtal. 

Uppsatsen avser att hålla en koncentrerad analys kring begreppet fel i vara och hur den 

förhåller sig till standardavtal och gällande rätt vid köp eller försäljningar av hästar. Därmed 

kommer exempelvis tillämpliga påföljder vid fel i vara eller avtalsbrott att utredas i begrän-

sad mån.  Eftersom problemet visar sig både vid försäljningar mellan privatpersoner och av 

                                                 
12 Svea hovrätt, avgörande T 3977-08, meddelad 9 april 2009. 

13Hästar och konsumentköplagen, Ett projektarbete under 2010 i samverkan mellan ASVH, Svenska 
Ridsportförbundet och Sveriges Veterinärförbund Undersökningen, med stöd från Jordbruksverkets 
satsning på Livskraftigt Hästföretagande, slutrapport. 

14 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 35. 
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näringsidkare till konsumenter, kommer därför båda områdena att utredas parallellt. Upp-

satsen kommer inte att beröra rättsliga fel eller rådighetsfel eftersom den centrala proble-

matiken kretsar runt KöpL och KköpL:s definition av faktiska fel. 

Med hänvisning till den stora ökningen av importerade hästar hade det varit intressant att 

utreda hur svensk lagstiftning förhåller sig till internationell rätt. Dock är uppsatsen begrän-

sad i tid och storlek vilket hade lett till ett mer omfattande arbete. Vid internationella trans-

aktioner kan istället Lag (1987:822) (CISG) om internationella köp bli tillämplig vilket 

denna uppsats inte syftar till att utreda. 

1.3 Material och metod 

För att besvara syftet i uppsatsen redogörs för gällande rätt och hur den förhåller sig till 

hästhandeln. Särskilt ska definitionen ”fel i vara” enligt lagens mening belysas i förhållande 

till hästar som handelsobjekt och de tolkningsproblem som kan uppstå. I den mån lagen är 

tvetydig kommer praxis ifrån HD att användas. Få hästtvister når dock HD med hänsyn till 

bl.a. processkostnaderna som en sådan prövning medför. Således är det av vikt att använda 

underrättspraxis för att visa hur domstolen resonerar i sina avgöranden kring fel i häst och 

begreppet ”fel i vara”. Med hjälp av underrättspraxis kan en tydlig bild tillföras kring pro-

blem och rättsfrågor av praktisk betydelse samt hur de kan lösas. Underrättspraxis kommer 

därmed att utgöra en central roll av uppsatsen eftersom utbudet är stort. Dock ska dessa 

avgöranden användas med försiktighet i vägledande riktning. 

Vidare används förarbeten som rättskälla i den mån lagens mening behöver utvecklas och 

förklaras för att tillföra en djupare förståelse. Uppsatsen kommer även grunda sig på dokt-

rin samt lagkommentarer som rättskällor för att tillföra en bred bild och olika infallsvinklar. 

Inom hästjuridiken finns dock en begränsad mängd doktrin, därmed kommer materialet 

användas grundligt. Inom köprätten finns det ett bredare utbud av doktrin som kommer att 

användas i kompletterande syfte till lag, praxis och förarbeten. 

I den mån statistik behöver inhämtas kommer detta att bl.a. ske med hänvisningar till mät-

ningar utförda av Jordbruksverket och en undersökning där antalet hästmål de senaste åren 

har uppskattats. Statistiken kommer att behandlas med försiktighet och i den mån det finns 

brister kommer dessa att aktualiseras för läsaren. 
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Undersökningen av hästtvister har genomförts av en särskild styrgrupp i samarbete med 

jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande. Gruppen har inhämtat utdrag ur 

register från samtliga TR i landet för att kunna uppskatta antalet hästtvister som hamnat i 

allmän domstol. Urvalet har grundats på tvistemål där kända ombud – jurister och advoka-

ter som marknadsfört sig som jurister med specialinriktning inom hästjuridik. Hästköp och 

hästjuridik systematiseras inte av domstolarna, vilket har lett till att uppgifterna systematise-

rats individuellt från registerutdragen. Därefter har styrgruppen kunnat uppskatta vilka mål 

som har behandlat hästtvister där saken varit hävning eller återgång av hästköp.15  

 
Av det material som framkommit i undersökningen användes endast de tvistemål där saken 

berörde fordran, hävning, återgång av köp och liknande. Projektet resulterade således i att 

605 stycken hästmål användes för att mäta hävning och återgång av hästköp. Av dessa mål 

visade sig 355 stycken vara direkt lämpade för mätningen varav 193 st. utgjorde tvister mel-

lan näringsidkare och konsument, vilket mätningen främst riktade in sig mot. Bland alla 

tvister mellan näringsidkare och konsument skedde en förlikning i 82 procent av målen.16  

 

Slutligen, eftersom standardavtal förekommer inom hästhandeln, är det av vikt att analysera 

exempel av sådana avtal för att redogöra praktiska problem och kunna föra en argumentat-

ion kring förhållandet till begreppet ”fel i vara”. Standardavtal har en tung bäring inom 

hästhandeln eftersom de ger parterna ”möjligheten att förebygga rättsosäkerheten och tvis-

ter genom att skräddarsy branschanpassade regler som ter sig vara praktiska och ändamåls-

enliga för den särskilda kontraktstypen”.17 

1.4 Disposition 

I det andra kapitlet av denna uppsats ges en beskrivning av hästar som handelsobjekt, av-

talsparter och varför tillämplig lag blir gällande på levande djur. Detta kapitel behandlar så-

ledes när KöpL är tillämplig respektive KköpL och AvtL. Lagens tillämpning redogörs med 

förklaringar om vad som utgör en näringsidkare respektive konsument under olika förhål-

landen. 

                                                 
15 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 34. 

16 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 35. 

17 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, Juristförlaget, 4 uppl., Stockholm 1987, s. 15. 
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I det tredje kapitlet redogörs KöpL och KköpL:s bestämmelser ”kring fel i vara” och dess 

allmänna drag, d.v.s. felbegreppet appliceras inte på hästar, utan endast rent köprättsligt för 

att redogöra lagens generella tillämpning. 

Det fjärde kapitlet kopplar därmed samman ”fel i vara” enligt KöpL och KköpL ihop med 

”fel i häst” för att redogöra köprättens allmänna regler i förhållande till hästarnas speciella 

natur. Därmed ges en förklaring till hästens anatomi och dess lämplighet i förhållande till 

köprättens generella regler. 

I det femte kapitlet beskrivs vilken bäring standardavtalen har på felbegreppen i KöpL och 

KköpL eftersom dessa används frekvent inom hästhandeln. I detta kapitel redogörs det ur-

sprungliga syftet med standardavtal och hur deras tillämpning egentligen bör underlätta 

KöpL och KköpL:s tillämplighet, men också vilka nackdelar de tillför. 

Det sjätte kapitlet fokuserar på två viktiga rättsfall samt en undersökning som genomförts 

av en särskild styrgrupp i samarbete med jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföre-

tagande. I detta kapitel redogörs de grundläggande anledningarna till vad som föranlett den 

höga processfrekvensen inom hästmål och dess effekter. 

I det sjunde kapitlet analyseras de deskriptiva delarna som redogjorts i tidigare kapitel för 

att redogöra deras förhållning till processfrekvensen i hästmål och uppnå en slutsats som 

presenteras i kapitel åtta. 
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2 Handelsobjektet, avtalsparter och tillämplig lag 

2.1 Allmänt 

Att köpa rätt häst är inte lätt och kräver en stor efterforskning innan köpet genomförs. 

Köparen ska inledningsvis granska säljarens annons. I nästa skede bör köparen provrida 

hästen men också ha hästen på prov i en annan miljö för att se hur den beter sig. Kravspe-

cifikationen för varje ryttare varierar beroende på vad hästen ska användas till. En vanlig 

motionsryttare kan exempelvis inte ställa samma krav på en häst som en utmärkt hoppryt-

tare.18 

Hästens temperament måste dessutom passa ihop med ryttaren. Det är vanligt förekom-

mande att hästar som avlas är mer känsliga med mycket nerv vilket förutsätter en rutinerad 

ryttare. Det finns flera olika hästraser som alla är mer eller mindre lämpliga för respektive 

ryttare. Står köparen exempelvis inför alternativet att införskaffa en trav- eller galopphäst, 

som inte längre skall gå löp, och istället användas som ridhäst, måste köparen vara med-

veten om att hästen är uppfödd samt tränad för ett annat syfte och ändamål. Ryttaren 

kommer under sådana förutsättningar stöta på beaktansvärda svårigheter med ridningen.19 

Det finns en bred mängd problem som ridhästar lätt kan ådra sig. Om ryttaren dessutom 

tävlar med hästen föreligger det särskilda och högre stressfaktorer hos tävlingshästar i för-

hållande till den kategorin som hästen tävlar i. Ju högre nivå hästen tävlar inom desto högre 

blir påfrestningarna och risken för skador att bryta ut.20 Alla fel är inte heller direkt ”syn-

liga” utifrån en klinisk undersökning (översiktlig granskning). Eventuella fynd utifrån den 

kliniska undersökningen kräver särskilda undersökningar så som ultraljudsundersökning, 

endoskopering eller en röntgenundersökning. Sammanfattningsvis lämnar veterinären där-

efter sin bedömning om det upptäckta felet ligger inom ”normalvariation” innan parterna 

sluter avtal och köpet genomförs.21 

 

                                                 
18 Gustafson, Bengt, Hästar ’sköta, träna, rida, tävla’, Bonnier Fakta Bokförlag AB, 1 uppl., Århus 1986, s. 12. 

19 Schager, Anna, Hallmann, Susanne, Köpa häst ’en handbok’, Nordstedts Förlagsgrupp AB, 1 uppl., 
Spanien 2006, s. 32. 

20 McEwen, John, Clover-Hill, Jane, Danielsson, Tina (Översättning), Djurdoktorn ‘häst’, Bokförlaget Prisma, 
1 uppl., Stockholm 2005, s. 111. 

21  Pettersson, Harry, Green, Bernt, Håll hästen frisk ’att förebygga och bota sjukdomar’, ICA bokförlag, 8 
uppl., Italien 2007, s. 274-275. 
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2.2 Hästar är lös egendom och lösa saker  

Med lös egendom avses allt som inte är fast egendom.22 Lös egendom bestäms således ne-

gativt enligt svensk rätt vilket leder till en bred tillämpning av vad som utgör lös egendom. 

Begreppet omfattar även alla förmögenhetsrättigheter som inte går att hänföra till fast 

egendom.23 Köp och försäljning av hästar regleras inte av någon speciallagstiftning, det ut-

gör lös egendom vilket betyder att KöpL eller KköpL tillämpas beroende på om köparen är 

konsument och säljaren en näringsidkare.24 

En viktig kategori av lös egendom är lösa saker såsom ”livsmedel, kläder, möbler, båtar, bi-

lar och kemisk-tekniska produkter.”25 Begreppet lös sak har en allmän betydelse enligt för-

arbetena, vilket betyder att lösa saker avser varje slag av rörligt föremål. Således omfattas 

även hästar av begreppet vilket leder till att KöpL samt KköpL kan tillämpas.26 

2.3 Att identifiera avtalsparten och tillämplig lag 

2.3.1 Konsument 

Då en näringsidkare säljer en häst till en konsument ska KköpL tillämpas. Lagen är även 

tillämplig i de fall då en hästförmedlare säljer hästen åt en näringsidkare till en konsument.27 

Enligt lag är en konsument ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som 

faller utanför näringsverksamhet”.28 Det som förvärvats skall under sådana förutsättningar 

huvudsakligen vara avsett för enskilt ändamål. ”Det förhållandet att varan har inköpts för 

någon annan än förvärvaren själv, t ex en familjemedlem, hindrar självfallet inte att varan 

skall anses vara avsedd för enskilt ändamål.” Detsamma gäller om varan ifråga har köpts i 

syfte att ges bort som present.29  

 

                                                 
22 1 kap 1 § 1 st. Jordabalk (1970:994). 

23 Prop. 1988/89:76 s. 61. 

24 1 § KöpL och 1 § KköpL. 

25 Se Jori Munukka, Köplag 1 § 1 st. lagkommentar, not 1, Karnov, Internet, 13 mars 2013. 

26 Prop. 1989/90:89 s.60. 

27 1 § 1 st. KköpL. 

28 1§ 5 st. KköpL. 

29 Prop. 1989/90:89 s. 65. (Det förekommer att hästar används av flera familjemedlemmar). 
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En häst som redan från början köps i syfte att säljas vidare som en vinstgivande affär kan 

inte medföra att KköpL tillämpas även om köparens syfte är att använda hästen för enskilt 

bruk. Egenskapen av att vara konsument behöver inte vara synbar för näringsidkaren. För-

söker dock köparen vilseleda säljaren är detta skäl nog till att lagen inte skall tillämpas.30  

KköpL är indispositiv, vilket betyder att avtalsvillkor gentemot en konsument som är till 

nackdel för denne är utan verkan om annat inte anges i lag. Det är alltså inte en fråga om en 

helhetsbedömning av avtalet, utan enbart det villkor som är sämre för konsumenten.31 

”Däremot hindrar paragrafen inte att köparen, när en befogenhet eller förmån eller skyl-

dighet enligt lagen väl har aktualiserats, i det konkreta fallet avstår från befogenheten eller 

förmånen med giltig verkan eller binder sig vid en längre gående skyldighet.”32 Vilket skapar 

utrymme för en liten avtalsfrihet. 

2.3.2 Näringsidkare eller privatperson 

En näringsidkare utgör en ”fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 

samband med den egna näringsverksamheten”.33 Inom hästhandeln kan näringsidkare ex-

empelvis vara hästuppfödare som stadigvarande säljer hästar, det krävs dock att verksam-

heten har en yrkesmässig karaktär och en ekonomisk natur, men inte något vinstsyfte. 

På så sätt kan även statliga och kommunala organ utgöra näringsidkare.34 HD har i en dom 

konstaterat att då varor försäljs i eget namn och inte i näringsverksamhetens har detta ingen 

avgörande betydelse. Istället görs en samlad bedömning om huruvida den försålda varan 

har närmare anknytning till näringsverksamheten eller säljarens privatliv. I samma mål från 

HD sålde säljaren en segelbåt som var registrerad som säljarens personliga egendom. Sälja-

ren hade dock inom ramen för sin verksamhet försålt och producerat båtar av samma slag 

och ansågs därmed inte handla i egenskap av privatperson.35  

 

                                                 
30 Se Anders Norin, Konsumentköplag 1 § 6 st. lagkommentar, not 6, Karnov, Internet, 11 mars 2013. 

31 3 § 1 st. KköpL. Se även Anders Norin, Konsumentköplag 3 § 1 st. lagkommentar, not 9, Karnov, Internet, 
11 mars 2013. 

32 Prop 1989/90:89 s. 66. 

33 1 § 6 st. KköpL. 

34 Prop. 1989/90:89 s. 61. 

35 NJA 2001 s. 155, (Försäljning av båtar utanför näringsverksamheten). 
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Eftersom hästar är att likställa med kapitalvaror gäller samma kriterier och lagar. Således 

gäller även HD:s bedömning i föregående mål.  I Svea HovR har en liknande tillämpning 

gjorts för att klargöra huruvida en hästförsäljare utgjorde en näringsidkare eller inte. Sälja-

ren bedrev en ridsportsaffär i samtidigt som en av dennes hästar försålts. Faktumet att säl-

jaren sedan en lång tid tillbaka sålt hästar och ägt hästar sedan länge anses inte vara tillräck-

ligt för att säljaren skall utgöra en näringsidkare.36 

Samma bedömning framgår av en dom från Malmö TR där omständigheterna talade för att 

säljaren i fallet utgjorde en näringsidkare.37 TR hänvisade bland annat till lagkommentarer 

hänförliga till KköpL där författaren uppger att ”så snart mer än något enstaka uppdrag el-

ler försäljning har skett så ska personen ifråga anses vara en näringsidkare”.38  I ovan-

nämnda fall hade säljaren istället sålt sex stycken hästar under en tidsrymd om sex månader. 

Tingsrätten konstaterade att varuslaget under sådana förutsättningar blir avgörande för att 

avgöra om säljaren utgör en näringsidkare men också tidsförloppet mellan tidigare försälj-

ningar. En försäljning av vanliga klädesplagg, som kan innehas av samtliga för ett samman-

taget mindre belopp, under samma tidsrymd hade inte utgjort en yrkesmässig försäljning. 

Enligt tingsrätten måste hästar betraktas vara relativt exklusiva varor då de inte innehas av 

samtliga och är dyra att köpa. Eftersom de vanligtvis används som fritidssysselsättning 

inom ridning, körning eller liknande är det inte troligt att en privatperson säljer hästar mer 

än vid enstaka tillfällen.39 Under dessa omständigheter ansåg domstolen att säljaren ifråga 

utgjorde en näringsidkare. Parterna träffade avtal om förlikning i HovR.40 

 

 

                                                 
36 Se Svea hovrätt, avgörande T 1457-03, meddelad 17 oktober 2006, s. 2. För att läsa domstolens fullständiga 

resonemang se Nyköpings tingsrätt, avgörande T 1457-03, meddelad 11 januari 2006, s. 9. 

37 Malmö tingsrätt, avgörande T 8080-08, meddelad 14 september 2009, s. 8. 

38 Herre, Johnny, Ramberg, Jan, Konsumentköplagen ’en kommentar’, Norstedts juridik AB, 3:1 uppl., 
Vällingby 2009, s. 68.  

39 Malmö tingsrätt, avgörande T 8080-08, meddelad 14 september 2009, s. 8. 

40 Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 2325-09, meddelad 13 september 2010. 
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2.3.3 Förmedlare 

Inom branschen är det vanligt förekommande att försäljningar av hästar sker via en för-

medlare som är kunnig och bra på att demonstrera hästen som skall säljas.41 Förutsatt att 

köparen i en sådan situation är en konsument skall KköpL tillämpas även då säljaren inte är 

en näringsidkare, om försäljning sker via en förmedlare som är näringsidkare.42 Även då 

förmedling sker utanför vad som normalt anses ligga inom förmedlarens yrkesmässiga 

verksamhet, dvs. det som förmedlaren normalt inte försäljer, omfattas ändock förmedlaren 

av KköpL. Då förmedlaren agerar i egenskap av privatperson, för annan privatpersons räk-

ning är KköpL inte tillämplig. Omvänt kan således en konsument som anlitar en näringsid-

kare till att försälja egendom bli tvungen att tillämpa KköpL och svara för det som normalt 

åligger en näringsidkare.43 

Förutsatt att enbart förmedlaren är en näringsidkare och inte säljaren, föreligger ett delat 

ansvar gentemot köparen. Det betyder att en köpare på så sätt kan rikta sina krav mot för-

medlaren eller säljaren vid exempelvis fel i vara. Förmedlaren har i det fallet regressrätt 

gentemot säljaren.44 Är både säljaren och förmedlaren näringsidkare gäller istället den all-

männa regeln mellan näringsidkare och konsument. Köparen ska under sådana omständig-

heter rikta sina krav direkt mot säljaren.45 

                                                 
41 Schager, Anna, Hallmann, Susanne, Köpa häst ’en handbok’, Nordstedts Förlagsgrupp AB, 1 uppl., 

Spanien 2006, s. 38. 

42 1 § 2 st. KköpL. 

43 Prop. 1989/90:89 s. 62. 

44 Se Anders Norin, Konsumentköplag 1 § 2 st. lagkommentar, not 3-4, Karnov, Internet, 11 mars 2013. 

45 1 § 1 st. KköpL. 
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3 Fel i vara 

3.1 Avtalsfrihet 

Vid en tillämpning av KöpL föreligger det en bred avtalsfrihet mellan parterna eftersom la-

gen är dispositiv. Enligt KöpL skall varan ”i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskap-

er och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet” i första hand.46  Köpa-

ren kan således inte kräva en högre kvalitet än vad avtalet föreskriver.47 Har parterna exem-

pelvis använt sig av formuleringen ”följer av avtalet” är detta en indikering på att lagen skall 

åsidosättas, vilket även gäller i det fall omständigheter mellan parterna inte uttryckligen är 

avtalade.48 Själva avtalet är således fundamentalt för att utläsa parternas intentioner. 

KöpL:s dispositiva utformning har stor betydelse för den väldiga förekomsten av standard-

avtal. Enligt Håstad fanns ett uttalat syfte att minska bruket av standardavtal i samband 

med utformningen av den nya KöpL, vilket kunde betvivlas av olika anledningar. Med hjälp 

av den nya KöpL var det tänkt att standardavtal ska kunna förenklas eftersom KöpL träder 

in som utfyllande rätt om osäkerhet råder. Grunddragen i den nya KöpL har som syfte att 

övervinna de problem som vanligtvis överkoms med standardavtal.49 

KköpL har motsatsvis en tvingande karaktär som måste beaktas vilket innebär att avtals-

villkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denna om inte annat anges i 

lagen.50 Lagen är således dispositiv till ytterst begränsade områden som enbart har en dispo-

sitiv karaktär så som pris eller platsen för avlämnandet av varan.51  

Bestämmelserna i avtalet kan prövas med hjälp av 36 § AvtL om avtalsvillkor visar sig vara 

oskäliga för endera parten. Paragrafen tar sikte på den part som i ett avtal intar en underläg-

sen ställning, så som konsumenter i förhållande till näringsidkare. Avtalsvillkor kan under 

sådana förhållanden jämkas. Det som avtalats mellan parterna utgör en viktig jämförelse-

punkt för att avgöra om villkoret är oskäligt.52 

                                                 
46 17 § 1 st. KöpL och 16 § 1 st. KköpL. 

47 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, Iustus förlag AB, 6 uppl., Uppsala 2009, s. 73. 

48 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 32. 

49 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 33. 

50 3 § KköpL. 

51 Herre, Ramberg, Konsumentköplagen ’en kommentar’, s. 84. 

52 Prop. 1988/89:76, s. 66. Se även Herre, Ramberg, Konsumentköplagen ’en kommentar’, s. 85. 
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3.2 Faktiska fel 

Fel enligt KöpL och KköpL rör huvudsakligen faktiska fel som är en samlad beteckning för 

konkreta och abstrakta fel. Ett konkret fel innebär att varan avviker från en individuellt be-

stämd standard medan abstrakta fel grundar sig i avvikelser från allmän standard. Jan Hell-

ner har så som exempel förklarat att: om en köpare handlar en röd bil, men istället får en 

blå bil, fastän det framgår av avtalet att bilen skall vara röd, är detta att anse som en avvi-

kelse från en individuellt bestämd standard mellan två parter, d.v.s. ett konkret fel.53 

Alla avtal är dock inte alltid lika specifika och tydliga. De kan innehålla allmänna utryck 

som kan tolkas på olika sätt och föranleda tvist. Under sådana omständigheter är det svårt 

att avgöra om varan är tillräckligt konkret, vilket leder till att bedömningen utförs utifrån en 

marknadsmässig standard, d.v.s. syftet med köpet och vad en köpare i största allmänhet 

kan förvänta sig av ett sådant köp för varor av samma slag. Eventuella avvikelser under så-

dana förutsättningar är att anse som abstrakta fel. Lever varan dock upp till de avtalade 

egenskaperna kan köparen inte hävda att varan avviker från marknadsmässig standard eller 

köparens förväntningar.54 

Som det tidigare har anförts samlas konkreta och abstrakta fel under beteckningen faktiska 

fel i KöpL och KköpL. Den försålda varan ”skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra 

egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.”55 Varan skall 

då vara ämnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, om inte 

annat följer av avtalet, för att ett faktiskt fel inte skall anses föreligga.56 Vidare skall ett så-

dant försäljningsobjekt ”vara ägnat för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att 

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har 

haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.”57 

 

                                                 
53 Hellner, Jan, Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt I ’köprätt’, Nordstedts juridik AB, 2 uppl., Stockholm 2001, s. 

168. 

54 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt I ’köprätt’, s. 169. 

55 17 § 1 st. KöpL och 16 § 1 st. KköpL. 

56 17 § 2 st. 1p. KöpL och 16 § 2 st. 1p. KköpL. 

57 17 § 2 st. 2p. KöpL och 16 § 2 st. 2p. KköpL. 
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Varan skall även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov 

eller modell.58 Vid en eventuell undersökning bereds köparen en möjlighet att bilda en egen 

uppfattning av varans skick och kapacitet, vilket kan vara viktigt vid en eventuell bedöm-

ning om fel i varan föreligger. Felbedömningen grundar sig på köparens förväntningar av 

varan och anses därmed föreligga om varan avviker från vad köparen med fog kunnat för-

utsätta av köpet.59  

Ett faktiskt fel föreligger även i de fall då varan inte överensstämmer med uppgifter som 

säljaren lämnat själv, eller genom en förmedlare, avseende varans egenskaper eller använd-

ning i samband med marknadsföringen eller före köpet, om uppgifterna i fråga kan antagas 

ha inverkat på köpet.60  Säljarens ansvar sträcker sig bakåt i tiden vilket betyder att denne 

måste beakta tidigare säljled och den information som lämnats före köpet eller vid mark-

nadsföringen av varan, som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses fel-

aktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Har uppgifterna om 

varan rättats i tid och på ett tydligt sätt, föreligger inget faktiskt fel i förhållande till mark-

nadsföring eller angivna uppgifter.61 

3.3 Befintligt skick och undersökningsplikt 

KöpL är som sagt dispositiv och KköpL tvingande till konsumentens förmån med vissa 

begränsade dispositiva möjligheter. Säljarna kan därmed under vissa omständigheter in-

skränka sina skyldigheter eller utöka dem beroende på vilken lag som är tillämplig. Säljaren 

kan som avtalsvillkor införa att varan i vissa avseenden får vara undermålig, eller att säljaren 

under vissa omständigheter inte åtar sig något ansvar för varans skick då varan försäljs i be-

fintligt skick. Förbehåll om befintligt skick lämnas främst vid försäljning av begagnade va-

ror.62 

 

                                                 
58 17 § 2 st. 3p. KöpL och 16 § 2 st. 3p. KköpL.  

5917 § 3 st. KöpL och 16 § 3 st. 3 p. Se även Kihlman, Jon, Köprätten ’en introduktion’, Norstedts Juridik 
AB, 6 uppl., Visby 2011, s. 64. 

60 18 § 1 st. KöpL och 19 § 1 st. KköpL. 

61 18 § 2-3 st. KöpL och 19 § 2-3 st. KköpL. 

62 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 87. 
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Det finns dock begränsningar där varan enligt KöpL ändå skall anses vara felaktig. Detta 

gäller då varan inte överensstämmer med de uppgifter säljaren har angivit till köparen gäl-

lande varans egenskaper eller användning som kan antas ha inverkat på köpet. Har säljaren 

underlåtit att upplysa köparen om väsentliga omständigheter som köparen känt till, som rör 

varans egenskaper eller användning och som köparen bör kunna räkna med att bli upplyst 

om, skall varan anses felaktig om detta inverkat på köpet. Detta gäller även i de fall varan är 

i ett väsentligt sämre skick än vad köparen kan förutsätta utifrån varans pris och omstän-

digheter, vilket är ett tillräckligt rekvisit då försäljning istället sker från näringsidkare till 

konsument.63 Vid en försäljning från näringsidkare till konsument måste näringsidkaren 

tydligt specificera i vilket eller vilka avseenden denne inte vill ansvara för varans skick. Reg-

lerna om befintligt skick är betydligt mindre omfattande i KköpL jämfört med KöpL:s be-

stämmelser. Detta rättfärdigas dock av KköpL:s tvingande regler vilket delvis tar hand om 

näringsidkarens ansvar att överlämna riktiga uppgifter.64 

”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.”65 Under-

söker köparen varan, eller om denne underlåter att undersöka varan får ha inte såsom fel 

åberopa vad som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning, om inte säljaren har 

handlat i strid mot tro och heder. Det föreligger dock inte någon generell undersöknings-

plikt. En bedömning görs istället från fall till fall. 

3.4 Riskens övergång 

Huvudregeln enligt KöpL är att felbedömningen görs vid tidpunkten för riskens övergång, 

det vill säga vid avlämnandet till köparen. Säljaren svarar även för fel som uppenbarar sig 

vid ett senare skede om felet kan härledas till ett tidigare stadie än vid riskövergången. Vid 

många tillfällen kan det vara väldigt svårt att konstatera tidpunkten för när ett fel har inträf-

fat.66 Avvikelser efter riskens övergång kan bli problematiska att kartlägga vilket renderar i 

en bevisfråga som enbart kan avgöras av domstol. ”Uppkommer en försämring efter det att 

risken har gått över på köparen skall varan anses vara felaktig, om försämringen är en följd 

av säljarens avtalsbrott”.67 Det blir således kritiskt för parter som inte är överens, om av-

                                                 
63 19 § 1-3 st. KöpL och 17 § KköpL. Se även Herre, Ramberg, Konsumentköplagen ’en kommentar’, s. 184. 

64 Herre, Ramberg, Konsumentköplagen ’en kommentar’, s. 212-213. 

65 20 § 1 st. KöpL. 

66 Se Jori Munukka, Köplag 21 § 1 st. lagkommentar, not 1, Karnov, Internet, 7 april 2013. 

67 21 § 2 st. KöpL. 
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talsbrott föreligger, att omgående avgöra tvisten för att undvika löpande kostnader om va-

ran behöver underhållas.68  

I transaktioner mellan näringsidkare och konsument skall fel som visar sig inom sex måna-

der presumeras ha funnits vid avlämnandet om motparten inte kan bevisa motsatsen eller 

om detta är oförenligt med varans eller felets art. 69 För att säljaren skall kunna motbevisa 

denna presumtionsregel krävs det att denne gör det övervägande sannolikt att felet i fråga 

inte fanns vid avlämnandet, eller att felet är förenligt med varans eller felets art. Enligt 

ARN har uppgifter som säljaren själv lämnat ett lågt bevisvärde, vilket försvårar möjlighet-

erna att bryta presumtionen.70 Regeln innefattar en tung bevisbörda som kräver at nä-

ringsidkaren gör det sannolikt att felet beror på vanvård, onormalt brukande, olyckshändel-

ser eller liknande.71 

 

 

  

                                                 
68 Göta hovrätt, avgörande T 808-07, meddelad 21 oktober 2008, se kostnadsräkning i domslut. 

69 20a § KköpL. 

70 Eriksson, Anders, Nordling, Lotty, Palm, Torsten, Konsumentköp ’en kommentar till konsumentköplagen’, 
Karnov Group Sweden AB, 1 uppl., Stockholm 2011, s. 158. 

71 Herre, Ramberg, Konsumentköplagen ’en kommentar’, s. 234. 
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4 Kopplingen mellan ”fel i vara” och ”fel i häst” 

4.1 Hästens fysiska natur och vanliga fel i häst 

Hästar är djur som ständigt behöver uppvaktning för att nå ett optimalt välbefinnande. De 

behöver regelbunden fysisk stimulans i form av hårdare träning och motion, men också 

psykisk stimulans där hästen måste utsättas för nya miljöer så att den får använda sina sin-

nen fullt ut.72 Blir hästen understimulerad tappar den både kondition och muskler, vilket 

kan resultera i allvarliga skador eftersom den har en föränderlig anatomi som gör att den 

kräver daglig motion eller träning. Skador som uppkommer bör åtgärdas omgående för att 

allvarliga konsekvenser inte skall utbryta. Hästar kan oftast rehabiliteras om felet åtgärdas 

omgående.73 Det finns dock fel i häst som inte går att åtgärda samtidigt som det finns ”fel i 

häst” som inte bör åtgärdas eftersom de inte inverkar på hästens funktionsduglighet. Even-

tuella ingrepp kan under sådana omständigheter istället ”skapa ett problem”. 

Vid tvist visar undersökningar att vanliga fel som åberopas för hävning eller återgång av 

hästköp framgår enligt följande rangordning: generell hälta (vilket kan vara ett resultat av 

övriga fel), röntgenfynd A (vanligaste röntgenavvikelserna; atros, benpålagringar och spatt), 

ridproblem (istadighet, d.v.s. ett icke medicinskt fel som grundar sig på kemin mellan häst 

och ryttare), ryggproblem (intilliggande tornutskott som kan orsaka smärta), röntgenavvi-

kelser B (lösa benbitar, hovproblem och lynnesfel, vilket innebär att hästen visar sig vara 

hetsigare än väntat).74 Bland dessa fel förekommer både fysiska fel, men också mentala fel i 

form av beteendestörningar, vilket redogörs i efterföljande kapitel. 

4.2 Fysiska fel 

Hästöverlåtelser sker oftast mellan en sakkunnig säljare och en köpare som inte alltid har 

samma kunskap eller förutsättningar som säljaren. En sådan säljare ansvarar för att hästens 

har en normal funktion och att samspelet mellan hästen och den nya ryttaren fungerar 

normalt. En ridhäst skall exempelvis vara ämnad för ridning, vilket betyder att ett exteriör-

                                                 
72 Lindberg, Charlie, Andersson, Ingrid, Hästveterinären ’200 frågor och svar om hästars hälsa och sjukdom’, 

ICA bokförlag, 1 uppl., Västerås 2004, s. 8-9. 

73 Hästar och konsumentköplagen, Ett projektarbete under 2010 i samverkan mellan ASVH, Svenska 
Ridsportförbundet och Sveriges Veterinärförbund, med stöd från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt 
Hästföretagande, slutrapport s. 37. Se även Deckeman, Lars, Hästen, samhället och lagen, LD hästlitteratur, 
1 Uppl., Stockholm 1994, s. 11. 

74 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 29. 
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fel (avel) inte är väsentligt för köparen i fallet.75 Har säljaren sålt en häst avsedd för dressyr, 

men som inte visar sig vara lämpad för det p.g.a. skador eller bristande kapacitet, kan detta 

vara en avvikelse från vad köparen hade kunnat förvänta sig av varan.76 Köps exempelvis 

en avelshäst skall denna vara fertil för att möjliggöra framtida avel för att ett faktiskt fel inte 

skall föreligga.77 

Vissa fysiska fel såsom osteochondros (lösa benbitar), vilket ofta ligger till grund för häst-

tvister, kan finnas under hela hästens liv utan att påverka hästens funktionsduglighet. Det 

finns ett flertal tävlingshästar på elitnivå som har osteochondros, men som ändå fungerar 

alldeles utmärkt. Vissa hästar kan dock bli besvärade efter hårdare ansträngning vilket kan 

resultera i hälta. Behandlingen varierar från fall till fall, men det är vanligt att den lösa ben-

biten opereras bort i form av en titthålsoperation. Operationen har stora chanser att lyckas 

och medför inte att hästen blir bättre eller sämre prestationsmässigt. Om hästen påverkas 

av felet, utan någon vidare åtgärd, kan dock en ledkapselinflammation utvecklas som med-

för att hästen minskar i sin funktionsduglighet. Upptäcks felet vid en röntgen inför en för-

säljning brukar priset sjunka i avsevärd mängd, även om det inte föreligger något problem 

rent praktiskt.78 Det föreligger således en gråzon om osteochondros bör behandlas eller 

inte. Om hästen inte brister i sin funktionsduglighet, försvåras möjligheterna att hävda att 

ett fel föreligger. Påverkar inte ”felet” hästen är det enligt många veterinärer olämpligt att 

utföra ett ingrepp.  

Benpålagringar är likaså ett ”fel” som inte direkt behöver inverka på hästens funktionsdug-

lighet, beroende på hur mycket som lagrats och var på hästen benpålagringarna har bil-

dats.79 Sådana beläggningar kan uppkomma hos den växande hästen såväl som den full-

vuxna hästen bland alla raser. Benpålagringar uppstår ofta i strama leder och benämns som 

”spatt”. Klassiska symptom som uppkommer hos hästen är hälta vid böjprov. Den kan 

                                                 
75 Se även Deckeman, Lars, Hästen, samhället och lagen, LD hästlitteratur, 1 Uppl., Stockholm 1994, s. 26. 

76 Se Göta hovrätt, avgörande T 3262-08, meddelad 16 juni 2009. 

77 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 75. (Håstad använder exemplet avelstjur som i sammanhanget 
kan användas analogt då hästar utgör levande djur). 

78 Lindberg, Andersson, Hästveterinären, s. 114. 

79 Lindberg, Andersson, Hästveterinären, s. 107. 



 

 
19 

dock utvecklas och läka av sig själv utan att någon hälta uppmärksammas. Läkningsproces-

sen består i att ledytorna successivt växer samman, vilket tar lång tid, oftast mer än ett år.80 

Sammanfattningsvis är dessa ”klassiska fel” som ofta förekommer i hästtvister speciella ef-

tersom deras själva existens inte behöver utgöra ett fel rent praktiskt. Det är svårt att i för-

väg avgöra huruvida ovannämnda fel någonsin kommer att inverka på hästens funktions-

duglighet, vilket försvårar möjligheten att konstatera att ett fel i varan föreligger. Felen kan 

också utvecklas i samband med att hästen utvecklas och förändras, vilket betyder att veteri-

närer med stor sannolikhet kommer att upptäcka röntgenavvikelser om hästen röntgas, 

som blir svåra att härleda till en särskild tidpunkt. Vilka slutsatser som dras, d.v.s. om avvi-

kelserna befinner sig inom normalvariation, beror helt på vilken veterinär som tittar på bil-

derna. Detta ställningstagande redogörs tydligt i en nyligen avgjord dom från Hudiksvalls 

TR där tre olika veterinärer bildar helt olika uppfattningar. Vad gäller felbestämmelserna 

och veterinärens roll redogörs detta i ett senare kapitel. 

4.3 Beteendestörningar 

Problemhästar, d.v.s. hästar som sparkas, är bitska och opålitliga grundar sig i att hästen i 

fråga har ett lynnesfel. För att undvika ett sådant beteende hos hästen krävs en ordentlig 

uppfostran och bra träning. Det är viktigt att köpare upplyses om hästar som har ett pro-

blematiskt beteende eftersom de kan vara väldigt opålitliga. De kan även vara besvärliga att 

rida och går till attack vid obevakade ögonblick. Även veterinärer får under sådana om-

ständigheter svårt för att handskas med hästar som har lynnesfel eftersom de kan sparka 

rätt ut med all sin kraft. Försäkringsbolag ersätter inte ägare som köpt hästar med lynnesfel 

eller om hästen utvecklat ett sådant beteende.81 

I en dom från Mölndals TR anförde köparen att felet i den gällande hästen grundade sig i 

ett inarbetat lynnesfel, vilket gjorde hästen oridbar för dressyr-ändamål och även för pro-

menadridning. Hästen var även svårhanterlig från marken, istadig och sparkade bakåt vid 

ridning, vilket gjorde den livsfarlig i vissa avseenden. Köparen kunde inte heller transpor-

tera hästen till tävlingsbanan och således nyttja den för tävlingsändamål p.g.a. angivna fel.82 

                                                 
80 Pettersson, Harry, Green, Bernt, Håll hästen frisk ’att förebygga och bota sjukdomar’, ICA bokförlag, 8 

uppl., Italien 2007, s. 182. 

81 Pettersson, Green, Håll hästen frisk, s. 272. 

82 Se Mölndals tingsrätt, avgörande T 2458-07, meddelad 16 juni 2009, s .3. 
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Säljaren i målet anförde att hästen i fråga kräver en rutinerad ryttare och att köparen i målet 

inte innehade den kunskapsnivå och riderfarenhet som krävs för att hantera hästen. Sälja-

ren bevisade i målet att hästen inte innehaft ett problembeteende när den befunnit sig i säl-

jarens besittning.83 TR drog således slutsatsen att ”hästens beteende främst var betingat av 

samspelet och kommunikationen mellan hästen och ryttaren”. Hästens beteende var såle-

des inte enbart hänförligt till dess psyke och karaktär eftersom hästens beteende kan skifta 

vid ägarbyte, ny ridstil eller sadelbyte. TR, vilket även bekräftades i överklagandet hos 

HovR, ansåg inte att hästens lynne och beteende utgjorde ett fel enligt KköpL:s mening.84 

4.4 Riskens övergång och medföljande problem 

4.4.1 Fel i vara och befintligt skick 

Riskens övergång ter sig vara särskilt problematisk vid hästköp eftersom hästar är föränder-

liga djur. Att identifiera fel i varan blir dessutom ännu svårare om hästen försålts i befintligt 

skick.  Detta framgår särskilt i ett mål som avsåg en relativt otränad häst som under maj-

oktober 2007 ådragit sig ett antal skador. Säljaren sålde hästen i befintligt skick enligt kvit-

tens och upplyste köparen tydligt om dess brister samt att hästen använts som hobbyhäst 

och för distansridning. Någon upplysning om att hästen inte var lämpad för galopp gjordes 

inte, dock uppmanades köparen att undersöka hästen. Köparen var dock en erfaren galopp-

tränare som avsåg att så snart som möjligt börja tävla i galopp med hästen trots att den ald-

rig tidigare använts i detta syfte.85  

Någon utförlig undersökning gjordes i fallet inte av köparen. Efter en sammanvägd be-

dömning av det som anförts i målet, ansåg TR att köparen i fallet borde gjort en mer utför-

lig undersökning med hänsyn till dess erfarenhet som galopptränare. Att säljaren aldrig 

upplyst om hästens lämplighet för galopp bortses då säljaren tydligt redogjort i vilket syfte 

hästen tidigare använts och vilka brister den innehar.86 

Ovanstående exempel gäller även i de fall då felen avser egenskaper som bort framgå av en 

undersökning, vilket kan vara problematiskt då veterinärer ibland har olika uppfattningar 

vid en besiktning av en häst. Det är vanligt förekommande vid hästmål att parterna begär 

                                                 
83 Se Mölndals tingsrätt, avgörande T 2458-07, meddelad 16 juni 2009, s. 11. 

84 Se hovrätten för västra Sverige, avgörande T 3309-09, meddelad 2 mars 2010, s. 1. 

85 Ystads tingsrätt, avgörande T 903-10, meddelade 15 december 2012, s. 20. 

86 Ystads tingsrätt, avgörande T 903-10, meddelade 15 december 2012, s. 21. 
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ett så kallat ”andrahandsutlåtande” från en annan välrenommerad veterinär vilket försvårar 

bedömningen för domstolarna.87 

4.4.2 Tvåmånaders-syndromet 

Vid överlåtelser av hästar till nya ägare kan hästen drabbas av vad som har kommit att kal-

las för ”tvåmånaders-syndromet” av veterinärer. Det som åsyftas är en effekt som kan upp-

stå när hästen ”byter ryttare, miljö, utrustning, underlag och träning” vilket kan komma att 

kräva rehabilitering om minst två månader för att bli av med.88 En övergång till en ny ryt-

tare kan resultera i att hästen får vissa kroniska förändringar i bl. a. rygg, ben eller hovar, 

vilket leder till fysiska avvikelser på hästen från överlåtelsetillfället och svårigheter vid rid-

ning. I en dom från HovR konstaterades att sådana avvikelser inte nödvändigtvis utgör ett 

fel eftersom avvikelserna kan härledas till köparens kompetens som ryttare, d.v.s. samar-

betet mellan häst och ryttare.89 

Allt fler domstolar har börjat uppmärksamma tvåmånaders-syndromet. Resultatet av det 

hela påvisar att beteendestörningar inte kan associeras med felbestämmelserna i KöpL eller 

KköpL, vilket HovR tydligt har konstaterat i ovannämnda dom. Härvid kan en jämförelse 

göras med Konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL) där behandling av levande djur är helt 

undantaget enligt 1 § 1 st. 1 p. KtjL, fastän lagen avser arbete på lösa saker, vilket hästar 

sannerligen räknas som. Enligt Bertil Bengtsson rekommenderas endast en analog tillämp-

ning av KtjL, vilket även framgår av motiven till lagen. Han anser även att det är lättare att 

tillämpa KtjL på levande djur i vissa avseenden eftersom det saknas en personlig koppling 

till djuren, i förhållande till den koppling som en läkare har till en människa. 

 

Det är dock i nästa steg som Bengtsson menar att problemen uppstår, eftersom fel-

begreppet i KtjL inte passar in på levande djur, med tanke på den ovisshet som råder kring 

behandling av sjukdomar.90 I sin slutsats konstaterar Bengtsson att KtjL bör utvidgas och 

inkludera särregler i ett par paragrafer för att möjliggöra en smidigare tillämpning eftersom 

”en del tjänster kräver så mycket speciella bestämmelser att en reglering för sig verkar be-

                                                 
87 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, meddelad 4 februari 2013, s. 16. Se även 20 § 2-3 st. KöpL. 

88 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, meddelad 4 februari 2013, s. 15. 

89 Göta hovrätt, avgörande T 3016-08, meddelad 9 september 2009, s. 3. 

90 Bengtsson, Bertil, Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? ’En diskussions-promemoria’, Ds 2008:55, s. 83. 
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fogad.”91 Då lagen inte tillför någon vägledning finns det dock andra lösningar än att in-

stifta nya lagar, så som standardavtal. Inom hästhandeln har den stora förekomsten av 

standardavtal vuxit fram eftersom levande djur är svåra att reglera rent avtalsmässigt. 

                                                 
91 Bengtsson, Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? s. 106. 
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5 Standardavtal, uppfyller de sitt syfte? 

Köplagens dispositiva utformning har stor betydelse för den väldiga förekomsten av stan-

dardavtal. Enligt Håstad fanns ett uttalat syfte att minska bruket av standardavtal i samband 

med utformningen av den nya KöpL, vilket kunde betvivlas av olika anledningar. Med hjälp 

av den nya KöpL skulle standardavtalen kunna förenklas genom att vara mindre omfat-

tande eftersom KöpL träder in som utfyllande rätt om osäkerhet råder. Grunddragen i den 

nya KöpL var tänkt att övervinna de problem som vanligtvis överkoms med standardavtal 

och på så sätt minska deras bruk samt utvidgning.92 

När det gäller hästar minskar möjligheterna att frångå tillämpningen av standardavtal ef-

tersom lagen inte behandlar levande djur på samma sätt som parterna fritt kan göra i ett 

standardavtal.93 Kravet på hur dålig eller hur bra en häst kan vara vid ett köp skall i första 

hand utläsas av det avtal som upprättats mellan parterna. Dessa kan fritt avtala bort KöpL:s 

regler eftersom denne är dispositiv. KköpL är å andra sidan tvingande till förmån för kon-

sumenten med dispositiva inslag vid ytterst begränsade områden så som exempelvis pris. 

Som det tidigare har anförts skall varan enligt 17 § KöpL och 16 § KköpL i fråga om art, 

mängd, kvalité och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om 

varan avviker från dessa kriterier, föreligger ett fel och köparen kan därmed göra gällande 

olika felpåföljder i KöpL, eller KköpL om säljaren är en näringsidkare och köparen en kon-

sument.94 

I tidigare kapitel har där redogjorts hur dessa felbestämmelser kan få oönskade effekter ef-

tersom KöpL och KköpL utgör generella lagstiftningar som inte särskilt inriktar sig på häs-

tar som handelsobjekt, vilket har lett till att användandet av standardavtal inom området 

skett allt mer frekvent. Syftet med standardavtal grundar sig i rationaliseringssyftet, att pre-

cisera rättsläget och att förskjuta riskfördelningen mellan parterna, varav de två sista syftena 

är mer lämpade för hästhandeln.95 Upprättandet av standardavtal ger parterna ”möjligheten 

att förebygga rättsosäkerheten och tvister genom att skräddarsy branschanpassade regler 

som ter sig praktiska och ändamålsenliga för den särskilda kontraktstypen” vilket leder till 

                                                 
92 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 33. 

93 Se Bilaga I och Bilaga II. 

94 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 73. 

95 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14. 
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att rättsläget kan preciseras. Den oönskade effekten av ”opassande lagar” kan således und-

vikas genom välutvecklade standardavtal.96 

Möjligheten att förskjuta riskfördelningen mellan parterna i förhållande till vad som van-

ligtvis gäller enligt dispositiva rättsregler kan vara lämpligt med hänsyn till den speciella av-

talssituation som hästar medför. Det gäller dock att standardavtalet inte missbrukas ensidigt 

från den ena parten i form av friskrivningar eller begränsningar som är oskäliga.97  

Under sådana omständigheter kan avtalsvillkor jämkas eller helt lämnas utan avseende, om 

villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets till-

komst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Avtalet kan även jäm-

kas eller lämnas helt utan avseende för det fall villkoret innebär en sådan betydelse att det 

icke skäligen kan krävas att avtalet fullföljs med oförändrat innehåll.98
 

Förutsättningarna för avtalet regleras helt utav parterna, vilket i teorin betyder att eventuella 

fel som inte fångas av lag måste framhävas av avtalet.99 Trots standardkontraktet krävs ak-

tivt handlande i form av utfyllande fritext, om parterna uttryckligen vill friskriva sig från la-

gens tillämplighet eller särskilda avvikelser hos hästen. En sådan sak som röntgenavvikelser 

och förändringar i hästen som inte anspelar på funktionen, behöver nödvändigtvis inte ut-

göra fel i lagens mening. Det förutsätts därmed att parterna agerar aktivt för att instifta öv-

riga överenskommelser eller friskrivningar eftersom dessa kan komma ett behandlas an-

norlunda enligt KöpL och KköpL:s bestämmelser. 100 

Allt fler domstolar anser att avtal vid köp och försäljning av hästar är otydliga vilket resulte-

rar i en utfyllnad med KöpL eller KköpL:s felbestämmelser. I ett mål från Malmö TR fanns 

där stora svårigheter för domstolen att identifiera huruvida säljaren utgjorde en näringsid-

kare eller privatperson, samt i vilket avseende denne avsåg att friskriva sig från ansvar vad 

gällde den försålda hästens skick enligt standardavtalet. Säljaren vann tvisten vid TR men 

domen överklagades till HovR vilket resulterade i en förlikning. Standardavtalen ter sig vara 

                                                 
96 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14-15. 

97 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 15. 

98 36 § AvtL. 

99 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 15. 

100 Se Bilaga I och II, p.16. 
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väldigt olika i sin utformning eftersom det inte finns några formkrav, vilket skapar en oför-

utsägbarhet för båda parterna. 101 

I en dom från Mölndal TR har domstolen även där riktat kritik gentemot hur parterna an-

vänt standardavtal eftersom tillämpningen skapat en oklarhet kring parternas intentioner.102 

Parterna måste beakta att ett standardavtal kräver ett aktivt handlande och friskrivande från 

felbestämmelserna i KöpL och KköpL (i den mån det inte är till nackdel för konsumenten). 

Det är inte alltid avtalets substans som utgör problemet i sig då parterna är oense. Oftast 

grundar sig tvisten på hur standardavtalet har hanterats och vad som instiftats. 

I standardavtal förekommer klausuler där förutsättningen för att ett köp skall vara giltigt 

kräver att ”hästen kan försäkras utan reservationer enligt den fullständiga försäkringsfor-

men (A1 eller motsvarande) till fulla köpeskillingen inom en månad efter leveransen.”103 

Det skall tilläggas att ovanstående klausul inte skyddar köpare av hästar som visat istadighet 

eller lynnesfel. Försäkringsbolag ersätter inte ägare som köpt hästar med lynnesfel eller om 

hästen utvecklar ett sådant beteende.104 

HovR för västra Sverige har dessutom i dom angivit att lynnesfel och istadighet inte utgör 

fel i lagens mening, vilket betyder att parterna måste friskriva sig från ”felen” i avtalet för 

att undvika en eventuell tvist. Det är visat att det så kallade tvåmånaders-syndromet är van-

ligt förekommande, vilket hade resulterat i att ovanstående situation mer eller mindre måste 

avgöras av domstol.105 

I vissa fall har domstolen även bortsett från faktumet att köparen inte tecknat försäkringen 

i standardavtalet, fastän denna klausul utgjort en förutsättning för avtalet. HovR har å andra 

sidan konstaterat att detta faktum inte heller påverkar individens rätt till ersättning i form 

av skadestånd.106 Sammanfattningsvis finns det en bred variation på hur standardavtal upp-

rättas och hur de behandlas av domstolarna samt parterna, vilket skapar oförutsägbarhet. 

                                                 
101 Se Malmö tingsrätt, avgörande T 10264-08, meddelad 15 oktober 2009, s. 7.  Se även hovrätten över Skåne 

och Blekinge, avgörande T 2667-09, meddelad 20 oktober 2010. 

102 Se Mölndals tingsrätt, avgörande T 2458-07, meddelad 16 juni 2009. 

103 Se Bilaga I och II, p. 9. 

104 Pettersson, Green, Håll hästen frisk, s. 272. 

105 Se Bilaga I och II, p. 10. Se även Se hovrätten för västra Sverige, avgörande T 3309-09, meddelad 2 mars 
2010, s. 1. 

106 Se Svea hovrätt, avgörande T 5745-10, meddelad 9 september 2011. 
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6 Processfrekvensen i hästmål 

6.1 Inledning 

Undersökningar bekräftar att antalet hästar i Sverige stadigt ökar,107 samtidigt som det är 

klarlagt att antalet hästmål stadigt ökar,108 vilket kan grunda sig på många faktorer. I föregå-

ende kapitel har där redogjorts hur felbestämmelserna i KöpL och KköpL kan få oönskade 

konsekvenser när dessa tillämpas på hästar. Även då standardavtal tillämpas uppstår det 

problem fastän dessa avtal är menade att komplettera lagen för att överlåtelser skall bli mer 

ändamålsenliga. Med den nya KöpL var de tänkt att parter inte ska behöva upprätta lika 

avancerade avtal eftersom KöpL träder in som utfyllande rätt om osäkerhet råder. Grund-

dragen i den nya KöpL var menade att övervinna de problem som vanligtvis överkoms 

med standardavtal och på så sätt minska deras bruk samt utvidgning.109 Men trots detta fö-

rekommer kollisioner som ter sig svåra att överkomma då lag och standardavtal kombine-

ras. Felen är oftast komplicerade och kan endast avgöras av domstol utifrån de bevis som 

åberopas. Veterinärer fyller under sådana omständigheter en väldigt viktig funktion för att 

avgöra om ett fel föreligger. 

6.2 Veterinärens betydelse  

Vid en veterinärbesiktning konstaterar veterinären om hästen i fråga är godkänd eller ”utan 

anmärkningar”, vilket sedan läggs till grund för den försäkring som köparen avser att 

teckna. Ett fel eller en avvikelse i veterinärens besiktningsintyg noteras av försäkringsbola-

get i form av en ”reservation”.110 Är hästen felfri har ägaren rätt att få ut hela hästens värde 

som försäkringen täcker om hästen måste avlivas. Har hästen dock erhållit en reservation i 

sitt intyg, och ”felet” kan härledas till reservationen av en veterinär, erhåller inte köparen 

någon ersättning då hästen blir utdömd och avlivad.111 

På så sätt har veterinärens roll en stor betydelse för både köparen och säljaren eftersom det 

ligger i bådas intresse att hästen försäkras utan reservationer för att köpet skall genomföras. 

Många veterinärer har uppfattningen om att köpare har en missvisande bild av veterinärens 

                                                 
107 Jordbruksverket (2011), Statistisk meddelande, s. 37. 

108 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 6. 

109 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 33. 

110 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 33. 

111 http://www.agria.se/hast/artikel/sa-fungerar-hastforsakring, tillgänglig 2013-04-29. 

http://www.agria.se/hast/artikel/sa-fungerar-hastforsakring
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uppgift. I en köpares ögon är hästen ”felfri” och beräknas således vara i samma skick som 

en ny vara, om den går igenom besiktningen, vilket framgår av den undersökning som 

gjorts av en särskild styrgrupp i samarbete med jordbruksverkets satsning på livskraftigt 

hästföretagande. I den undersökning som genomförts, är det enligt veterinärernas uppfatt-

ning, själva inställningen till besiktningar från köpare och säljare som ligger till grund för 

många tvister.112 

Veterinärerna som deltagit i undersökningen har även uppfattningen av att det föreligger en 

kollision mellan juridik och medicin eftersom hästar är djur som är väldigt föränderliga i sin 

natur. Det finns extrema svårigheter att bevisa tidpunkten för när ett fel förelåg på ett han-

delsobjekt som konstant förändras invärtes och utvärtes, oberoende av hur den används. 

Enligt undersökningen har den stora mängden veterinärer som tillfrågats en väldigt kritisk 

uppfattning till att hästar skall likställas med kapitalvaror, d.v.s. bilar, kylskåp möbler 

m.m.113 

Vid tvist är det röntgenfynd (avvikelser) som är det parterna önskar att veterinären skall 

upptäcka, varpå det tas ett flertal röntgenbilder. Olika veterinärer kallas sedan av parterna 

för att uttala sig om röntgenavvikelserna mellan tidigare bilder och nya bilder, samt vilken 

klinisk relevans dessa har för domstolens bedömning, vilket enligt veterinärernas uppfatt-

ning blir mycket problematiskt. De anser att domstolarna bör ha en spetskompetens för att 

kunna avgöra hästtvister och förstå vilken relevans röntgenavvikelserna har, eller inte har. 

Risken blir annars att domstolarna fattar felaktiga domslut vilket leder till ett åsidosättande 

av djurskyddet i praktiken.114 

6.3 Subjektiva bedömningar 

I en dom från Hudiksvalls TR kan där aktualiseras ett exempel på när tre olika veterinärer 

skall yttra sig om ”fel i vara” och röntgenavvikelser på den omtvistade hästen. Enligt vete-

rinär 1 upptäcktes röntgenfynd i form av spattförändringar som inte gick att datera, pålag-

ringar vid kotlederna och en lös benbit som enligt denna veterinär definitivt har förelegat 

minst tre månader före den undersökning som genomfördes i samband med köpet. Veteri-

när 1 gjorde gällande att spattförändringarna troligtvis funnits i över sex månader, och den 

                                                 
112 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 33. 

113 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 34. 

114 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 31. 
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lösa benbiten sedan hästen varit föl. Dennes uppfattning är att skadorna är väldigt betydel-

sefulla för hästens brukbarhet, dock beroende på vad hästen skall användas till. Veterinär 1 

fann det ytterst tveksamt för om hästen var lämpad för tävling.
115

 

Veterinär 2 gjorde dock en annan bedömning efter att ha analyserat röntgenbilderna i må-

let. Enligt denne fanns där ”små förändringar från det alldeles normala, d.v.s., när hästen 

inte uppvisar några anmärkningar alls”. Förändringarna i kotlederna kunde vara av äldre art, 

men det framgår inte varifrån reaktionerna på hästen kommer ifrån, vilket försvårar möj-

ligheterna att härleda felet. Enligt veterinär 2 är det viktigt att hästen rehabiliteras och att 

parterna brustit i sitt sätt att hantera ärendet. Istället för att sätta igång ett hävningsförfa-

rande borde parterna ha sett till djurskyddet genom att påbörja en rehabilitering. Veterinär 

2 tog del av veterinär 1:s utlåtande och anser att de uppvisade reaktionerna på hästen 

mycket väl kan ha uppstått efter försäljningen. Besiktningen har enligt veterinär 2 skett i 

form av ett normalt och korrekt förfarande där det inte konstaterats några reaktioner. Vete-

rinär 2 anförde även att denne inte kunde identifiera någon uttalad spatt på röntgenbilder-

na, och att veterinär 1 således dragit alldeles för snabba slutsatser. Enligt veterinär 2:s erfa-

renhet, kan hästar med spatt fungera alldeles utmärkt för tävlingsändamål även inom de 

allra högsta tävlingsklasserna.
116

 

 

Vad gäller pålagringarna kan dessa ha funnits tre månader före köpet, men likväl ha upp-

stått efter. Det är dock enligt veterinär 2 inte visat i fallet att det är just pålagringarna som 

smärtar hästen. Hästar reagerar olika och detta särskilt vid böjprov. Ponnyer skall exempel-

vis belysas som extremt känsliga vid böjprov och reagerar betydligt mycket mer än halv-

blodshästar, vilket inte behöver betyda att det föreligger något direkt fel på hästen. Det 

finns exempelvis många ponnyer som tävlar i de svåra klasserna frekvent, utan att gå ige-

nom en böjprovsundersökning utan anmärkning.
117

 

 

 

 

 

                                                 
115 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 11. 

116 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 13. 

117 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 14. 
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Den tredje veterinären i målet ansåg att hästen var utan anmärkning och att röntgenavvikel-

serna som presenterats var inom normal variation. Enligt veterinär 3 fanns det en risk att 

”felet” i fråga grundade sig på hästens miljöombyte, med andra ord, det så kallade tvåmå-

naders-syndromet.118 

Vid en sammanlagd bedömning av parternas utlåtanden ihop med veterinärernas utlåtan-

den, kom domstolen fram till att den lösa benbiten förelegat sedan en lång tid tillbaka och 

att detta ”fel” inte haft någon inverkan på hästens användbarhet, vilket därmed inte utgör 

något fel enligt KöpL:s mening. För att fel skall anses föreligga enligt KöpL krävs det att 

varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta av köpet. 

Vad gäller pålagringarna och eventuell spatt, framgick det inte av utredningen att ovan-

nämnda röntgenavvikelser inverkat på vad köparen med fog kunnat förvänta sig av kö-

pet.119 Detta rättsfall redogör aktuella problem som härleds ur hästens föränderliga natur 

och den bredd på analyser och slutsatser som finns bland veterinärer. I de flesta fallen är 

veterinärsutlåtandena avgörande för domstolens resonemang kring huruvida ett fel faktiskt 

föreligger eller inte.  

6.4 Galliano 

Problematiken kring KköpL och KöpL belyses särskilt genom fallet med hästen Galliano. 

Domen bekräftar att det föreligger ett aktivt problem som föranleds av felbestämmelserna i 

KköpL, veterinärens betydande roll för att avgöra om fel i häst föreligger, och effekten av 

en process som avser återgång av hästköp. Den visar att det finns ett genomgående möns-

ter som kan utläsas i flera hästmål120, dock ännu tydligare och genomgående 

Galliano överläts den 2 augusti 2005 mellan två privatpersoner, vilket hade inneburit att 

KöpL bort tillämpas. Köpet förmedlades dock av en näringsidkare (nedan kallat bolaget) 

för 150 000 kr, vilket betyder att 1 § 2 st. KköpL tillämpas istället då köpet förmedlats av 

en näringsidkare till en konsument. 

Galliano är en 12 år gammal häst som är utbildad inom medelsvår nivå till dressyr. Hästen 

köptes efter en genomförd veterinärbesiktning, och avsikten med köpet var att köparen 

menade att använda hästen för privat vidareutveckling. Köparen hade inte någon kunskap 

                                                 
118 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 15-16. 

119 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 16. 

120 Se Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12. Se även Svea hovrätt, avgörande T 3977-08. 
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om hästens nivå och efter ca tre månader upptäckte köparen att samarbetet mellan hästen 

och denne inte gick som förväntat. Galliano undersöktes så småningom av en veterinär 

som konstaterade att Galliano med stor sannolikhet ådragit sig spondylos i bröstryggen. 

Köpet hävdes därefter vilket ledde till en tvist mellan parterna eftersom säljaren vägrade att 

återta Galliano.121 

Den centrala frågan i målet var huruvida diagnosen spondylos utgjorde någon betydelse för 

brukandet av hästen Galliano, samt om ”felet” utgjorde ett fel enligt lagens mening som 

berättigar köparen att häva det gällande avtalet mellan parterna. Med tanke på 20 a § 

KköpL och dess utformning konstaterade TR att säljaren i fallet innehar avsevärd svårighet 

att bevisa om felet fanns vid riskens övergång eller inte, vilket resulterade i ett lägre bevis-

krav från säljarens sida. Bevisbördan omfördelades därefter till köparen som i målet var 

tvungen att påvisa att felet förelegat vid riskens övergång. Efter ett noggrant övervägande 

ansåg TR att spondylos förelegat redan vid tiden för avlämnandet. Felet kunde dock inte 

anses utgöra ett sådant fel som inverkat på Gallianos funktionsduglighet, vilket resulterade i 

att käromålet ogillades. 

Domen överklagades dock till Svea HovR som lade en stor vikt vid en av veterinärernas 

vittnesutsaga i målet. Denne veterinär hade ridit och undersökt hästen samt konstaterat ”att 

det inte är teoretiskt omöjligt att spondylos, som enligt dem är en sällsynt företeelse, kan 

leda till nedsatt rörelseförmåga.”  HovR fann därmed att det var tillräckligt klarlagt att häs-

ten varit behäftad med ett fel som medfört en funktionsstörning.122 

Utifrån denna utsaga konstaterade rätten helt att spondylos kunde ge upphov till en funkt-

ionsstörning och att så var fallet med Galliano. Hästen undersöktes även av en annan vete-

rinär den 4 juli 2007 som även denne drog slutsatsen att Galliano inte kommer att vara an-

vändbar i framtiden som brukshäst. Dessa två utsagor har visat sig vara helt avgörande för 

HovR:s bedömning och utgången i målet.123 

I målet fanns uppgifter om att Galliano inte hade några fel enligt lagens mening, vilket 

styrktes av ett flertal veterinärer. Dessa konstaterade av egen erfarenhet, att effekten av 

spondylos inte behöver innebära funktionsnedsättning eller smärta. Trots dessa uppgifter 

                                                 
121 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 49. 

122 Svea hovrätt, avgörande T 3977-08, s. 4. 

123 Svea hovrätt, avgörande T 3977-08, s. 8. 
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ansåg HovR att Galliano var behäftad med fel som nedsätter hästens funktionsduglighet. 

HovR ansåg vidare att detta fel inverkat på köparens möjligheter att använda hästen till av-

sett ändamål.124 Effekten av domslutet i Galliano resulterade i att bolaget dömdes att till 

köparen utge totalt ca 730 000 kr (skadestånd, rättegångskostnader och köpeskilling) varav 

den ursprungliga köpeskillingen utgjorde endast 150 000 kr.125 Domen vann laga kraft den 

8 maj 2009, d.v.s. ca 3,5 år senare, vilket i sig varken ligger i parternas eller hästens bästa in-

tresse. 

Gallianofallet speglar ett återkommande126 mönster inom hästmål där saken i målet avser 

hävning eller återgång av köp. I många fall döms hästen ut, vilket betyder att ägaren får det 

försäkrade beloppet utbetalat från försäkringsbolaget mot att hästen avlivas. I Gallianos fall 

valde bolaget att istället återuppta hästens träning och rehabilitera den till fullo. Därefter 

reds och tävlades Galliano i Medelsvår dressyr av en av Bolagets anställda. Galliano lånades 

i november 2009 ut till en skicklig ryttare och har därefter inte visat några som helst fel eller 

symptom som inverkat på ridningen.127 

Hästen kan därmed helt klart konstateras vara funktionsduglig både för normal ridning som 

för tävlingsändamål, vilket motsäger de veterinärsutlåtanden som utgjorde HovR:s stomme 

i sitt domskäl. Resultatet blev svåra ekonomiska förluster för en affär som inte grundar sig 

på ett köp av en defekt vara, ”utan på konsumentens möjlighet att utnyttja den gällande rät-

ten till sin egen fördel.”128  

Gallianomålet påvisar att KköpL och KöpL under sådana omständigheter kan få extremt 

oönskade effekter vid köp och försäljning av hästar vilket redogörs tydligare i nästkom-

mande kapitel. 

 

 

 

                                                 
124 Svea hovrätt, avgörande T 3977-08, s. 4. Se även Eskilstuna tingsrätt, avgörande T 668-06, meddelad 10 

april 2008, s. 20. 

125 Svea hovrätt, avgörande T 3977-08. 

126 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 35. 

127 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 50. 

128 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 50-51. 
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6.5 Effekten av en hög processfrekvens? 

Bland alla tvister mellan näringsidkare och konsument sker en förlikning i 82 procent av 

målen.129 Det bör även noteras att mörkertalet avseende antalet konflikter är relativt stort 

eftersom den senaste mätningen varit särskilt avgränsad.130 På goda grunder kan det konsta-

teras att långtifrån varje konflikt mellan köpare och säljare av en häst går så långt som ända 

fram till ingivande av en stämningsansökan. Särskilt då tvisten avser en näringsidkare och 

en konsument. Anledningen kan grunda sig på att konsumentköplagen bidrar till en ojämn 

fördelning av möjligheterna till framgång för endera parten. Oftast vill näringsidkarna sam-

arbeta vid ett tidigt stadium eftersom de befinner sig i en underlägsen ställning, vilket kan 

resultera i en förlikning. Vardagliga hästköpare och deras ställning gentemot näringsidkare 

har dessutom uppmärksammats mer och mer i media, vilket betyder att vissa processer inte 

utvecklas fullt ut. Som det tidigare har anförts är det ändock helt klarlagt att antalet hästmål 

stadigt ökar.131 

 

Vad gäller ökningen avser denna både mål som skall prövas enligt KöpL och KköpL. Inför 

varje process har det uppskattats att det anlitas en till två advokater som debiterar ca 50 000 

kronor. Per tvist uppgår rättegångskostnaden till minst 100 000 kronor. För samtliga tvister 

är det således uppenbart att kostnaderna blir väldigt höga. I många fall överskrider de det 

omtvistade beloppet, vilket betyder att rättegångskostnaderna blir orimligt höga i förhål-

lande till den grundläggande tvisten. Särskilt då de flesta tvisterna avslutas genom förlik-

ning.132 Förlikas parterna efter en lång och utdragen tvist blir resultatet ren kapitalförstöring 

eftersom tvisten teoretiskt sätt hade kunnat lösas vid ett tidigare stadium. 

 

En annan effekt av processfrekvensen i hästmål är så kallad ”veterinärsshopping”, vilket 

tydligt illustreras i en dom från Hudiksvalls TR där parterna kallar sakkunniga veterinärer 

som skall yttra sig om ”fel i häst”.133 Ofta har den veterinär som kallats av den ena parten 

en annan åsikt jämfört med motpartens veterinär. Processen blir således utdragen och kost-

sam delvis p.g.a. alla extra utlåtanden från veterinärer. Tvisten riskerar dessutom att med 

                                                 
129 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 35. 

130 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 6. 

131 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 6. 

132 Hästar och konsumentköplagen, slutrapport, s. 6. 

133 Se veterinärernas olika bedömningar i Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12, s. 11-16. 
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stor sannolikhet bortse från hästens välmående, vilket även påpekats i domen från Hu-

diksvalls TR av de mer meriterade veterinärerna.134 

Domen från Hudiksvalls TR tillsammans med Galliano bekräftar hur olika uppfattningar 

från veterinärer kan påverka utsagan i målet, samt vilka enorma kostnader processen med-

för. Målen påvisar även att de långa processerna förbiser hästarnas välmående eftersom de 

kan avlivas på felaktiga grunder för att tillgodose den ena parten med kapital. I Gallianos 

fall är det visat att hästen fortfarande kan tävla på en hög nivå efter en tids rehabilitering. 

Trots detta har den förlorande parten fått betala stora summor i form av skadestånd och 

rättegångskostnader, vilket hade kunnat avstyras vid ett tidigt stadium. 

                                                 
134 Hudiksvalls tingsrätt, avgörande T 241-12. 
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7 Analys och kommentarer 

7.1 Hur avgörs det om fel föreligger? 

En försåld vara ”skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning 

stämma överens med vad som följer av avtalet.” Med andra ord så är avtalet ett resultat av 

parternas intentioner, vilket betyder att felbedömningen utförs på grundval av vad som har 

avtalats mellan parterna. Inom hästhandeln är det vanligt förekommande med standardavtal 

eftersom parterna anser att dessa avtal är strukturerade på ett sätt som är mer lämpade för 

häst. En vanligt förekommande klausul är att köpet kan hävas om hästen inte kan försäkras 

utan reservationer. Under sådana förutsättningar blir felet uppenbart och köparen kan såle-

des häva köpet utan komplikationer. 

Det uppstår ändå en hel del överlåtelser inom hästhandeln där felen inte ter sig vara lika 

simpla att identifiera, vilket kan skapa en tvist om parterna är oeniga. Standardavtal har 

trots sin branschanpassning visat sig inneha luckor som måste kompletteras utav lag. De 

kan innehålla allmänna och otydliga utryck som ger utrymme för tvetydiga tolkningar som 

skapar oenighet kring parternas intentioner. Framför allt är det den breda förekomsten av 

standardavtal som skapar oordning kring deras utformning och förutsägbarhet, vilket 

tvingar gällande rätt fylla ut det som inte framkommer av avtalet. 

Eftersom hästar likställs med kapitalvaror innebär detta att levande djur utgör lös egendom 

och lösa saker, vilket betyder att KöpL och KköpL:s felbestämmelser är direkt tillämpliga 

för att avgöra om ett fel föreligger. Under sådana förutsättningar genomförs en övergång 

från ett branschanpassat standardavtal som har som syfte att vara ändamålsenligt och där-

med tillgodose parternas intentioner, till en mer allmän lagstiftning som berör kapitalvaror. 

Vid en första anblick, och ur ett rent teoretiskt perspektiv är lagen helt klart funktionell. 

Lagstiftaren har således antagit att hästar sett till deras funktion och natur kan jämföras 

med bilar, båtar, hemelektronik, kyl, frys och mopeder m.m. Vilket betyder att de enligt 

KöpL och KköpL också ska vara ämnade för det ändamål för vilket varor av samma slag i 

allmänhet används, om inte annat följer av avtalet, för att ett faktiskt fel inte skall anses fö-

religga. Vidare skall hästen vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket hästen var avsedd 

att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har 

haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. 
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Varan skall även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov 

eller modell. Felbedömningen grundar sig därefter på köparens förväntningar av varan, vil-

ket betyder att ett fel anses föreligga om varan avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta av köpet. Ett faktiskt fel föreligger även i de fall då varan inte överensstämmer 

med uppgifter som säljaren lämnat själv eller genom förmedlare, avseende varans egen-

skaper eller användning i samband med marknadsföringen eller före köpet, om uppgifterna 

i fråga kan antagas ha inverkat på köpet. 

Således framstår det som att felbegreppet i KöpL och KköpL, i praktiken bidrar med tyd-

liga distinktioner för när ett faktiskt fel föreligger. Köps exempelvis en häst som skall vara 

lämpad för allround ridning, förväntar sig köparen att hästen skall kunna användas för 

hoppning, allmän ridning och dressyr. Uppfyller hästen exempelvis endast en av dessa för-

väntningar kan köparen häva avtalet. 

Problemet är dock att de flesta felen inte är lika tydliga och lätta att identifiera och detta 

särskilt då de uppenbarar sig efter riskens övergång. Under sådana förutsättningar måste 

felen kartläggas till en särskild tidpunkt, vilket blir avsevärt mycket svårare med hästar som 

handelsobjekt. 

7.2 Är begreppet ”fel i vara” lämpat för fel i häst? 

Vid en tillämpning av KöpL:s bestämmelser ska säljaren ansvara för fel som visar sig först 

senare, om det kan bevisas att felet fanns innan risken övergått på köparen. Enligt KköpL 

presumeras felet ha funnits vid riskens övergång om felet uppenbarar sig inom sex månader 

från det att risken övergått till köparen. Problemet är dock att hästar förändras konstant på 

insidan, utsidan och mentalt vilket leder till en kollision mellan juridik och medicin. Fak-

torer så som tvåmånaders-syndromet inverkar avsevärt på bestämmelsen om riskens över-

gång eftersom ett enkelt sadelbyte, ny miljö eller en ny ryttare kan orsaka förändringar i 

hästens beteende och hästens anatomi. 

Lynnesfel och istadighet kan utvecklas av den nya ryttaren under en kort period, men de 

kan också ha förelegat vid ett tidigt stadie, vilket oftast uppmärksammas under provrid-

ningen. Ryttarens erfarenheter speglar i många fall inte hästens enorma kapacitet vilket i sig 

inte utgör ett fel i vara, om inte parterna uttryckligen avtalat om att hästen och ryttaren skall 

fungera ihop för att köpet skall anses vara giltigt. 
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Bland annat har HovR för Västra Sverige (avgörande T 3309-09) konstaterat att Lynnesfel 

inte utgör ett fel enligt lagens mening, vilket leder till att lynnesfel och istadighet i sig blir en 

avtalsrättslig fråga. De råder dock en bristande konsekvens bland domstolarnas tillämpning 

av beteendestörningar i förhållande till KöpL och KköpL. Lynnesfel och istadighet är 

minst lika viktiga att identifiera genom KöpL och KköpL, dock är det svårt att konkret lo-

kalisera när hästens beteende har förändrats, vilket måste avgöras rent processrättsligt med 

hjälp av bevisning. KöpL och KköpL:s regler tillför inget direkt stöd för att identifiera felet 

vid ett stadie utanför domstolens dörrar. 

Det finns även fel i häst som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet, även om 

felet i sig utgör en avvikelse från vad som redogjorts för köparen enligt veterinärintyget. 

Exempel på sådana fel är osteochondros (lösa benbitar) som många hästar kan få medan de 

växer, men också spatt och benpålagringar. Dessa fel bör enligt veterinärer inte åtgärdas 

om hästen faktiskt inte lider av ”felet” rent fysiskt. Det är även visat att många hästar tävlar 

inom den yttersta eliten utan några nedsättningar i sin funktion fastän de innehar ”fel” så 

som lösa benbitar, spatt eller liknande symptom vilket påvisar att ett rent fysiskt fel inte be-

höver utgöra ett fel i lagens mening. Köpare har dock bilden av att när de erhåller ett vete-

rinärintyg utgör detta en utfästelse om att hästen är felfri, vilket inte stämmer. Hästen skall 

endast leva upp till de förväntningar som framgår av veterinärintyget. 

KöpL och KköpL:s felbestämmelser ter sig rent språkligt och tekniskt vara lämpade för le-

vade varelser så som hästar. Dock lever inte utformningen upp till dess praktiska tillämp-

ning eftersom den skapar en kollision mellan juridik och medicin. Enligt KtjL är levande 

djur undantagna från lagens tillämpning vilket betyder att lagen endast tillämpas analogt. 

Hästens föränderliga natur ställer liknande krav på en mer flexibel lagstiftning som är sär-

skilt branschanpassad. Lagen behöver vara mer ändamålsenlig, vilket annars framkallar en 

betungande roll bland parterna som handlar med hästar där de måste upprätta kliniska avtal 

på egen hand för att undvika stora rättegångskostnader. 
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7.3 Sambandet mellan processfrekvensen och fel i vara 

Som det tidigare har nämnts är avvikelserna svåra att lokalisera bakåt i tiden, vilket kräver 

en ny granskning av det ursprungliga veterinärintyget av en annan veterinär, som sedan ytt-

rar sig om eventuella avvikelser. Därefter avges ett utlåtande där denna konstaterar om felet 

funnits vid riskens övergång och om det inverkat på hästens funktionsduglighet. Veterinä-

rer har således en väldigt avgörande roll både vid den inledande fasen av en tvist (d.v.s. in-

nan stämning) och väl när tvisten pågår i domstol eftersom veterinärens beslut kan trigga 

en part att fullfölja tvisten med en stämningsansökan till domstol. En experts åsikt väger 

tungt vilket framkallar förhoppningar om framgång i domstol som i sin tur framkallar in-

tresset av att fullborda en stämning. Således kan veterinärer utgöra en av flera variabler till 

en hög processfrekvens. 

Väl under processen är det inte ovanligt att motparten anlitat en annan veterinär för att på-

visa motsatsen, d.v.s. att det åberopade felet inte har någon betydelse för hästens funktion, 

vilket visar att veterinärer har en avgörande roll för att konstatera om fel i vara föreligger. 

Sättet som veterinärer används på inom civilprocessen har föranlett ett missbrukande av 

deras avgörande betydelse både inför och under process.  

Det förekommer även situationer där veterinärer har helt olika inställningar vad gäller fel i 

vara, och om felet fanns vid riskens övergång, vilket framgår tydligt av domen ifrån Hu-

diksvalls TR (avgörande T 241-12) där tre olika veterinärer bidragit med tre olika åsikter. 

Domstolarna fäster en avsevärt betungande vikt vid veterinärernas utlåtanden vilket kan få 

extrema konsekvenser i form av att hästen måste avlivas trots att fel inte föreligger. Det 

skall även tilläggas att hästar är dyra handelsobjekt vilket förstärker intresset av ett få tvisten 

avgjord i domstol så som i Galliano (Svea Hovrätt, avgörande T 3977-08). 

I Galliano var veterinärens utlåtande avgörande för huruvida ”felet” på hästen, d.v.s. spon-

dylos, inverkade på Gallianos funktionsduglighet, vilket föranledde hela tvisten. Trots att 

två av flera veterinärer konstaterade att hästen inte var funktionsduglig, tävlar Galliano idag 

i normalklass utan några problem. Felet som åberopades i Gallianos fall är dock ett åter-

kommande fel, bland flera andra fel i hästmål, som rent faktiskt inte behöver inverka på 

hästens funktionsduglighet. 

På så sätt är det visat att det föreligger en kollision mellan lagen och hästar som handelsob-

jekt. Processfrekvensen i hästmål har en fundamental koppling till felbestämmelserna i 

KöpL och KköpL, eftersom felen som åberopas är återkommande. Dessa fel ställer krav på 
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att tvisten avgörs av domstol med hjälp av bevisning eftersom KöpL och KköpL:s felbe-

stämmelser inte kan avstyra tvisten vid en praktisk tillämpning. 

7.4 Vilka effekter tillför sambandet 

Effekten av en lagstiftning som framkallar en hög processfrekvens leder till onödiga kost-

nader för parterna. Kostnaderna överstiger dessutom ofta det omtvistade beloppet vilket 

slår extra hårt på den förlorade parten. Hästar är dessutom handelsobjekt som generellt sätt 

är väldigt exklusiva och ligger högre i pris i förhållande till vanliga kapitalvaror. Dessutom 

förekommer löpande kostnader för hästar så som hyra av box, foder, skoning och allmän 

skötsel. Under en lång och utdragen tvist kan den löpande kostnaden bli oerhört betung-

ande både för den som har hästen i sin besittning men också för parten som måste ersätta 

dessa kostnader om tvisten förloras. En lång och utdragen process beaktar inte heller häs-

tens välmående eftersom den troligtvis behöver särskild behandling om den blivit halt, vil-

ket inte alltid bekostas av den part som har hästen i sin besittning. I vissa fall har hästen re-

dan avlivats i väntan på domstolens beslut, på grund utav den utdragna tiden som en sådan 

tvist föranleder. 

Vad gäller KöpL och KköpL:s felbestämmelser och den processfrekvens inom hästmål 

som framkallas, kan dessa bestämmelser inte anses vara samhällsekonomiskt utformade i 

förhållande till hästar och levande djur. För att undvika kostsamma och utdragna tvister 

föranleder dessutom lagen att parterna tar ett betungande ansvar vad gäller upprättandet av 

kliniskt felfria avtal för att gardera sig mot framtida tvister, vilket är ett stort krav på privat-

personer och konsumenter. 

Bristen på branschanpassade regler genererar dessutom en misstro från säljarens sida 

gentemot potentiella köpare. Säljarna fokuserar allt mer på köparen som person, dess erfa-

renhet som ryttare och potentiella risker om att köpet kan återgå, vilket resulterar i ett av-

steg från den centrala frågan som är hästen. Således riskerar hästhandeln att bromsas p.g.a. 

risken att hamna i en domstolsprocess. 
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7.5  Finns det potentiella lösningar? 

Det finns dock möjligheter att långsiktigt och kortsiktigt behandla fel-bestämmelserna och 

den höga processfrekvensen i hästmål. Ett kortsiktigt alternativ är att vidareutveckla stan-

dardavtalen så att de blir mer omfattande och utfyllande. För att denna utveckling skall 

hålla långsiktigt bör dock avtalen helst regleras på nationell nivå, d.v.s. att de möter en viss 

minimi standard vilket skapar en förutsägbarhet i deras utformning bland både köpare och 

säljare. De ska även vara obligatoriska för just hästköp och överlåtelsens giltighet. 

Problemet med en sådan utformning är att den inte kan användas för överlåtelser mellan en 

näringsidkare och en konsument, eftersom KköpL är tvingande till konsumentens förmån. 

Således blir det svårt att upprätta välbalanserade standardavtal eftersom de riskerar att in-

kräkta på konsumenternas rättigheter. En sådan reglering hade även inkräktat på parternas 

avtalsfrihet och möjligheten till att upprätta snabba affärer. Dock får en sådan inskränkning 

och begränsning av avtalsfriheten anses överväga de skador som bristande standardavtal 

kan och har orsakat. Ett balanserat nationellt avtal hade kunnat upprättas av en särskild 

styrgrupp med specialkompetens inom hästjuridik eller en myndighet så som jordbruksver-

ket. Dessa standardavtal kan därefter uppdateras löpande för varje år, beroende på vilka 

problem som uppmärksammats med deras utformning. 

Förslagsvis kan även ovanstående hinder övervinnas genom att KköpL:s tillämpning un-

dantas från levande djur så som i KtjL, vilket i sig hade inverkat avsevärt på möjligheterna 

att köpa mindre djur av låg kostnad. Således är det kanske mer lämpligt att inrätta särskilda 

kapitel och paragrafer som behandlar just levande djur för att lagstiftningen skall bli mer 

ändamålsenlig och avtalen lättare att reglera. Givetvis skall det grundläggande konsument-

skyddet beaktas vid en sådan utformning vilket begränsar möjligheterna till en reform. Men 

med små förändringar kring hur faktiska fel definieras, och presumtionsregeln vid riskens 

övergång i förhållande till levande djur, kan lagen bli mer ändamålsenlig och processfre-

kvensen möjligtvis minska. En naturlig effekt i detta led bidrar till att veterinärernas infly-

tande minskar eftersom felen istället tydligare kan utläsas med hjälp av lag, avtal och det ur-

sprungliga veterinärintyget som följer med vid överlåtelsen. 
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En förändring i lagstiftningen kan dock aldrig helt eliminera processfrekvensen eftersom 

parter aldrig till 100 procent kommer att komma överens i alla lägen. Det kommer att upp-

stå tvistemål, vilket även är oundvikligt vid köp och försäljning av andra kapitalvaror så 

som bilar, kylskåp och båtar, trots att hästarnas natur troligtvis föranleder en större risk för 

tvist. Om KöpL och KköpL inte blir ändamålsenlig för just levande djur, bör åtminstone 

ett särskilt förfarande inrättas för hästmål. Ett sådant förfarande, med exempelvis sakkun-

niga domare, kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tillgodose parternas bästa och dju-

rens välmående, men också tillföra en ökad konsekvens vid tillämpningen av felbestämmel-

serna. 

För tillfället är det visat att många hästmål pågår under långa perioder där hästarna i väntan 

på dom får stå i boxar utan rehabilitering, och i värsta fall avlivas för att försäkringsbolaget 

ska kunna ersätta ägarna för deras förlust. Det krävs en förändring kring hanteringen av 

dessa mål. Risken blir annars att hästmål bidrar till en fortsatt kapitalförstöring och en in-

bromsning av hästhandeln. 
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8 Slutsats 

Det framgår tydligt att det föreligger en hög processfrekvens inom hästmål som kan relate-

ras till utformningen av KöpL och KköpL. För tillfället åligger det köpare och säljare att ut-

forma kliniska standardavtal för att parterna vid ett tidigt skede ska kunna utläsa huruvida 

fel i häst föreligger. Är standardavtalet eller bilagorna bristande löper tvisten en stor sanno-

likhet att leda till domstol där ärendet blir en fråga om vilken part som kan föra bäst bevis-

ning om fel föreligger i varan eller inte. 

Veterinärer får under sådana omständigheter en allt för stor roll, vilket orsakar en kollision 

mellan juridik och medicin eftersom veterinärer i många fall kan ha helt olika uppfattningar 

huruvida fel föreligger eller inte. Parter sporras till att fullfölja med stämningsansökningar 

baserat på veterinärsutlåtanden eftersom lagens utformning kring faktiska fel inte tillför nå-

gon tydlig vägledning i förhållande till levande djur.  

Hästar kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet. 

De kan även ådra sig beteendestörningar och röntgenförändringar som är svåra att kart-

lägga bakåt i tiden, vilket inverkar på riskens övergång och lämpligheten kring felbestäm-

melserna i KöpL och KköpL. Det blir som mest komplicerat när tvisterna omfattas av 

KköpL eftersom fel som uppenbarar sig inom de första sex månaderna ska anses ha förele-

gat vid köpets ingående. 

Effekten av felbestämmelsernas utformning i KöpL och KköpL har bidragit till att dom-

stolarna genomfört inkonsekventa bedömningar kring huruvida fel i vara föreligger. Hästar 

som handelsobjekt är inte ett lätthanterligt område vilket förutsätter att rätten är införstådd 

med hästens kroppsliga natur och kapacitet. Den bristande kunskapen leder till att rätten 

istället fäster stor vikt vid veterinärernas utsagor. 

För att underlätta problematiken och rättens tillämpning av lagen bör fel-begreppet i KöpL 

och KköpL omformuleras för att vara mer applicerbar på levande djur. Ett alternativ är att 

införa en ny lagstiftning som underlättar för aktörerna på marknaden. Alternativt, införa ett 

särskilt kapitel eller bestämmelser som hanterar levande djur. 

Trots att där existerar en hel del standardavtal som kan fylla denna funktion åligger det par-

terna (lekmän) en väldigt tung börda att upprätta komplicerade och tekniska avtal för att 

undvika eller friskriva sig från vissa bestämmelser eller förhållanden. En reglering av stan-

dardavtal på nationell nivå där avtalen måste uppfylla en särskild minimi standard skulle 
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kunna skapa en bättre förutsägbarhet för både parter, ombud och domstolen. Ett balanse-

rat nationellt avtal med särskilda formkrav, hade kunnat upprättas av en särskild styrgrupp 

med specialkompetens inom hästjuridik, eller en myndighet så som jordbruksverket för att 

skapa en större förutsägbarhet. 

Processfrekvensen kan med hjälp av dessa små förändringar minskas men inte helt elimine-

ras, vilket betyder att parter fortfarande kommer att tvista i domstol och betala rättegångs-

kostnader, samt skadestånd som i många fall överstiger det stora omtvistade beloppet. Mot 

denna bakgrund bör därför förfarandet i hästmål åtminstone reformeras för att parternas 

och hästens bästa ska tillgodoses. Risken blir annars att hästmål bidrar till en fortsatt ka-

pitalförstöring och en inbromsning av hästhandeln. 
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Bilaga 1- Standardavtal KköpL 
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4. VETERINÄRBESIKTNING 

□ Säljaren har den ___________ låtit veterinärbesiktiga hästen och köparen har tagit del av 
utlåtandet 

□ Köparen har den ___________ låtit veterinärbesiktiga hästen och säljaren har tagit del 
av utlåtandet 

5. PRIS OCH BETALNINGSSÄTT 

Köpeskillingen utgör _____________________ kronor. 

Denna skall erläggas på följande sätt: 

□ kontant den _________________ 

□ med en handpenning om _________________ kronor den _________________ och 
resterande belopp 

på följande sätt: 
____________________________________________________________________ 

□ Mervärdesskatt ingår i köpeskillingen med _________________ kronor. 

□ Mervärdesskatt tillkommer med _________________ kronor. 

Sedan full betalning erlagts överlämnas hästens språngsedel, registreringsbevis eller annan 
identifikationshandling 

till köparen. Säljaren förbehåller sig äganderätten till dess full likvid erlagts. 

6. HANDPENNING FÖRVERKAD 

Köpare och säljare är överens om att handpenningen 

□ i sin helhet 

□ till ett belopp om _________________ kronor 

är förverkad och sålunda kan behållas av säljaren såsom skadestånd om köparen utan an-
ledning ej fullföljer köpet. 

7. ÖPPET KÖP 

Säljare och köpare är överens om att 

□ öppet köp skall gälla till _________________ 

□ öppet köp ej skall gälla. 

Vid öppet köp står köparen risken för vad som kan hända hästen under tiden för öppet 
köp. 
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8. HÄSTEN PÅ PROV 

Säljare och köpare är överens om att 

□ köparen får ha hästen på prov under tiden till _________________ 

□ någon prövotid skall ej gälla. 

9. FÖRUTSÄTTNING FÖR KÖP 

Såsom förutsättning för detta köp gäller att hästen kan försäkras utan reservationer enligt 
den fullständiga försäkringsformen (A1 eller motsvarande) till fulla köpeskillingen inom en 
månad efter leveransen. Om denna förundersökning ej uppfylles skall köpet återgå och kö-
peskillingen skall återbetalas. Köpet skall även återgå om försäkringsbolaget i efterhand, 
dock senast inom tre månader efter köpet, åsätter försäkringen reservation p.g.a. fel som 
förelegat eller påbörjats före köpet. 

Ja □ Nej □ 

10. ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

11. HÄSTEN ÄR SÄLJARENS EGENDOM 

Säljaren försäkrar på heder och samvete att hästen är tillfullo betald och inte är föremål för 
panträtt eller annan säkerhetsrätt. 

12. LEVERANS 

□ Köparen avhämtar hästen hos säljaren den _______________. 

□ Säljaren svarar för att hästen levereras till av köparen anvisad plats den 
_______________. 

Leverans-
plats:__________________________________________________________________
__________________ 
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13. SÄLJARENS UTFÄSTELSE OM HÄSTENS SKICK 

□ Såvitt säljaren känner till är hästen skadefri samt fri från sjukdom, såväl akut som kro-
nisk. 

□ Köparen har låtit veterinär undersöka hästen och bekräftar härmed att hästen är i avtalat 
skick. 

□ Köparen friskriver säljaren från allt ansvar för följande fel: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

□ Hästen har av säljaren/veterinär behandlats för följande sjukdomar och skador; 

(Tidpunkt för behandling och veterinärens namn skall här anges) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

14. ANVÄNDNING 

Hästen skall användas till följande ändamål: 

□ hoppning, tävling □ promenadhäst 

□ dressyr, tävling □ trav, tävling 

□ fälttävlan □ galopp, tävling 

□ avel □ körning 

□ voltige □ lektionshäst 

□ distansritt □ allroundhäst 

15. RISKENS ÖVERGÅNG 

Risken för fel hos hästen övergår på köparen, om säljaren ombesörjer leverans till av köpa-
ren anvisad plats samtidigt som hästens sista ben lämnar någon del av transportmedlet, eller 
om köparen hämtar eller ombesörjer hämtning av hästen samtidigt som hästens sista ben 
beträder någon del av transportmedlet. 

16. ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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17. TVIST 

□ Tvist härrörande ur detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall 
överlämnas till allmän domstol. 

□ Annan överenskommelse: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________ 

Detta kontrakt är upprättat enligt Konsumentköplagen. Avtalsvillkor som i jämförelse med 
bestämmelser i Konsumentköplagen är till nackdel för köparen är utan verkan mot köparen 
om ej annat anges i lagen. 

Enligt Konsumentköplagen § 20 a gäller följande : ”Ett fel som visar sig inom 6 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”. 

Förändringen har medfört att bevisbördan faller på säljaren vid konsumentköp. Enligt 
Konsumentköplagen § 23 har reklamationsfristen utökats till 2 månader efter att felet upp-
täckts eller borde ha upptäckts. 

Köpare och säljare förklarar sig nöjda med ovanstående kontrakt som har upprättats i två 
likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna. 

______________________________ den ______________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ Säljare Köpare 

Köpeskilling/handpenning kronor 
_______________________________________________________ kvitteras härmed 

______________________________ den ______________________ 

__________________________________________Säljare 
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KOMMENTARER 

1. 

Kontraktet skall upprättas och underskrivas i två likalydande exemplar av vilka köparen och 
säljaren skall ha ett vardera. 

2. 

Det är av stor vikt för både säljare och köpare att hästen noggrant besiktigas före köpet. 
Om fel visas hos hästen fast orsaken till felet icke kan fastställas, åligger det köparen att 
snarast fördjupa undersökningen eftersom han senare icke kan åberopa fel som han märkt 
eller bort märka vid en sådan undersökning. 

3. 

Många tvister kan undvikas om båda parter är överens om att såsom förutsättning för köp 
gäller att hästen skall kunna A1-försäkras inom en viss kortare tid efter köpet. 

4. 

Vid öppet köp är köpet genomfört fullt ut men med rätt för köparen att återlämna hästen 
inom viss överenskommen tid. Risken för skada åvilar köparen under tiden för det öppna 
köpet. Vid påseende är köpet uppskjutet under viss i förväg överenskommen prövotid. 
Risken för skada åvilar säljaren under tiden för påseendet. 

5. 

När prövotid gäller är hästen under prövotiden säljarens egendom. Det åligger säljaren att 
ha hästen försäkrad under prövotiden. Det är emellertid viktigt för köparen och framförallt 
säljaren att hästen noga besiktigas före prövotidens början. Säljaren bör vara uppmärksam 
på att risken för påfrestningar under prövotiden kan vara extra stor. 

6. 

Köplagen är tillämplig när en enskild person köper en häst för enskilt bruk av en annan en-
skild person, när en näringsidkare köper en häst av en annan näringsidkare i deras rörelse 
samt när en näringsidkare köper en häst från en enskild säljare. Detta kontrakt är anpassat 
till köplagens bestämmelser. 

7. 

Konsumentköplagen gäller när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer en häst 
till en konsument, huvudsakligen för dennes enskilda bruk. Särskilda kontrakt anpassade till 
Konsumentköplagens bestämmelser finns. Med näringsidkare avses t ex hästhandlare, 
ridskolor, uppfödare och vissa tävlingsryttare, travtränare, galopptränare och jordbrukare 
med hästar i verksamheten liksom andra personer som driver någon form av näringsverk-
samhet med hästar. Lagen gäller också där säljaren inte är näringsidkare men köpet förmed-
las för säljarens räkning av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. När en nä-
ringsidkare såsom mellanhand förmedlar ett köp från en privatperson, blir näringsidkaren 
och privatpersonen gemensamt ansvariga. 
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Konsumentköplagen har tillkommit till skydd för den svagare konsumenten. Konsument-
köplagen har vissa tvingande minimirättigheter till köparens förmån. Det finns en undre 
gräns till vilken säljaren kan friskriva sig från ansvar. Om exempelvis en hästhandlare fri-
skriver sig vid ett hästköp i högre grad än vad som konsumentköplagen medger blir dessa 
villkor ogiltiga. 

8. 

Reklamation skall ske inom skälig tid efter att köparen märkt eller bort märka fel hos häs-
ten. 

9. 

För att rättsskydd och/eller allmän rättshjälp skall kunna erhållas förutsättes att tvisten kan 
avgöras av allmän domstol. 

10. 

Om friskrivning skett enligt punkt 13 och parterna angivit att de beaktat friskrivningen ”då 
priset för hästen fastställdes” bör parterna kunna ange hur stor prisreduceringen som frisk-
rivningen medfört. 

11. 

Befintligt skick och övriga friskrivningar 

19 § 1 p Köplagen stadgar att varan är felaktig, trots ett allmänt förbehåll om den säljs i be-
fintligt skick eller liknande, om varan ”inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess 
egenskaper eller användning om säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha in-
verkat på köpet”. 

Ett exempel kan vara att en häst säljs i befintligt skick och att säljaren har upplyst om att 
hästen är både inkörd och inriden. Det visar sig senare att hästen inte är inkörd. Säljaren 
har härigenom lämnat felaktiga uppgifter och om köparen inte skulle ha köpt hästen om 
han vetat om att hästen inte var inkörd, är hästen att anse som felaktig, trots att den sålts i 
”befintligt skick”. 

Hästsäljare avrådes i regel från att använda uttrycket ”befintligt skick” när de vill avtala bort 
ansvar enligt Köp- eller Konsumentköplagen. En friskrivning kan formuleras på följande 
sätt: 

”Köparen har haft tillfälle att undersöka hästen. Säljaren har uppmanat köparen härtill. Säl-
jaren lämnar inga garantier, köparen godkänner hästen i det skick vilket den befinner sig”. 

17 § Konsumentköplagen om befintligt skick är betydligt mindre omfattande än motsva-
rande paragraf i Köplagen. 
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Bilaga II – Standardavtal KöpL 
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4. VETERINÄRBESIKTNING 

□ _Säljaren har den ___________ låtit veterinärbesiktiga hästen och köparen har tagit del 

av utlåtandet 

□ _Köparen har den ___________ låtit veterinärbesiktiga hästen och säljaren har tagit del 

av utlåtandet 

 

5. PRIS OCH BETALNINGSSÄTT 
Köpeskillingen utgör _____________________ kronor. 

Denna skall erläggas på följande sätt: 

□ _kontant den _________________ 

□ _med en handpenning om _________________ kronor den _________________ och res-

terande belopp  

på följande sätt: 

____________________________________________________________________ 

□ _Mervärdesskatt ingår i köpeskillingen med _________________ kronor. 

□ _Mervärdesskatt tillkommer med _________________ kronor. 

Sedan full betalning erlagts överlämnas hästens språngsedel, registreringsbevis eller annan 
identifikationshandling till köparen. Säljaren förbehåller sig äganderätten till dess full likvid er-
lagts. 

6. HANDPENNING FÖRVERKAD 
Köpare och säljare är överens om att handpenningen  

□ _i sin helhet 

□ _till ett belopp om _________________ kronor 

är förverkad och sålunda kan behållas av säljaren såsom skadestånd om köparen utan anledning 

ej fullföljer köpet.  

 

7. ÖPPET KÖP 
Säljare och köpare är överens om att  

□ _öppet köp skall gälla till _________________ 

□ _öppet köp ej skall gälla. 

Vid öppet köp står köparen risken för vad som kan hända hästen under tiden för öppet köp. 

 

8. HÄSTEN PÅ PROV 
Säljare och köpare är överens om att  

□ _köparen får ha hästen på prov under tiden till _________________ 

□ _någon prövotid skall ej gälla. 
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9. FÖRUTSÄTTNING FÖR KÖP 
Såsom förutsättning för detta köp gäller att hästen kan försäkras utan reservationer enligt den 

fullständiga försäkringsformen (A1 eller motsvarande) till fulla köpeskillingen inom en månad 

efter leveransen. Om denna förutsättning ej uppfylles skall köpet återgå och köpeskillingen skall 

återbetalas. Köpet skall även återgå om försäkringsbolaget i efterhand, dock senast inom tre 

månader efter köpet, åsätter försäkringen reservation p.g.a. fel som förelegat eller påbörjats före 

köpet. 

Ja □ _Nej □ 
 

10. ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

 
11. HÄSTEN ÄR SÄLJARENS EGENDOM 
Säljaren försäkrar på heder och samvete att hästen är tillfullo betald och inte är föremål för 

panträtt eller annan säkerhetsrätt. 

12. LEVERANS 

□ _Köparen avhämtar hästen hos säljaren den _______________. 

□ _Säljaren svarar för att hästen levereras till av köparen anvisad plats den 

_______________. 
Leverans-
plats:_________________________________________________________________________
___________ 

13. SÄLJARENS UTFÄSTELSE OM HÄSTENS SKICK 

□ Såvitt säljaren känner till är hästen skadefri samt fri från sjukdom, såväl akut som kro-
nisk. 

□ Köparen har låtit veterinären undersöka hästen och bekräftar härmed att hästen är i avta-
lat skick. 

□ Köparen friskriver säljaren från allt ansvar för följande fel: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

□ Hästen har av säljaren/veterinär behandlats för följande sjukdomar och skador; 

(Tidpunkt för behandling och veterinärens namn skall här anges) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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14. ANVÄNDNING 

Hästen skall användas till följande ändamål: 

□ hoppning, tävling □ promenadhäst 

□ dressyr, tävling □ trav, tävling 

□ fälttävlan □ galopp, tävling 

□ avel □ körning 

□ voltige □ lektionshäst 

□ distansritt □ allroundhäst 

15. RISKENS ÖVERGÅNG 

Risken för fel hos hästen övergår på köparen, om säljaren ombesörjer leverans till av köpa-
ren anvisad plats samtidigt som hästens sista ben lämnar någon del av transportmedlet, eller 
om köparen hämtar eller ombesörjer hämtning av hästen samtidigt som hästens sista ben 
beträder någon del av transportmedlet. 

16. ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 

17. TVIST 

□ Tvist härrörande ur detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger, skall 
överlämnas till allmän domstol. 

□ Annan överenskommelse: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________ 

Köpare och säljare förklarar sig nöjda med ovanstående kontrakt som har upprättats i två 
likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna. 

______________________________ den ______________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ Säljare Köpare 

Köpeskilling/handpenning kronor 
_______________________________________________________ kvitteras härmed 

______________________________ den ______________________ 

__________________________________________Säljare 
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KOMMENTARER 

1. 

Kontraktet skall upprättas och underskrivas i två likalydande exemplar av vilka köparen och 
säljaren skall ha ett vardera. 

2. 

Det är av stor vikt för både säljare och köpare att hästen noggrant besiktigas före köpet. 
Om fel visas hos hästen fast orsaken till felet icke kan fastställas, åligger det köparen att 
snarast fördjupa undersökningen eftersom han senare icke kan åberopa fel som han märkt 
eller bort märka vid en sådan undersökning. 

3. 

Många tvister kan undvikas om båda parter är överens om att såsom förutsättning för köp 
gäller att hästen skall kunna A1-försäkras inom en viss kortare tid efter köpet. 

4. 

Vid öppet köp är köpet genomfört fullt ut men med rätt för köparen att återlämna hästen 
inom viss överenskommen tid. Risken för skada åvilar köparen under tiden för det öppna 
köpet. Vid påseende är köpet uppskjutet under viss i förväg överenskommen prövotid. 
Risken för skada åvilar säljaren under tiden för påseendet. 

5. 

När prövotid gäller är hästen under prövotiden säljarens egendom. Det åligger säljaren att 
ha hästen försäkrad under prövotiden. Det är emellertid viktigt för köparen och framförallt 
säljaren att hästen noga besiktigas före prövotidens början. Säljaren bör vara uppmärksam 
på att risken för påfrestningar under prövotiden kan vara extra stor. 

6. 

Köplagen är tillämplig när en enskild person köper en häst för enskilt bruk av en annan en-
skild person, när en näringsidkare köper en häst av en annan näringsidkare i deras rörelse 
samt när en näringsidkare köper en häst från en enskild säljare. Detta kontrakt är anpassat 
till köplagens bestämmelser. 

7. 

Konsumentköplagen gäller när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer en häst 
till en konsument, huvudsakligen för dennes enskilda bruk. Särskilda kontrakt anpassade till 
Konsumentköplagens bestämmelser finns. Med näringsidkare avses t ex hästhandlare, 
ridskolor, uppfödare och vissa tävlingsryttare, travtränare, galopptränare och jordbrukare 
med hästar i verksamheten liksom andra personer som driver någon form av näringsverk-
samhet med hästar. Lagen gäller också där säljaren inte är näringsidkare men köpet förmed-
las för säljarens räkning av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. När en nä-
ringsidkare såsom mellanhand förmedlar ett köp från en privatperson, blir näringsidkaren 
och privatpersonen gemensamt ansvariga. 
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Konsumentköplagen har tillkommit till skydd för den svagare konsumenten. Konsument-
köplagen har vissa tvingande minimirättigheter till köparens förmån. Det finns en undre 
gräns till vilken säljaren kan friskriva sig från ansvar. Om exempelvis en hästhandlare fri-
skriver sig vid ett hästköp i högre grad än vad som konsumentköplagen medger blir dessa 
villkor ogiltiga. 

8. 

Reklamation skall ske inom skälig tid efter att köparen märkt eller bort märka fel hos häs-
ten. 

9. 

För att rättsskydd och/eller allmän rättshjälp skall kunna erhållas förutsättes att tvisten kan 
avgöras av allmän domstol. 

10. 

Om friskrivning skett enligt punkt 13 och parterna angivit att de beaktat friskrivningen ”då 
priset för hästen fastställdes” bör parterna kunna ange hur stor prisreduceringen som frisk-
rivningen medfört. 

11. 

Befintligt skick och övriga friskrivningar 

19 § 1 p Köplagen stadgar att varan är felaktig, trots ett allmänt förbehåll om den säljs i be-
fintligt skick eller liknande, om varan ”inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess 
egenskaper eller användning om säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha in-
verkat på köpet”. 

Ett exempel kan vara att en häst säljs i befintligt skick och att säljaren har upplyst om att 
hästen är både inkörd och inriden. Det visar sig senare att hästen inte är inkörd. Säljaren 
har härigenom lämnat felaktiga uppgifter och om köparen inte skulle ha köpt hästen om 
han vetat om att hästen inte var inkörd, är hästen att anse som felaktig, trots att den sålts i 
”befintligt skick”. 

Hästsäljare avrådes i regel från att använda uttrycket ”befintligt skick” när de vill avtala bort 
ansvar enligt Köp- eller Konsumentköplagen. En friskrivning kan formuleras på följande 
sätt: 

”Köparen har haft tillfälle att undersöka hästen. Säljaren har uppmanat köparen härtill. Säl-
jaren lämnar inga garantier, köparen godkänner hästen i det skick vilket den befinner sig”. 

17 § Konsumentköplagen om befintligt skick är betydligt mindre omfattande än motsva-
rande paragraf i Köplagen. 


