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Sammanfattning 
Till Sverige importeras en stor del av de jordbruksprodukter som säljs eftersom 
Sverige inte kan tillmötesgå konsumenternas efterfrågan av jordbruksprodukter året 
om. Ett problem som kan uppstå och bli problematisk vid handel över gränser är om 
det föreligger fel i de levererade jordbruksprodukterna. Vad måste den svenska 
köparen till exempel göra för att den ska anses reklamerat felet i 
jordbruksprodukterna till säljaren? Ytterligare ett problem vid internationell handel är 
att köparen kan behöva tillämpa reklamationsbestämmelser som den tidigare inte har 
kommit i kontakt med då den inhemska lagen inte alltid är tillämplig på avtalet. För 
att undvika att hamna i denna sits bör köparen försöka förhandla med säljaren att 
parterna i avtalet ska använda sig av reklamationsbestämmelser som köparen är väl 
införstådd med, eller som till och med är mer fördelaktig för köparen så att köparen 
inte riskerar att försumma sin rätt till påföljder gentemot säljaren. Eftersom det finns 
många olika reklamationsbestämmelser att välja på för en köpare, kommer uppsatsen 
att undersöka vilka reklamationsbestämmelserna av KöpL, CISG och DCFR som är 
mest fördelaktiga reklamationsbestämmelserna för köparen angående reklamation av 
jordbruksprodukter. I uppsatsen kommer reklamationsbestämmelser i KöpL, CISG 
och DCFR angående risken för jordbruksprodukterna, köparens undersökningsplikt, 
reklamationsfrist samt vilket innehåll och form ett meddelande måste uppfylla att 
diskuteras och jämföras. Med hjälp av framställningen samt diskussionen kommer 
det framkomma att KöpL har de reklamationsbestämmelser som är mest fördelaktiga 
för köparen när köparen ska reklamera jordbruksprodukter till säljaren. Detta då 
bland annat KöpL är mest fördelaktig för köparen angående när risken för 
jordbruksprodukterna ska anses övergå till köparen samt vilket innehåll en 
reklamation måste inneha för att vara korrekt.   
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Abstract 
A large part of the agricultural products that are sold in Sweden are imported because 
Sweden cannot meet the consumers agriculture products demand all year around. 
One problem that can occur and become problematic when trading across boarders 
is if there are errors in the delivered agricultural products. What must the Swedish 
buyer do, for example, make for it to be considered complained fault in the goods 
against the seller? Another problem in international trade is that the buyer may need 
to apply complaint rules they have not previously been in contact with since their 
domestic law is not always applicable to the contract. To avoid getting into this 
situation, the buyer should try to negotiate with the seller that the contracting parties 
shall use compensation claim rules that the buyer is familiar with, or which is even 
more advantageous than to the seller. This so that the buyer is not likely to neglect 
their right to sanctions against the seller. Since there are many different 
compensations claim rules to choose from for a buyer, it will be investigated in this 
paper which of the complaint rules of KöpL, CISG and the DCFR that is most 
advantageous complaint claims for the buyer regarding complaints of agricultural 
products. The paper will discuss and compare the complaint rules in KöpL, CISG 
and the DCFR about the risk of agriculture products, the buyer's duty, the buyer’s 
complaint period and the content and form of a message. With the help of 
discussion, it will appear that the KöpL has the most advantageous compensation 
claim rules for the buyer when the buyer is complaining about the delivered 
agricultural products to the seller. This because KöpL is most beneficial for the buyer 
regarding when the risk of agricultural products shall be deemed to pass to the buyer 
and the criterion concerning the content of the buyer’s complaint. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På den globala marknaden har handeln med jordbruksprodukter ökat kraftigt de senaste 

fem åren vilket har medfört att handeln med jordbruksprodukter uppgår till cirka 110 

miljarder US-dollar om året. Anledningen varför handeln med jordbruksprodukter har ökat 

beror bland annat på att konsumtionen av jordbruksprodukter ökar för varje år. 1 En stor 

del av de jordbruksprodukter som återfinnes på den globala marknaden importeras till de 

länder som själva inte kan odla de jordbruksprodukter året om som konsumenterna i det 

egna landet vill köpa. Ett exempel på ett land som importerar mer jordbruksprodukter 

jämfört med hur mycket de exporterar är Sverige. Sverige har inte klimatet för att odla de 

jordbruksprodukter som de svenska konsumenterna efterfrågar. Med anledning av detta 

importeras en stor del av jordbruksprodukterna som säljs i Sverige från en handfull olika 

länder vilket medför att importen av jordbruksprodukter i Sverige uppgår till cirka 10 

miljarder kronor varje år.2  

Eftersom Sverige importerar en stor andel av de jordbruksprodukter som säljs varje år från 

olika länder betyder det att de svenska företag som importerar jordbruksprodukter kan 

ställas inför en rad olika problem, problem som kan bli mer problematiska då säljaren 

kommer från ett annat land. Ett problem som kan bli mer problematiskt om det uppstår är 

när det föreligger fel i de levererade jordbruksprodukterna. Om det föreligger fel i 

jordbruksprodukterna när de levereras till köparen har denne två alternativ att välja på, 

antingen betala för de felaktiga jordbruksprodukterna eller antingen reklamera felet i 

jordbruksprodukterna till säljaren.3  

När en köpare ska reklamera jordbruksprodukterna till säljaren måste köparen reklamera 

felet till säljaren inom rätt tid för att köparen inte ska försumma sin rätt till påföljder 

gentemot säljaren. För att bestämma om en köpare har reklamerat felet i 

jordbruksprodukterna inom rätt tid krävs det en sammanvägning av olika bestämmelser. 

                                                
1 Jordbruksverket, Marknadsöversikt - Färska frukter och grönsaker, s. 38 och 69, rapport 210:22, 2010,   

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_22.pdf, (hämtad den 
3 november 2013). 

 
2 Jordbruksverket, Marknadsöversikt 2012 - Frukt och grönsaker, s. 23 och 61, rapport 2013:4, 2013. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra13_4.pdf, (hämtad den 
13 november 2013). 

3 Hultmark, Christina, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 13, Juristförlaget, Stockholm, 1996. 
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Anledningen till detta är för att reklamationsbestämmelserna blir olika beroende på vilken 

typ av vara parterna handlar med. För att bestämma inom vilken tid en köpare måste 

reklamera felet i jordbruksprodukterna till säljaren krävs det bland annat att man fastslår 

vid vilken tidpunkt risken för jordbruksprodukterna övergick från säljaren till köparen samt 

inom vilken tidsfrist från det att köparen insåg att det förelåg fel i jordbruksprodukterna 

tills det att säljaren har blivit underrättad om felet. Om köparen inte uppfyller 

reklamationsbestämmelserna har köparen ingen möjlighet att reklamera fel i 

jordbruksprodukter vilket betyder att köparen kan bli tvungen att betala fullpris för varor 

som den inte kan använda.4 

Eftersom mycket jordbruksprodukter importeras till Sverige betyder det att företag som 

importerar jordbruksprodukter kan behöva vara väl införstådda på olika 

reklamationsbestämmelser, nationella som internationella. Anledningen till detta är att då 

de olika parterna i avtalet kommer från olika länder betyder det att svensk lag inte alltid är 

gällande på avtalet, trots att köparen kommer ifrån Sverige.5 I avtalet kan det vara som så 

att någon av parternas inhemska lag ska vara tillämplig på avtalat eller så kan parterna 

komma överens om att använda ett tredje lands lag som ska vara tillämpligt på avtalet.6 Att 

parterna väljer andra lagar än sina egna i ett kommersiellt avtal är ingen nyhet och sker ofta 

inom internationell handel. 7  Förutom andra länders lagar kan parterna även komma 

överens om att icke-statliga bestämmelser ska vara tillämpliga på avtalet.8 Exempel på icke-

statliga bestämmelser är United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG) och Draft Common Frame of Reference (DCFR). En av 

anledningarna varför parterna väljer dessa bestämmelser kan bero på att både CISG,9 och 

DCFR är utformade för internationell handel. Det finns dock inget som hindrar att 

                                                
4 Ibid., s. 141. 

5 Eek, Hilding, Lagkonflikter i tvistemål 2 Regelsystemet i svensk internationell privaträtt, s. 12, Norstedt, Stockholm, 
1978. 

6 Svernlöv, Carl m.fl., Internationella avtal: i teori och praktik, s. 37, uppl. 2, Norstedts juridik, Stockholm, 2013. 

7  Bogdan, Michael, Lagkonflikter i utrikeshandeln: om jurisdiktion och lagval, s. 29 - 31, Norstedts juridik, 
Stockholm, 1996. 

8 Svernlöv, Internationella avtal: i teori och praktik, s. 40 – 41. 

9 Ibid., s. 23. 
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köparens nationella lag, som till exempel Köplag (1990:931) (KöpL),  är tillämplig på avtal 

över gränserna.10 

Med anledning av att den svenska importen av jordbruksprodukterna är så pass stor är det 

viktigt att köparna i Sverige är väl införstådda hur de ska agera när säljaren levererar 

felaktiga jordbruksprodukter och om köparen därmed vill reklamera jordbruksprodukterna 

till säljaren. Detta eftersom köparen kan spara mycket pengar genom att reklamera 

jordbruksprodukterna till säljaren inom rätt tid så att den slipper betala för 

jordbruksprodukter som den inte kan använda själv. Hur ska köparen kunna hålla reda på 

alla olika reklamationsbestämmelser som parterna i ett avtal kan välja emellan? Finns det 

några reklamationsbestämmelser som köparen ska försöka att undvika eller finns det vissa 

reklamationsbestämmelser som rent av kan vara mer fördelaktiga för köparen när den ska 

reklamera jordbruksprodukterna till säljaren? 

1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att utföra en komparativ undersökning mellan KöpL och 

internationella icke-statliga bestämmelser angående reklamation av jordbruksprodukter. 

Frågeställningen är därför; vilken av KöpL, CISG och DCFR har de mest fördelaktiga 

bestämmelserna för köparen angående reklamation av jordbruksprodukter? 

1.3 Avgränsning 
Utgångspunkten i uppsatsen är att parterna kan bestämma själva vilken bestämmelse som 

ska vara tillämplig på deras avtal samt att ingen av parterna anses vara en svagare part. 

Detta medför att uppsatsen enbart behandlar köpeavtal där båda parterna är näringsidkare. 

Därför bortses konsumenträtten med dess i stort sett tvingande lagstiftning. 

För att uppsatsens ska på ett koncentrerat tillvägagångssätt undersöka vilken av KöpL, 

CISG och DCFR som har de mest fördelaktiga reklamationsbestämmelserna för en köpare 

angående reklamation av jordbruksprodukter, kommer uppsatsen att utgå ifrån att parterna 

handlar med obearbetade jordbruksprodukter som är avsedda för människor. Författaren 

definierar obearbetade jordbruksprodukter som produkter som ej är konserverade, 

uppskurna eller på annat sätt är bearbetade i efterhand av säljaren. Då obearbetade 

jordbruksprodukter har en relativt kort tidsperiod då produkterna är brukbara, kommer 

inte de olika reklamationsbestämmelserna angående preskription att diskuteras i uppsatsen.  

                                                
10 Ibid., s. 37. 
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När en köpare har fått jordbruksprodukterna levererade kan den använda 

jordbruksprodukterna i sin egen verksamhet eller sälja jordbruksprodukterna vidare till en 

tredje part. Beroende på om köparen använder jordbruksprodukterna i sin egen verksamhet 

eller om den säljer jordbruksprodukterna vidare till en tredje part kommer tiden för 

köparens reklamation att vara olika. Utgångspunkten i uppsatsen är därför att köparen inte 

säljer jordbruksprodukterna vidare till en slutdestinär med detsamma vilket medför att 

bestämmelserna när köparen anses vara en mellanman bortses i uppsatsen. 

I ett avtal kan parterna bestämma vilken undersökningsplikt köparen har. Parterna kan 

även avtala om att garantibestämmelserna ska vara mer långtgående, eller mer 

inskränkande, än de bestämmelser som jämförs i uppsatsen.11 Med anledning av detta, 

kommer uppsatsen utgå ifrån att parterna varken avtalat angående köparens 

undersökningsplikt eller garantiutfästelse och därför kommer bestämmelserna angående 

undersökningsplikten samt garantiutfästelse i KöpL, CISG och DCFR att användas. 

Uppsatsen kommer även att utgå ifrån att parterna avtalat om när säljaren ska leverera 

varorna samt till vilken adress.  

Om en köpare förmodar att en säljare kommer att utföra ett anteciperat avtalsbrott, ska 

köparen reklamera detta till säljaren innan jordbruksprodukterna har levererats till köparen. 

Detta är dock inget som uppsatsen kommer att ta hänsyn till och därför kommer det enbart 

i uppsatsen att diskuteras och jämföras reklamationsbestämmelserna då fel i 

jordbruksprodukterna uppmärksammas efter säljaren levererat jordbruksprodukterna till 

köparen. Bestämmelserna angående reklamation är många och medför även i vissa fall att 

köparen har vissa skyldigheter gentemot säljaren, dessa kommer dock inte att diskuteras i 

uppsatsen. Uppsatsen kommer enbart att framställa de reklamationsbestämmelser angående 

när risken för jordbruksprodukterna anses övergått till köparen, vilken undersökningsplikt 

en köpare har, inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera jordbruksprodukterna till 

säljaren samt vilka krav angående form och innehåll en reklamation måste uppfylla.  

Vidare kommer uppsatsen utgå ifrån att det är säljaren som levererar jordbruksprodukterna 

med eget fordon till köparen. Detta medför att när risken för jordbruksprodukterna 

övergår från säljaren till köparen kommer tidpunkten att bestämmas enligt bestämmelserna 

då köpet anses vara ett platsköp.12 I uppsatsen kommer enbart bestämmelser angående 

                                                
11 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 76 - 78 och 95. 

12 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Köplagen, s 191, Fritzes, Stockholm, 1995. 
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reklamation i KöpL, CISG och DCFR att jämföras, vilket medför att eventuell 

branschpraxis och handelsbruk bortses. Dock kommer det nämnas flyktigt när någon av 

reklamationsbestämmelserna hänvisar till eventuellt handelsbruk och en utförlig diskussion 

angående branschpraxis eller liknande kommer därför inte att föregå i denna uppsats.  

När reklamationsbestämmelserna angående vilka krav ett meddelande angående 

reklamation måste uppfylla angående form och innehåll, kommer det i uppsatsen att 

framställas det minsta krav för att köparen ska anses reklamerat felet i 

jordbruksprodukterna till säljaren. I uppsatsen kommer endast de bestämmelser angående 

inom vilken tid en köpare måste reklamera felet i jordbruksprodukterna utan förhinder. 

Detta betyder att i uppsatsen kommer det inte att framställas i vilka fall reklamationsfristen 

förskjuts. Inte heller kommer dolda fel att undersökas samt bestämmelserna angående då 

säljaren undanhåller något för köparen angående jordbruksprodukternas kvalitet.                            

För att svara på syftet i uppsatsen kommer uppsatsen endast att ta hänsyn till de juridiska 

bestämmelserna och vad som enligt dessa är mest fördelaktigt för köparen. Detta medför 

att eventuella företagsekonomiska aspekter som till exempel högre pris vid en längre 

reklamations tid inte kommer att diskuteras i uppsatsen. Följden av detta är att när 

författaren analyserar och jämför bestämmelserna med varandra i kapitel fem och sex, 

kommer detta att ske med utgångspunkt vilken av KöpL, CISG och DCFR som har den 

mest fördelaktiga reklamationsbestämmelse för köparen. När denna bedömning kommer 

att ske i kapitel sex, kommer uppsatsen att jämföra de olika reklamationsbestämmelserna i 

KöpL, CISG och DCFR med varandra i sin helhet för att bestämma vilken av dessa som är 

mest fördelaktig för köparen. Därmed kommer inte köparen att rekommenderas att till 

exempel välja bestämmelsen angående formkravet i KöpL, bestämmelsen angående 

undersökningsplikten i CISG och bestämmelsen angående riskens övergång i DCFR. 

1.4 Bestämmelsernas språk 
I uppsatsen kommer bestämmelserna författade på olika språk att jämföras med varandra. 

Detta betyder att i uppsatsen kommer det i de fall reklamationsbestämmelserna som ska 

jämföras är författade på ett annat språk än det svenska språket att översättas till svenska.  

Eftersom KöpL är författad på svenska uppstår inte problemet med att översätta denna lag 

till svenska. CISG är inkorporerad genom lag (1987:822) om internationella köp, dock 

kommer inte den svenska versionen att användas i uppsatsen. Anledningen till detta är att 

den svenska versionen av CISG inte är giltig som lag i Sverige enligt 1§ lag om 
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internationella köp.13 Eftersom det är originaltexternas lydelse av CISG som är giltig som 

lag i Sverige, kommer uppsatsen att utgå ifrån den engelska versionen av CISG. Den 

engelska versionen kommer att användas istället för något av de andra originalspråk, med 

anledningen att författaren inte behärskar något av de andra originalspråken som CISG är 

författad på. DCFR finns än så länge enbart på engelska, vilket även är dess originalspråk 

och kommer därmed att användas i uppsatsen.   

1.5 Val av bestämmelser 
Valet av bestämmelser har i uppsatsen begränsats som tidigare nämnts till KöpL, CISG och 

DCFR. Detta eftersom en komparativ studie av alla köprättsliga bestämmelser som finns är 

en för stor uppgift för en masteruppsats. Anledningen varför KöpL:s bestämmelser 

angående reklamation jämförs med internationella icke-statliga bestämmelser beror på att 

författaren vill dels fördjupa sig i den svenska reklamationsrätten, samt dels undersöka hur 

reklamationsbestämmelserna i KöpL förhåller sig till icke-statliga  

reklamationsbestämmelserna.  

CISG valdes av den anledningen att KöpL har tagit influenser från CISG och försökt att 

efterlikna CISG.14 Inom internationell handel används CISG flitigt och används utav flera 

stora handelsnationer som till exempel Tyskland och USA.15 Resultatet av studien kommer 

förhoppningsvis att visa om KöpL och CISG skiljer sig så pass mycket åt att det vore 

lönsamt för köparen att välja reklamationsbestämmelserna i CISG istället för KöpL. Eller 

om reklamationsbestämmelserna är så pass lika att det endast är en marginell skillnad 

mellan KöpL och CISG vilket medför att reklamationsbestämmelserna i princip är 

identiska. 

Den sista bestämmelsen som uppsatsen kommer att diskutera är DCFR. Det finns en riklig 

tillgång med andra icke-statliga bestämmelser än DCFR. Anledningen varför författaren 

valt att använda sig utav DCFR i uppsatsen är för att den innehåller modellbestämmelser 

                                                
13 Prop. 1988/89:76 om ny köplag, s. 24 och 97, Munukka, Jori, lag (1987:822) om internationella köp 1 §, 

lagkommentar not 2, (20 november 2013, Karnov Internet) och Prop. 1986/87:128 om internationella köp 
s. 94. 

14 Prop.1988/89:76, s. 24. 

15 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html, (hämtad den 20 november 2013). 
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för europeisk privaträtt, som utarbetats med företrädare från alla EU-länder, samt att detta 

regelverk tros i framtiden få en stor genomslagskraft.16  

1.6 Källor och metod 
Källorna i uppsatsen är av varierande slag, till KöpL och CISG kommer förarbeten, lag, 

rättsfall och doktrin att användas. Vid framställningen av DCFR kommer bestämmelserna, 

och doktrin att framställas. Då DCFR inte är en del av den svenska lagen, finns det heller 

inga svenska förarbeten att diskutera. DCFR är relativt ny, publicerades 2009, och på grund 

av detta finns det bristfällig tillgång till rättsfall där DCFR:s bestämmelser angående 

reklamationer ligger till grund för domstolarnas bedömning. Eftersom DCFR är så pass ny, 

finns det även relativt lite doktrin som diskuterar de olika reklamationsbestämmelser och 

hur dessa ska tolkas. Uppsatsen kommer därför att utgå ifrån de officiella kommentarerna 

till DCFR. Dessa kommentarer får anses vara vägledande då kommentarerna visar hur 

bestämmelserna ska tolkas och användas.17 

Som tidigare nämnts, är CISG icke-statliga bestämmelser som framförallt används vid 

internationell handel. Inom den svenska rätten finns det en bristfällig tillgång på rättsfall 

angående reklamation av jordbruksprodukter som grundas på bestämmelserna i CISG. 

Bristen på svenska rättsfall där den svenska domstolen har dömt i mål angående 

reklamation där CISG är tillämplig, medför att uppsatsen kommer att inkludera domar från 

andra länder än Sverige. Uppsatsen kommer att diskutera domar där utländska domstolar 

har avgjort mål angående reklamation av jordbruksprodukter samt andra domar som kan 

vara till hjälp för att tolka bestämmelserna i CISG. Anledningen varför utländska domar 

kommer att diskuteras i uppsatsen är på grund av att uppsatsens utgångspunkt är att om en 

tvist skulle uppstå mellan en köpare och en säljare ska tvisten lösas i svensk domstol.  

Problemet med utländska domar är att de enbart har rättsverkan i det egna landet och 

därför har dessa ingen rättsverkan i Sverige.18 En utländsk dom kan dock vara intressant för 

                                                
16 Herre, Johnny, SvJT 2012 s. 936.  

17 von Bar, Christian, Clive, Eric M., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 
Frame of Reference (Dcfr). Full Edition, s. 3, volume 1, München Sellier European Law Publishers, Munich, 
2009. 

18 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 310 - 311, uppl. 7, Norstedts juridik, Stockholm, 
2008.   
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rätten i Sverige. Detta då en utländsk lösning på ett problem kan medföra ett resultat som 

den svenska rätten skulle kunna efterlikna.19  

På grund av den stora mängden rättsfall från olika länder som inrapporteras till CISG, 

måste en avgränsning ske. På grund av detta kommer rättsfall som kommer från Tyskland 

att användas för att försöka att tolka de olika bestämmelserna i CISG. Anledningen varför 

just Tysklands domar kommer att användas är för att Tyskland registrerar många domar 

där CISG ligger till grund för domstolens bedömning. 20 Eftersom namnen inte identifieras 

i tyska rättsfall kommer istället rättsfall att refereras till enligt det engelska namn som är 

registrerat i CISG-databasen. Tillsammans med namnet kommer även den webbadress där 

rättsfallet går att hämta att användas i de fotnoter som är hänförliga till rättsfallen.  

Eftersom rättsfall från Tyskland som inrapporteras till CISG inte behöver vara dömda av 

motsvarigheterna till den svenska Högsta Domstolen, kommer inte uppsatsen att diskutera 

rättsfall från Tysklands högsta instans. I uppsatsen kommer domar från den tyska 

Oberlandesgericht att användas. Oberlandesgericht är den tyska motsvarigheten till den 

svenska hovrätten.21 Anledningen varför domar från Oberlandesgericht används beror på 

att de rättsfall som har inrapporterats till CISG och används i uppsatsen är dömda av 

Oberlandesgericht. 

Uppsatsens frågeställning är vilken av KöpL, CISG och DCFR som är mest fördelaktig för 

köparen angående reklamation av jordbruksprodukter. I de källor som används i uppsatsen 

är det sällan som terminologin ”jordbruksprodukterna” används när 

reklamationsbestämmelserna i KöpL, CISG och DCFR beskrivs. Terminologin som 

vanligtvis används i källorna är ”varor”. För att läsaren inte ska misstolka att källorna 

uttryckligen beskriver reklamationsbestämmelser angående jordbruksprodukter, kommer 

terminologin i uppsatsens kapitel två till fyra att vara den samma som omnämns i källorna, 

det vill säga ”varor”. I det fall källorna omnämner ett specifikt varuslag kommer detta att 

användas istället för den generella terminologin ”varor”. I kapitel fem till sex kommer 

terminologin ”jordbruksprodukter” att ersätta terminologin ”varor” för att på ett mer 

                                                
19 NJA 2009 s 672 och Heidbrink, Jakob, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, s. 26, Iustus 

förlag AB, Uppsala, 2005. 

20 Då information hämtades hade Tyskland registrerat 511 domar i CISG-databasen, vilket var mest av alla 
medlemsländer, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html, (hämtad den 13 november 2013). 

21 Reimann, Mathias, Zekoll, Joachim, Introduction to German law, s. 378, uppl. 2, Kluwer, Hague, 2005. 
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tydligt tillvägagångssätt koppla ihop bestämmelserna i kapitel två till fyra med uppsatsen 

frågeställning. 

I uppsatsens andra till fjärde kapitel kommer först en deskriptiv metod att användas för att 

beskriva de olika bestämmelserna och källorna.22 Metoden används för att författaren ska 

kunna analysera de olika reklamationsbestämmelserna som återfinnes i KöpL, CISG och 

DCFR. Utöver den deskriptiva metoden kommer även författaren att använda sig utav en 

komparativ metod i kapitel fem och sex. Detta med anledningen att kunna jämföra de olika 

bestämmelserna i syfte att svara på uppsatsens frågeställning samt för att kunna diskutera 

likheterna och skillnaderna mellan de olika reklamationsbestämmelserna i KöpL, CISG och 

DCFR.23 Syftet med den komparativa delen är att ge författaren en god utgångspunkt för 

att analysera vilken av reklamationsbestämmelserna som är mest fördelaktiga för köparen.  

1.7 Uppsatsens måttstock 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att undersöka vilken av KöpL, CISG och 

DCFR som har de mest fördelaktiga bestämmelser för köparen angående reklamation av 

jordbruksprodukter. I det efterföljande kommer de olika måttstockar som författaren 

kommer att utgå ifrån för att kunna diskutera och jämföra om en reklamationsbestämmelse 

kan anses vara fördelaktig för en köpare. 

Vid vilken tidpunkt övergår risken för varan till köparen? En mer fördelaktig bestämmelse är 

enligt författaren när risken för jordbruksprodukterna senareläggs så sent som möjligt för 

köparen. Detta betyder att en mer fördelaktig bestämmelse för köparen är att risken för 

jordbruksprodukterna inte ska anses övergå till köparen om säljaren enbart lämnar av 

jordbruksprodukterna någonstans på köparens fastighet utan att meddela köparen om 

detta. En mer fördelaktig bestämmelse är även att köparen måste ha full kontroll över 

jordbruksprodukterna innan risken kan anses övergå till köparen. Säljaren bör på ett 

långtgående sätt underrätta köparen att säljaren har levererat jordbruksprodukterna. Detta 

betyder bland annat att risken för att meddelandet kommit fram till köparen ska ligga på 

säljaren. En mer fördelaktig bestämmelse angående risken för jordbruksprodukterna 

                                                
22 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argument, s. 66 - 67, uppl. 2, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2007. 

23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argument, s. 75 - 76 och se vidare 
Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, s. 18, uppl. 2, Norstedts juridik, Stockholm, 2003 för vidare 
diskussion angående vad som är att anses som en komparativ rättskunskap. 
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infinner sig också om risken för jordbruksprodukterna övergår till köparen då varorna de 

facto är avlämnade till köparen.  

En annan mer fördelaktig bestämmelse är att jordbruksprodukterna måste på ett specifikt 

och långtgående vis vara identifierade som köparens jordbruksprodukter. Detta betyder att 

om säljaren inte uppfyller kriteriet att individualisera jordbruksprodukterna som köparens, 

ska inte risken för jordbruksprodukterna övergå till köparen förens säljare har 

individualiserat jordbruksprodukterna eller att köparen har tagit emot 

jordbruksprodukterna. Anledningen till detta är att jordbruksprodukter kan försämras om 

de inte tas hand om med detsamma och det kan vara oklart om det verkligen är köparens 

jordbruksprodukter som skadats under leveransen.  

Vilken undersökningsplikt har köparen? För att en undersökningsplikt ska anses vara mer 

fördelaktig för köparen anser författaren att kravet på köparens undersökningsplikt ska 

vara lågt ställt. Köparen ska alltså på det minst krävande sättet undersöka 

jordbruksprodukterna men ändock anses uppfylla sin undersökningsplikt. Detta betyder att 

om en köpare endast behöver göra en synlig undersökning av ett fåtal jordbruksprodukter 

för att köparen ska anses uppfyllt sin undersökningsplikt ska denna bestämmelse anses vara 

fördelaktig för köparen. Om bestämmelsen angående köparens undersökningsplikt ska 

anses fördelaktig ska köparen inte behöva undersöka en större del av jordbruksprodukterna 

eller behöva göra en grundlig undersökning av de jordbruksprodukter som köparen 

undersöker. En grundlig undersökning av jordbruksprodukter är enligt författaren om 

köparen måste få en specialist som granskar jordbruksprodukterna eller att köparen själv 

måste dela, smaka på jordbruksprodukterna för att den ska anses vara avtalsenlig. 

Anledningen till detta är att fel i jordbruksprodukterna som köparen inte har undersökt 

torde vara enklare att reklamera samt att köparens möjlighet att reklamera 

jordbruksprodukterna inte undgår köparen.  

Inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera varan till säljaren? En mer fördelaktig bestämmelse 

för köparen angående inom vilken tidsfrist köparen måste reklamerar 

jordbruksprodukterna anses av författaren vara en tidsperiod som är så lång som möjlig. 

En längre tidsperiod medför att det torde bli mindre risk att köparen utför en felaktig 

reklamation. Detta på grund av att köparen har längre tid att kontrollera vilka krav ett 

meddelande angående reklamation måste uppfylla. 
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Vilka krav angående form och innehåll måste ett meddelande uppfylla? En mer fördelaktig 

reklamationsbestämmelse för köparen föreligger när denna vill meddela säljaren att den vill 

reklamera jordbruksprodukterna och kravet på informationsrikedomen är lågt ställt. Ett 

krav där köparen måste meddela en djupgående analys varför det föreligger fel i 

jordbruksprodukterna och där köparen måste specificera felet i meddelandet anses vara en 

mindre fördelaktig bestämmelse för köparen enligt författaren. Detta eftersom det finns en 

större risk för köparen att missa viktig information då det ställs ett högt krav på 

meddelandet om reklamation till säljaren. En köpare bör även kunna välja mellan många 

olika valmöjligheter angående i vilken form köparen vill reklamera jordbruksprodukterna 

till säljaren. En mer fördelaktig regel angående meddelande är även att meddelandet ska 

sändas på säljarens ansvar. 

1.8 Disposition 
För att läsaren ska på ett klart och enkelt sätt följa med i texten kommer uppsatsen att 

använda samma följd genom hela uppsatsen. Detta betyder att i uppsatsens andra kapitel 

kommer en deskriptiv framställning att förekomma angående reklamationsbestämmelserna 

i KöpL. I tredje kapitlet kommer en deskriptiv framställning att förekomma angående 

reklamationsbestämmelserna i CISG. I uppsatsens fjärde kapitel kommer en deskriptiv 

framställning att ske angående reklamationsbestämmelserna i DCFR. Följden i kapitel två 

till fyra kommer att vara den samma som måttstocken i kapitel ett. Först kommer det dock 

i det första underkapitlet i kapitel två till fyra att beskrivas de olika 

reklamationsbestämmelsernas lydelse. Efter detta kommer följande ordning att beskrivas. I 

det andra underkapitlet i kapitel två till fyra kommer vid vilken tidpunkt övergår risken för 

varan till köparen att beskrivas. Det tredje underkapitlet i kapitel två till fyra kommer vilken 

undersökningsplikt köparen har att framställas. Det fjärde underkapitlet i kapitel två till fyra 

kommer inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera jordbruksprodukterna till säljaren 

att beskrivas. Det femte underkapitlet i kapitel två till fyra kommer vilka krav angående 

form och innehåll måste ett meddelande uppfylla att beskrivas. I uppsatsens femte kapitel 

kommer en diskussion samt en jämförelse angående de deskriptiva kapitlen som redogjorts 

tidigare i uppsatsen att diskuteras. I kapitel sex kommer författaren att framföra sin slutsats 

och därmed försöka binda ihop uppsatsen genom at svara på uppsatsens frågeställning. 
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2 KöpL 

2.1 Bestämmelsens lydelse 
Enligt 32§ KöpL, ska en köpare lämna ett meddelande till säljaren att varorna är felaktiga 

inom skälig tid. Om köparen inte meddelar säljaren inom tidsfristen att varorna är felaktiga 

förlorar köparen rätten att reklamera varorna.24 Tidsfristen börjar räknas från den tidpunkt 

då köparen märkt eller borde märkt felaktigheten i varan. 

2.2 Vid vilken tidpunkt övergår risken för varan till köparen? 
En viktig aspekt för att avgöra om det föreligger fel i varorna och vem som är ansvarig för 

felet, är att bestämma vid vilken tidpunkt varornas beskaffenhet ska bestämmas. 25 

Huvudregeln för att bestämma om det föreligger fel i varorna, är vid den tidpunkt då risken 

för varorna övergår från säljaren till köparen. Enligt 7 och 13§§ KöpL föreligger denna 

tidpunkt då varorna avlämnas till köparen. Anledningen varför det är av vikt att bestämma 

om risken för varorna har övergått till köparen är att om risken anses övergått till köparen 

är köpare ansvarig för varorna.26 Köparen blir nämligen skyldig att betala fullpris för 

varorna oavsett om varorna försvunnit, förstörts, försämrats, minskat genom en händelse 

som inte beror på säljaren om risken anses övergått från säljaren till köparen.27 Detta 

framgår av 12§ KöpL. 

Enligt 13§ KöpL angående vem som bär risken för varorna är säljaren från början den som 

bär risken för varorna. Denna risk går dock över till köparen vanligtvis vid samband med 

att säljaren levererar varorna till köparen. Risken för varorna övergår till köparen när 

varorna avlämnas till köparen enligt avtalet. Detta framgår av 7§ KöpL som behandlar när 

varorna ska anses avlämnade då köpet är ett platsköp. 28 Enligt KöpL ska inte risken för 

varorna anses övergå till köparen så länge varorna är i säljarens besittning och köparen inte 

                                                
24 Prop. 1988/89:76 s. 123. 

25 Hellner, Jan, Ramberg, Jan, Special avtalsrätt I - Köprätt, s. 164 - 165, 2. Uppl., Juristförl., Stockholm, 1991. 

26 Lehrberg, Bert, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 118 - 119, uppl. 1, I.B.A Institutet för Bank- och 
Affärsjuridik AB, Uppsala, 2008. 

27 Prop. 1988/89:76 s. 78. 

28 Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 120 och Munukka, Köplagen 7 §, lagkommentar not 26, (hämtad 
den 4 maj 2013, Karnov Internet). 
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har omhändertagit varorna.29 För att varorna inte ska anses vara i säljarens besittning enligt 

ovan krävs det att säljare inte ska inneha omedelbar kontroll över varorna.30  

Om säljaren inte skulle avlämna varorna enligt avtalet, förskjuts tiden då risken för varorna 

övergår till köparen. Detta betyder att risken för varorna övergår från säljaren till köparen i 

och med det faktiska överlämnandet. Med anledning av detta förlänger säljaren den tid som 

säljaren står för risken för varorna om säljaren inte skulle leverera varorna enligt 

överenskommelsen. Varorna anses därför avlämnade vid det faktiska överlämnandet.31 I 

NJA 1932 s. 753 hade en fartygsägare lämnat sitt fartyg till en fartygsreparatör för 

reparation. När fartygsreparatören utfört reparationerna enligt avtalet sände denna en 

räkning på kostnaderna till fartygsägaren. Fartyget hämtades dock inte direkt utav 

fartygsägaren och medan fartyget låg kvar hos fartygsreparatören sjönk fartyget några 

månader efter det att räkningen hade skickats till fartygsägaren. Enligt HD var 

fartygsreparatören skyldig att ersätta fartygsägaren för de kostnader som fartygsägaren 

bekom på grund av bärgningsarbetet.32 Detta visar att risken för varorna övergår till 

köparen vid det faktiska avlämnandet om inte varorna avlämnas enligt den tidpunkt som 

parterna i avtalet har avtalat om.33  

Bara för att varorna inte levereras i tid betyder det inte automatiskt att risken för varorna 

inte går över till köparen. Detta blir fallet om säljaren inte kan överlämna varorna i tid och 

detta beror på köparen eller något förhållande på köparens sida. När säljaren har gjort vad 

som kan krävas av säljaren för att den ska levererat varan övergår risken för varan på 

säljaren.34 

Det framgår även av 14§ KöpL att risken för varorna inte anses övergå till köparen förens 

det framgår att varorna är avsedda för köparen. För att risken för varorna ska därmed anses 

gått över till köparen från säljaren krävs det att parterna vet vilka varor köpet avser. Det 

mest lämpliga tillvägagångssättet att bestämma detta är att säljaren markerar, antecknar i 

transportdokumentet eller på annat sätt visar att specifika varor är avsedda för just köparen. 

                                                
29 Ramberg, Herre, Köplagen, s 214.  

30 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, s. 50, 6 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2000.  

31 Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 120 - 121 och Ramberg, Herre, Köplagen, s. 175 och 215. 

32 NJA 1932 s. 753. 

33 Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 120. 

34 Prop. 1988/89:76, s. 81. 
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Säljaren måste alltså individualisera varorna för att risken för varan ska gå över till 

köparen. 35  Kriteriet med individualisering är att varorna ska gå att identifieras som 

köparens.36  

Bara för att en säljare har avlämnat varorna till köparen, betyder det inte att köparen har 

förlorat sin rätt att påföra påföljder gentemot säljaren om felet i varorna visar sig efter 

avlämnandet. Om felet i varorna är hänförliga till tiden innan risken för varorna övergick 

till köparen, är säljaren ansvarig för varornas beskaffenhet även efter avlämnandet.37 För att 

parterna ska kunna veta om säljaren är ansvarig för varornas försämring efter avlämnandet, 

bör köparen undersöka varorna när varorna avlämnats.38  

2.3 Vilken undersökningsplikt har köparen? 
När köparen upptäckt fel i varorna eller borde upptäckt felet i varorna, börjar tiden för 

skälig tid att räknas enligt 32§ KöpL. I NJA 1990 s. 608, fastslog Högsta Domstolen att när 

köparen reklamerade varan till säljaren när köparen ansåg att det fanns skäl att reklamera 

felet i varan, ansåg Högsta Domstolen att reklamationen skett på ett korrekt 

tillvägagångssätt.39 I rättsfallet framkommer det att köparen inte måste meddela säljaren 

angående reklamation innan köparen har konstaterat fel i varorna.40 Om en säljare inte 

upptäcker fel i varorna på grund av att köparen inte utfört sin undersökningsplikt korrekt 

eller att den inte utfört en undersökning alls, börjar tidsfristen för skälig tid att reklamera 

varan räknas när köparen borde märkt felet i varorna, det vill säga när köparen borde 

undersökt varorna.41  

Enligt 31§ KöpL ska en köpare undersöka varorna så snart som omständigheterna i fallet 

medger detta. Utgångspunkten är att en köpare ska undersöka varorna så snart den har 

omhändertagit varorna vilket betyder att varorna ska undersökas så snart varorna har 

avlämnats till köparen. Undersökningen som köparen ska utföra enligt 31§ KöpL ska vara 

                                                
35 Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 124 - 125. 

36 Prop. 1988/89:76, s. 81. 

37 Ibid., s. 95. 

38 Ibid., 1988/89:76, s. 121 - 122. 

39 NJA 1990 s. 608. 

40 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 388. 

41 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Allmän köprätt, s. 155f., uppl. 4, Nordstedts juridik, Stockholm, 2007. 
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enligt rådande affärssed.42 Eftersom första stycket i 31§ KöpL hänvisar till affärssed, blir 

därför köparens undersökningsplikt olika beroende på inom vilken bransch parterna är 

verksamma i.43  

Förutom att undersökningen ska ske enligt god affärssed, ska även omständigheter som 

avtalets karaktär, köparens förutsättningar samt parternas sakkunskap ligga till grund för 

bedömningen av hur långtgående köparens undersökningsplikt ska vara.44 Kraven blir 

strängare då köparen har erfarenhet från tidigare liknande köp. KöpL:s bestämmelse 

angående undersökningsplikt innehåller ingen sanktion. Påföljden om köparen inte 

undersöker varan enligt lagens bestämmelse är att köparen kan förlora sin rätt att reklamera 

varorna enligt 32§ KöpL. 45 En köpares undersökningsplikt är beroenden utav vilken typ av 

varor som köparen har köpt. Detta betyder till exempel att om varorna är ett komplicerat 

köp, har köparen typiskt sett krav på sig att utföra en mer omfattande undersökning utav 

produkten.46 När köparen ska undersöka varornas kvalitet krävs det en mer ingående 

undersökning av varorna för att fastställa att varorna är av den kvalitet som parterna har 

avtalat om. När köparen ska undersöka varornas kvantitet kan köparen oftast göra detta i 

direkt samband med att varorna levereras till köparen. Detta kan göras med hjälp av att 

man till exempel väger varorna så att det stämmer överens med avtalet. När varorna 

kommer i stora kvantiteter räcker det dock att köparen tar stickprov för att undersöka om 

varorna är avtalsenliga.47 

Enligt NJA 1946 s 691 hade köparen fått levererat 107 stycken tunnor där varorna var 

förvarad. När köparen undersökte varorna öppnades fyra till fem tunnor av varan för att 

undersökas. Varorna i de öppnade tunnorna var enligt avtalet och därför undersöktes inga 

mer tunnor. Någon tid efter undersökning av tunnorna framkom det att en del av de 

resterande varorna inte var avtalsenlig. När köparen insåg detta meddelade den till säljaren 

att köparen ville att säljaren skulle ersätta köparen för de skadade varorna. I sina domskäl 

ansåg Högsta Domstolen att det måste antagits att om köparen hade utfört en mera 

                                                
42 Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 288 - 289. 

43 Prop. 1988/89:76, s. 121. 

44 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 76 och Prop. 1988/89:76, s. 121. 

45 Prop. 1988/89:76, s. 120 - 122. 

46 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 77. 

47 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 383 - 384. 
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omfattande undersökning så hade köparen upptäckt att alla varor inte var avtalsenliga.48 

Köparen borde öppnat en fjärdedel av faten och undersökt innehållet.49 Med anledning av 

detta hade köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.50  

2.4 Inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera varan till 
säljaren? 

Enligt doktrinen är det viktigare att fastställa vid vilken tidpunkt köparen märkt eller borde 

märkt felet i varorna, alltså vilken undersökningsplikt en köpare har.51 Detta på grund av att 

parterna måste veta när tidsfristen för reklamationen ska börja räknas.52 Trots att doktrinen 

anser att det är viktigare att reda ut en köpares undersökningsplikt, kommer det i det 

efterföljande ändock att framställas vad som anses vara rimlig tid enligt 32§ KöpL eftersom 

detta ingår i reklamationsbestämmelserna. 

För att definiera vad som är skälig tid enligt 32§ KöpL, krävs det att hänsyn tas till de 

omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Anledningen varför bestämmelsen i 32§ 

KöpL innehåller ordalydelsen skälig tid, är för att ge köparen ett visst rådrum. Det finns 

dock olika tider för köparen att meddela säljaren beroende på vilken bransch dessa är 

verksamma i. När köparen är en näringsidkare och köpet är inom köparens ordinarie 

näringsverksamhet, kan säljaren ofta kräva att köparen meddelar reklamationen till säljaren 

inom en kort tid ifrån det att köparen upptäckte felet. Tidsperioden för skälig tid enligt 

propositionen är någon eller några dagar efter felet har framkommit.53 Det framkommer 

dock av doktrinen att när en köpare ska reklamera varorna, ska köparen meddela 

reklamationen omgående för att denna ska anses uppfylla tidskravet i bestämmelsen. Detta 

betyder att en reklamation av färskvaror ska ske mycket snabbt.54 Det är även en allmän 

rättsprincip i kontraktsrätten att en reklamation ska ske utan onödigt uppehåll efter det att 

köparen märkt eller borde märkt felet i varorna.55 Säljaren ska dock ge köparen ett visst 

                                                
48 NJA 1946 s. 691. 

49 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt, s. 199. 

50 NJA 1946 s. 691. 

51 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 388. 

52 Ramberg, Herre, Allmän köprätt, s. 155f. 

53 Prop. 1988/89:76, s. 124. 

54 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 388 och Prop. 1988/89:76, s. 124. 

55 Svea Hovrätt Dom, T 8768-06, 2007-10-22. 
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rådrum så att köparen kan bestämma sig hur och om den vill gå vidare med reklamationen 

eller inte.56  

2.5 Vilka krav angående form och innehåll måste ett 
meddelande uppfylla? 

2.5.1 Vad måste ett meddelande innehålla för att meddelandet ska 
anses vara en reklamation? 

När en köpare reklamerar varor till säljaren måste meddelandet uppfylla vissa krav för att 

meddelandet ska anses vara en reklamation. Det finns inga formkrav på meddelandet, men 

i meddelandet ska köparen ange antingen vart det huvudsakliga felet består, hur felet visade 

sig eller varför varorna enligt köparen inte är avtalsenliga. Det krävs dock inte att köparen 

måste meddelade en detaljerad beskrivning av felets beskaffenhet, men köparen kan heller 

inte enbart i allmänhet klaga på varorna och hävda att varorna är felaktiga för att 

meddelandet ska anses vara en reklamation.57 I meddelandet ska det finnas en uttrycklig 

vilja från köparen att reklamera varorna.58  

I NJA 1988 s. 335 framkom det vad som utgör en godkänd informationsnivå då en köpare 

reklamerar varor till säljaren. I Högsta Domstolens domskäl, framgick det att köparen hade 

ringt två gånger samma dag där köparen framförde klagomål angående varans beskaffenhet. 

När köparen ringt till säljaren hade denna ”råskällt” angående varans skick, men utöver 

detta hade ingen precisering skett angående de brister varan var försedd med. Enligt HD 

framgick det att genom dessa samtal hade köparen med ”önskvärd tydlighet” uttryckt att 

köparen var missnöjd med varans beskaffenhet och att detta ska anses vara tillräckligt för 

säljaren skulle förstå att det var fråga om en reklamation.59  

I NJA 1919 s. 294 meddelade skriftligen en köpare att det förelåg fel i varan då den var ”allt 

annat än kontraktsenlig” och att ”säljaren skulle ställas till svars för avtalsbrott”. När 

säljaren svarade köparen via brev och frågade varför köparen avvisade varorna, fick denna 

inget svar från köparen. Köparen svarade inte på brevet och hänförde inte felen till säljaren 

förens parterna möttes i domstolen. På grund av dessa omständigheter kunde det inte anses 

                                                
56 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 58 - 59. 

57 Prop. 1988/89:76, s. 123 - 124. 

58 NJA 1919 s. 294 och NJA 1988 s. 335. 

59 NJA 1988 s. 335. 
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att köparen uppfyllt kriterierna för att meddela säljaren angående reklamation och därför 

hade köparen förlorat rätten att reklamera varan.60 

2.5.2 I vilken form kan köparen meddela reklamationen till säljaren? 

När en köpare ska meddela säljaren att den vill reklamera varorna, finns det som tidigare 

nämnt inga specifika formkrav på meddelandet. 61  Meddelandet kan därför framföras 

muntligen eller skriftligen.62 När meddelandet skickas, finns det bestämmelser i KöpL 

angående vem som är ansvarig om meddelandet inte kommer fram eller blir försenat till 

säljaren. Bestämmelsen i 82§ KöpL medför att om en köpare sänder meddelandet angående 

reklamationen till säljaren på ett ändamålsenligt sätt, kan köparen åberopa meddelandet 

även i de fall meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram till säljaren. 

Ett meddelande anses skickat på ett ändamålsenligt sätt, så länge det är försvarligt med 

hänsyn till omständigheterna i fallet. Enligt propositionen till KöpL samt doktrinen, ska det 

befordringssätt som är försvarligt användas och som är mest lämpad för just den specifika 

situationen. De faktiska situationerna i det specifika fallet får därför avgöra om till exempel 

en muntlig underrättelse är tillräcklig, då reklamationen skett i brådska, eller om en muntlig 

underrättelse är otillräknelig och därför skulle reklamation skett skriftligen.63 I en dom från 

Göta hovrätt slog hovrätten fast att ett vanligt brev som sändes till säljaren ansågs vara 

ändamålsenligt. På grund av detta ansågs det att meddelandet uppfyllde kriterierna för 82§ 

KöpL.64 Det ska dock påpekas att då reklamationen handlar om stora värden kan det anses 

som mest ändamålsenligt att sända meddelandet skriftligen och om posten skulle strejka får 

en försändelse som sänds med bud anses ändamålsenligt. Om reklamationen är brådskande 

får en muntlig meddelande anses ändamålsenligt. Om det inte är specificerat i avtalet vem 

reklamationen ska skickas till, räcker det med att köparen skickar meddelandet till säljarens 

adress där den har sin normala affärsverksamhet.65  

  

                                                
60 NJA 1919 s. 294. 

61 Prop. 1988/89:76, s. 123 - 124. 

62 Se Munukka, Köplagen 32 §, lagkommentar not 129, (hämtad den 20 november 2013, Karnov Internet).  

63 Prop.1988/89:76, s. 217 och Munukka, Köplagen 82 §, lagkommentar not 319, (hämtad den 20 november 
2013, Karnov Internet).  

64 Göta hovrätt Dom, T 881-09, 2009-09-17. 

65 Ramberg, Herre, Köplagen, s. 735 - 737.  
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3 CISG 

3.1 Bestämmelsens lydelse 

Artikel 39 i CISG, behandlar hur och när en köpare ska reklamera varor till säljaren. 

Artikeln fastställer att en köpare förlorar sin möjlighet och rätt att reklamera felaktiga varor 

om detta inte sker inom rimlig tid till säljaren. Reklamationen ska ske inom en rimlig tid 

från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Inom den rimliga tiden ska köparen 

även specificera varför varorna är bristande.  

3.2 Vid vilken tidpunkt övergår risken för varan till köparen? 
En av säljarens huvudsakliga uppgift är att leverera varan till köparen. Utgångspunkten när 

risken för varorna ska anses övergått från säljaren till köparen är då säljaren levererat 

varorna till köparens affärsverksamhet. För att varorna ska anses levererad enligt artikel 

69.2 CISG, måste säljaren uppfylla vissa kriterier. Varorna ska bland annat avlämnas enligt 

bestämd tid i avtalet samt att varorna är ställda till köparens förfogande.66  

Anledningen varför bestämmelsen angående risken för varorna är relevant när köparen 

reklamerar varorna beror på att en köpare inte befrias från att betala fullpris till säljaren om 

köparen förlorar eller skadar varorna om risken för varorna har övergått till köparen.67 För 

att risken för varorna ska anses övergått till köparen krävs det enligt artikel 69.2 CISG att 

leveransen har skett enligt avtalet, att säljaren har placerat varorna till köparens förfogande 

på bestämd plats enligt avtalet samt att köparen är medveten om detta.68 Detta betyder att 

det mest väsentlig i detta fall är att bestämma när varorna är ställda till köparens 

förfogande. Tidpunkten då varorna är ställda till köparens förfogande är då varorna inte 

längre är under säljarens kontroll och därmed är varorna normalt inte längre försäkrade 

utav säljaren.69 För att en köpare ska vara medveten om att varorna är ställda till dennes 

                                                
66 Schwenzer, Ingeborg Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods  
(CISG), s. 938, uppl. 3, Oxford University Press, Oxford, 2010. 

67 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 449, uppl. 3, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2009. 

68 Huber, Peter, Mullis, Alastair, The CISG: a new textbook for students and practitioners, s. 316, Sellier, Munich, 
2007 och Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 459 - 460. 

69 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), s. 514, uppl. 2, 
Clarendon, Oxford, 1998, Germany 23 June 1998 Appellate Court Hamm (Furniture case) 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980623g1.html (hämtad den 13 november 2013) och Germany 22 
september 1998 Appellate Court Oldenburg (Raw salmon case)  
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980922g1.html (hämtad den 13 november 2013). 
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förfogande, ska en säljare meddela köparen om detta.70 Att köparen ska vara medveten om 

att varorna är ställda till köparens förfogande betyder att risken för meddelandet ligger på 

säljaren. Detta medför att risken för varorna inte övergår till köparen enbart när varorna 

levererats till köparens affärsverksamhet enligt avtalet. Förutom detta kräver bestämmelsen 

i CISG även att varorna har individualiserats enligt artikel 69.3 CISG för att risken för 

varorna ska anses övergått till köparen. Bestämmelsen uttrycker specifikt att varorna inte 

kan anses utställda till köparens förfogande innan varorna är klart identifierbara så de 

stämmer överens med avtalet parterna emellan. Individualiseringen utförs genom att varan 

blir objektiv igenkännbar för köparen. Att varorna är individualiserade anses uppfyllt bland 

annat när säljaren levererar varor till köparens affärsverksamhet.71  

Utöver det som nämnts ovan, krävs det även att alla relevanta dokument också ska 

överlämnas till köparen. Om det inte går att utläsa från avtalet vilka dokument som ska 

överlämnas, ska detta bestämmas med hjälp av termen god tro. Dokument som faller under 

termen god tro är de dokument som krävs för att exportera varorna, dokument relaterade 

till transporten som till exempel är hänförliga till varornas av och pålastning, 

leveransdokument samt försäkringen för varornas transport. Om säljaren inte lämnar över 

dokumenten börjar inte tidsfristen för risken av varorna att räknas förens säljaren uppfyllt 

alla sina åtaganden enligt avtalet.72  

Liksom KöpL är säljaren enligt CISG även ansvarig för fel som uppkommer efter det att 

risken övergått till köparen, om varornas felaktighet fanns vid leveransen. Detta enligt 

artikel 36 CISG. För att en köpare ska kunna bevisa att det förelåg fel vid varornas 

avlämnande, är det viktigt att köparen undersöker varorna då de levereras till köparen.73  

3.3 Vilken undersökningsplikt har köparen? 
Artikel 38 i CISG reglerar när en köpare ska undersöka varorna efter det att säljaren 

avlämnat varorna. Enligt artikel 38.1 CISG ska en köpare undersöka varan inom en sådan 

kort tid som är genomförbar med tanke på omständigheterna i det enskilda fallet.74 Inom 

                                                
70 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), uppl. 3, s. 938. 

71 Ibid., s. 938 - 940. 

72 Ibid., s. 940, 492 och 617. 

73 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 260. 

74 Ibid., s. 263.  
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vilken tidsfrist som köparen ska undersöka varorna är väldigt individuellt och är beroende 

från fall till fall. Köparens möjlighet att undersöka varorna beror till exempel på hur den är 

paketerad, men den viktigaste omständigheten som bestämmer hur snabbt en köpare ska 

undersöka varorna är beroende på vilken typ av varor det är. Köparen måste agera snabbt 

då det handlar om varor som försämras i snabb takt, detta är från några timmar till någon 

dag. Detta beroende på hur snabbt varorna kan förändras.75 Följden är därmed att köparen 

ska utföra en undersökning av varorna som försämras relativt snabbt genast.76  För att en 

köpare ska anses uppfylla sin undersökningsplikt ska denna utföra slumpmässiga tester på 

olika varor, i olika delar av leveransen.77 Dessa tester ska analyseras och inspekteras för att 

köparen ska anses undersökt varorna på ett korrekt sätt.78 

När en köpare beställt en stor kvantitet av en vara, behöver denna inte undersöka alla varor 

en och en. Köparen måste dock utföra slumpmässiga tester för att denna ska anses uppfylla 

sin undersökningsplikt. När varorna är avsedda för människor, anses undersökningsplikten 

och arbetsbördan för köparen större. När köparen undersöker varorna, ska denna 

undersöka varorna visuellt, mäta och väga dem samt smaka och dofta dem. Även om 

varorna kommer i originalförpackning måste köparen utföra slumpmässiga tester, om det 

kan antas efter en visuell avsyning att det möjligen kan föreligga fel i varorna.79 

3.4 Inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera varan till 
säljaren? 

Tiden för reklamationsfristen börjar när köparen inser eller borde insett att varorna som är 

levererad inte är avtalsenliga, som tidigare nämnts i uppsatsen bestäms detta av köparens 

undersökningsplikt. Enligt artikel 39 i CISG, ska två stycken tidsfrister urskiljas, dels den 

tid en köpare undersöker varorna, dels den tid köparen har på sig att informera köparen 

angående felet i varorna. Dessa två olika tidsperioder ska särskiljas och ska inte tillsammans 

                                                
75 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), uppl. 3, s. 614 - 617. 

76 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 263.  

77  Germany 19 October 2006 Appellate Court Koblenz (T-Shirts case) 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g2.html (hämtad den 13 november 2013) och Germany 12 
January 2007 Appellate Court Köln (Paperboard containers case) 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html (hämtad den 13 november 2013). 

78  Germany 31 August 2006 Appellate Court Köln (Chlorine tablets case) 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060831g1.html (hämtad den 13 november 2013). 

79 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), uppl. 3, s. 613 - 614 och 
Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 267. 
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utgöra den tidsfrist som köparen måste förhålla sig till då den vill reklamera varorna till 

säljaren. När rimlig tid ska definieras, ska alla omständigheter i det specifika fallet tas med. 

Detta inkluderar eventuell branschpraxis mellan köparen och säljaren. Då det handlar om 

varor som försämras i en snabb takt, ska en reklamation meddelas genast till säljaren.80 

Detta betyder att en skyndsam reklamation till säljaren är av stor vikt.81  

Efter det att köparen har insett att det föreligger fel i de levererade varorna föreligger det 

en relativ kort tidsfrist för köparen att reklamera felet till säljaren. Anledningen varför 

denna tidsfrist är relativ kort är på grund av att köparen saknar anledning till att hålla inne 

informationen från säljaren när köparen insett att det föreligger fel i varorna som säljaren 

levererat.82 I ett rättsfall från Tyskland framkom det att då en köpare reklamerade fel i 

varorna, de levererade varorna var av sorten gurka, sju dagar efter det att den upptäckt fel i 

varorna ansågs reklamationen inkommit försent.83 Medan i ett annat rättsfall från Tyskland 

ansåg domstolen att när en köpare meddelade säljaren att det förelåg fel i varorna, som var 

av sorten potatis, inom 24 timmar från det att felet i varorna upptäckts ansåg domstolen att 

köparen hade handlat inom tidsfristen rimlig tid.84 

Även påföljderna som köparen vill utnyttja spelar roll för hur lång tid det kan ta innan 

köparen behöver reklamera varorna så att den är inom tidsramen. I det fall köparen kräver 

avhjälpande eller omleverans ska en reklamation inkomma till säljaren tidigare än om den 

bara kräver prisreduktion.85  

                                                
80 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), uppl. 3, s. 629 - 630. 

81 Huber, Mullis, The CISG: a new textbook for students and practitioners, s. 160 fotnot 598. 

82 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 270 - 274. 

83  Germany 8 January 1993 Appellate Court Düsseldorf (Tinned cucumbers case) 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/930108g1.html (hämtad den 13 november 2013). 

84  Germany 14 August 2006 Appellate Court Köln (Potatoes case), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060814g1.html, (hämtad den 16 november 2013) och Ramberg, Herre, 
Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 270. 

85 Se vidare för diskussion Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
uppl. 3, s. 630. 
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3.5 Vilka krav angående form och innehåll måste ett 
meddelande uppfylla? 

3.5.1 Vad måste ett meddelande innehålla för att meddelandet ska 
anses vara en reklamation? 

För att en köpare ska anses meddelat säljaren att denna vill reklamera varorna ska köparen 

specificera varför varorna inte är avtalsenliga, enligt artikel 39.1 CISG. Detta betyder att 

meddelandet ska innehålla den information som köparen har tillgänglig.86 Köparen ska även 

indikera en vilja att inte godta varorna. Det ska dock inte på grund av detta, ställas orimliga 

krav på innehållet i ett meddelande angående reklamationen. För att en köpare ska anses 

uppfylla informationskravet då denna meddelar säljaren att den vill reklamera varorna, 

beror denna bedömning på varornas natur samt om det är en specialist som meddelar 

reklamationen eller inte.87 

Det har framgått att vissa termer inte har accepterats när en köpare har meddelat säljaren 

att köparen vill reklamera varorna. Termer som inte godkänts är bland annat; ”inte i 

ordning”, ”bristfällig vara”, ”fel vara levererad”, ”dålig kvalitet”, ”andrahands klass”, ”vi 

har fått klagomål” samt ”inte vad vi förväntade oss”. På grund av detta, förväntas det av 

köparen att denna i sitt meddelande till säljaren framför till exempel att varorna är för 

många eller för få, vart varornas kvalitet brister och varför varorna inte är avtalsenliga, för 

att köparen ska anses uppfyllt informationskravet angående reklamationen. När det handlar 

om en reklamation av varor som försämras under en kort tid, krävs det en mer specifik 

reklamation. Hur pass specifik denna reklamation bör vara, ska dock stå i proportion till 

hur tidsram och hur kostsam en mer utförlig reklamation skulle vara för köparen.88 När det 

handlar om jordbruksprodukter, bör det dock anses rimligt att en köpare anger om varorna 

till exempel är ruttna.89 

3.5.2 I vilken form kan köparen meddela reklamationen till säljaren? 

En köpare kan meddela en säljare att den vill reklamera varorna skriftligen eller 

muntligen.90 Om en köpare meddelar säljaren att den vill reklamera varorna med lämpligt 

                                                
86 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 274 - 275. 

87 Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), uppl. 3, s. 624 - 627. 

88 Ibid. 

89 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 275 - 269. 

90 Se vidare för bevisning Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
uppl. 3, s. 628. 
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medel enligt artikel 27 CISG, överförs risken till köparen. 91 Detta betyder att när köparen 

sänder reklamationen till säljaren, är köparen inte ansvarig för att reklamationen inte 

kommer fram eller blir försenad om köparen har sänt reklamationen i lämplig anda för den 

specifika situationen. Denna ordalydelse ger köparen en större flexibilitet när det kommer 

till val av medel för reklamationen. Till exempel kan köparen använda sig av bil, häst eller 

till och med per fot om det skulle vara som så att posten strejkar.92 Köparen kan även 

använda sig av till exempel telefon eller fax att reklamera en vara till säljaren. För att denna 

typ av meddelande ska anses vara i lämplig anda krävs det dock att mottagaren kan ta emot 

till exempel fax för att meddelandet ska anses korrekt.93 Om avtalet inte uttrycker vem som 

är säljare, räcker det med meddelandet skickas till säljarens adress för att meddelandet ska 

anses kommit fram till rätt mottagare.94  

                                                
91 Schwenzer, Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), s. 191 

uppl. 2. 

92 Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), s. 452, uppl. 3. 

93 Schwenzer, Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), s. 194 och 
313, uppl. 2. 

94 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 192. 
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4 DCFR 

4.1 Bestämmelsens lydelse 

I III. - 3:107 DCFR står det att i det fall en säljare ska leverera varor till en köpare och 

varorna inte överensstämmer enligt det parterna avtalat om, förlorar köparen rätten att 

reklamera felet i varorna om köparen inte meddelar detta till säljaren inom rimlig tid. I 

meddelandet ska köparen specificera varför varorna inte är avtalsenliga. Tidsfristen att 

reklamera varorna inom rimlig tid startar från det att köparen upptäckte eller borde 

rimligtvis upptäckt felet. 

4.2 Vid vilken tidpunkt övergår risken för varan till köparen? 
Enligt DCFR IV. A. - 5:102 övergår risken för varorna till köparen då köparen tar kontroll 

över varorna vilket betyder att varorna har lämnat säljarens sfär av inflytande så att säljaren 

inte längre kan kontrollera varorna. 95 Med anledning av detta finns det en koppling mellan 

kontrollen över varorna samt placeringen av varorna. Detta betyder att den part som har 

kontroll över varorna har den bästa möjligheten att skydda varorna från skada samt att 

försäkra varorna och därmed föreligger risken på denna part. Det är viktigt att bestämma 

när risken för varorna övergår från säljaren till köparen enligt DCFR IV.A. - 5:101 eftersom 

köparen måste betala fullpris för varorna även om dessa varor inte är avtalsenliga så länge 

risken för varorna har övergått till köparen. Detta gäller dock ej om felet i varorna är 

hänförligt till tiden säljarens ansvar.96   

För att risken för varorna ska anses övergå till köparen enligt ovan, krävs det enligt IV. A. -

5:201 att säljaren levererar varorna vid den tidpunkt parterna kommit överens om i avtalet 

samt att köparen är medveten om att varorna är placerade till köparens förfogande på 

avtalad plats. För att varorna ska anses vara placerad till köparens förfogande krävs det att 

följande två kriterier är uppfyllda. Det första kriteriet som ska vara uppfyllt är att säljaren 

måste gjort varorna tillgängliga för köparen. För att varorna ska anses vara tillgängliga för 

köparen krävs det att säljaren levererar de varor som parterna har kommit överens i avtalet 

och detta uppfylls genom att säljaren individualiserar varorna.97 Individualiseringen av 

varorna uppfylls genom att säljaren antingen via markeringar på varorna, genom 

                                                
95 von Bar, Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(Dcfr), s. 1310 - 1311. 

96 Ibid., s. 1372 - 1373 och 1367 - 1368. 

97 Ibid., s.1380 - 1381. 
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transportdokument, att säljaren separerar varorna eller att detta framkommer på varornas 

förpackning att varorna är avsedda för köparen. Om säljaren utför någon av dessa åtgärder 

anses varorna vara individualiserad för köparen. 98 Om varorna som ska överlämnas till 

köparen inte är identifierade, överförs inte risken för varorna förens varorna är tydligt 

identifierade enligt DCFR IV. A. - 5:102.  Det andra kriteriet är att köparen är medveten 

om att varorna är tillgängliga på köparens affärsverksamhet.99 Att säljarens meddelande 

kommer fram till köparen angående att varorna finns tillgängliga för köparen ska enligt 

DCFR I. -1:109 ligga på säljarens risk.100  

4.3 Vilken undersökningsplikt har köparen? 
I DCFR IV. A. - 4:301(1), ska en köpare undersöka de levererade varorna inom en sådan 

kort tid som är rimlig i det speciella fallet. Om köparen inte gör detta, kan köparen förlora 

rätten att reklamera varorna till säljaren. För att köparen inte ska anses vara försenad med 

undersökningen av de levererade varorna, bör köparen undersöka varorna så fort som 

möjligt efter säljaren avlämnat varorna. Detta för att köparen ska på ett så snabbt vis som 

möjligt kunna bekräfta om det föreligger fel i varorna eller inte. Tiden för undersökningen 

ska dock vara rimligt i det enskilda fallet enligt DCFR IV. A. - 4:301(1).101 

Enligt DCFR ska en köpare, då varorna avlämnas i en stor kvantitet, ta varuprover från 

denna leverans och utföra tester på de provexemplar som köparen hämtar från leveransen. 

Med anledning av detta behöver inte köparen undersöka hela bulklasten av de varor som 

säljaren har levererat till köparen. Om felet kan ses med blotta ögat som till exempel att 

varorna kan anses vara av dålig kvalité på grund av till exempel fel färg, kan köparens 

undersökningsplikt ej anses uppfylld om inte köparen meddelare detta fel till säljaren. För 

att en köpare ska anses uppfyllt sin undersökningsplikt ska denna undersöka varorna synligt 

då varorna levereras samt undersöka dem genom att ta exempel från leveransen och 

undersöka dem.102 

                                                
98 Ibid., s. 1372 - 1375 och s. 1381. 

99 Ibid, s. 112 - 113. 

100 Ibid., s. 1381. 

101 Ibid. 

102 Ibid, s. 1348 - 1349. 
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4.4 Inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera varan till 
säljaren? 

Om en köpare vill reklamera fel i varorna till säljaren, krävs det enligt DCFR III. - 3:107 att 

köparen meddelar felet i varan inom en rimlig tid till säljaren efter det att köparen upptäckt 

eller borde upptäckt att det föreligger fel i de levererade varorna. Att köparen ska meddela 

felet i varorna till säljaren enligt DCFR IV. A. - 4:301(1) är inte ett måste utan det är en 

rättighet. För att köparen ska kunna åberopa fel i varan krävs det som sagt att köparen 

meddelar detta till säljaren. Om köparen misslyckas med att meddela säljaren inom rimlig 

tid att det föreligger fel i varorna förlorar den sin rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet. 

Syftet med DCFR III. - 3:107 är att en köpare ska reklamera felet i varorna inom en rimlig 

tid så att säljaren ska kunna följa upp reklamationen och därmed lösa problemet angående 

de felaktiga varorna. Med anledning att kravet angående reklamation ska ske inom en rimlig 

tid syftar bestämmelsen på att lösa tvisten angående de felaktiga varorna under en kort 

tid.103 

4.5 Vilka krav angående form och innehåll måste ett 
meddelande uppfylla? 

4.5.1 Vad måste ett meddelande innehålla för att meddelandet ska 
anses vara en reklamation? 

Vad ett meddelande angående fel i varorna från köparen till säljaren ska innehålla bestäms i 

DCFR III. - 3:107. För att ett meddelande ska anses uppfylla de kriterier som framkommer 

av bestämmelsen ska meddelandet specificera varför varorna inte är avtalsenlig.  

Förhållanden som bestämmer hur detaljerad detta meddelande ska vara beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheter som är relevanta i situationen är 

köparens kunskap och expertis. I det fall en köpare inte innehar en stor sakkunskap 

angående varan behöver den inte i meddelandet specificera varför det föreligger fel i varan. 

Köparen ska dock i meddelandet till säljaren beskriva vad köparen tror är felet i de 

levererade varorna. Detta för att köparen ska anses uppfylla kravet angående innehållet i en 

reklamation och därmed för att köparen ska anses på ett korrekt sätt reklamerat felet i 

varorna till säljaren. Innehållskravet i meddelandet ska dock tolkas i ljuset av syftet, vilket är 

                                                
103 Ibid., s. 1352 - 1353 och 806 - 807. 
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att ge säljaren en möjlighet att avhjälpa felet. På grund av detta kan det inte anses vara 

korrekt för en köpare att enbart meddela säljaren planlöst att det föreligger fel i varorna.104  

4.5.2 I vilken form kan köparen meddela reklamationen till säljaren?  

Då en köpare vill reklamera felet i varorna till säljaren finns det inga formbestämmelser för 

köparen att följa. Följden av detta är att om köparen vill reklamera felet i varorna till 

säljaren kan köparen göra detta muntligen eller skriftligen enligt DCFR I. - 1:109. 

Meddelandet kan även skickas via fax eller e-mail, så länge meddelandets form är lämplig i 

den specifika situationen. I det fall meddelandet är av stor vikt och anses viktigt, kan ett 

skriftligt meddelande föredras. En köpare kan dock inte förlita sig på att meddelandet 

angående varans reklamation är giltig förens meddelandet kommer fram till säljaren. I det 

fall köparen sänder ett meddelande, är det avsändaren, alltså köparen som står för risken att 

meddelandet kommer fram till säljaren. För att meddelandet ska anses kommit fram, krävs 

det inte att meddelandet har kommit till säljaren i person, det räcker med att meddelandet 

kommer till den adress där säljaren har sin verksamhet.105  

  

                                                
104 Ibid., s. 112 och 806. 

105 Ibid., s. 112 - 113. 
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5 Hur förhåller sig reklamationsbestämmelserna 
angående jordbruksprodukter i KöpL, CISG och DCFR 
med varandra? 

5.1 Vid vilken tidpunkt övergår risken för varan till köparen? 
Enligt KöpL:s bestämmelse är risken för jordbruksprodukterna relativt fördelaktig för 

köparen. För att en köpare ska anses tagit över risken för jordbruksprodukterna krävs det 

att jordbruksprodukterna inte är i säljarens besittning samt att köparen har omhändertagit 

jordbruksprodukterna. Detta torde tyda på att det krävs en relativt långtgående insats från 

säljaren för att risken för jordbruksprodukterna ska anses övergå till köparen då det krävs 

att köparen har omhändertagit jordbruksprodukterna innan risken övergår. Detta medför 

troligtvis att risken för jordbruksprodukterna inte anses övergå till köparen enbart om 

säljaren avlämnar jordbruksprodukterna vid bestämd plats utan att köparen vet om detta. 

Detta torde även betyda, med ledning av NJA 1932 s. 753, att en säljare har ett långtgående 

ansvar innan det kan anses att risken för jordbruksprodukterna övergår till köparen då 

risken övergår vid det faktiska avlämnandet. Betydelsen av detta är att säljaren har ett 

långtgående ansvar gentemot köparen att denna faktiskt har omhändertagit 

jordbruksprodukterna vilket enligt måttstocken i uppsatsen anses vara som en fördelaktig 

bestämmelse för köparen. 

Bestämmelserna angående riskens övergång enligt CISG liknar KöpL:s bestämmelse, men 

är enligt författaren inte lika fördelaktig som KöpL. Det som tyder på detta är att i KöpL 

krävs det att köparen har omhändertagit jordbruksprodukterna medan i CISG krävs det 

endast att jordbruksprodukterna är placerade till köparens förfogande samt att köparen är 

medveten om detta för att risken ska övergå till köparen. Bestämmelsen i CISG medför att 

risken inte övergår till köparen förens det faktiska avlämnandet, vilket betyder att risken 

inte enbart går över till köparen då leveransen ska ske enligt avtalet. Det ligger på säljarens 

risk att köparen har blivit informerad om att jordbruksprodukterna är ställda till dennes 

förfogande. Att ställa något till köparens förfogande är enligt måttstocken i uppsatsen inte 

lika fördelaktigt som den bestämmelse som återfinns i KöpL. Detta eftersom tidpunkten 

för risken torde anses ske tidigare då säljaren endast behöver ställa jordbruksprodukterna 

till köparens förfogande jämfört med att köparen har omhändertagit jordbruksprodukterna. 

Enligt måttstocken ska risken för jordbruksprodukterna övergå så sent som möjligt. Då 

bestämmelsen i KöpL medför att risken för jordbruksprodukterna övergår senare till 

köparen är bestämmelsen i KöpL mer fördelaktig för en köpare än bestämmelsen i CISG.  



 

 
30 

Den sista bestämmelsen angående riskens övergång för jordbruksprodukterna, som är 

DCFR:s bestämmelse, är enligt författaren något mindre fördelaktig än KöpL. Detta med 

anledning att tidpunkten för risken torde ske innan tidpunkten då risken ska anses övergå 

enligt KöpL. Enligt DCFR ska risken för jordbruksprodukterna anses övergå till köparen 

då jordbruksprodukterna lämnar säljarens sfär av inflytande samt att jordbruksprodukterna 

är tillgängliga vid köparen affärsverksamhet. Med anledning av denna bestämmelse, torde 

det krävas en mindre åtgärd för säljaren för att uppnå dessa kriterier jämförelsevis med 

bestämmelserna i KöpL. Dock övergår inte risken till köparen förens den faktiska 

leveransen. Att jordbruksprodukterna ska lämna säljarens sfär av inflytande torde ske 

samtidigt som när säljaren avlämnar jordbruksprodukterna på köparens affärsställe så att 

jordbruksprodukterna hålls tillgängliga för köparen. Med anledning av detta torde det 

betyda att då säljaren åker ifrån de levererade jordbruksprodukterna har risken för 

jordbruksprodukterna övergått till köparen. Enligt DCFR ligger risken att meddelandet till 

köparen kommer fram angående att jordbruksprodukterna finns tillgängliga för köparen, på 

säljarens ansvar. Detta kompenserar dock inte det faktum att risken för 

jordbruksprodukterna övergår tidigare enligt bestämmelsen i DCFR jämfört med 

bestämmelsen i KöpL.  

Alla tre bestämmelser i KöpL, CISG och DCFR har utöver det som tidigare nämnts en 

likhet i att säljaren måste individualisera jordbruksprodukterna innan risken för 

jordbruksprodukterna övergår till köparen. Enligt KöpL ska jordbruksprodukterna kunna 

identifieras så att det framgår att det är köparens jordbruksprodukter. Detta torde betyda 

att varorna ska kunna urskiljas för köparen eller säljaren då någon vidare beskrivning inte 

utgår. Det enda kriteriet för att detta ska anses uppnått är att individualisering visar att 

specifika jordbruksprodukter är avsedda för köparen. Detta bör vara relativt enkelt för 

säljaren att uppnå då det är säljaren och köparen som ska veta vilka jordbruksprodukter 

som är köparens. Detta blir en subjektiv bedömning då man endast tar hänsyn till parterna i 

avtalet och inte till exempel om en tredje part skulle kunna identifiera 

jordbruksprodukterna som köparens. Då bestämmelsen får anses vara subjektiv, beror det 

på från fall till fall om jordbruksprodukterna ska anses vara individualiserade eller inte. 

Eftersom bestämmelsen angående individualiseringen endast tar sikte på vad parterna i 

förhållandet vet, anser författaren att denna bestämmelse inte är fördelaktig för köparen då 

det är enkelt för säljaren att uppfylla kravet på individualiseringen. 
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Jämförelsevis i CISG krävs det att varorna är klart identifierbara samt att 

jordbruksprodukterna stämmer överens med avtalet parterna emellan vilket uppnås då 

jordbruksprodukterna är objektivt igenkännbara för köparen. Detta medför ett mer 

långtgående ansvar för säljaren då ett objektivt kriterium ska uppnås, Betydelsens av detta 

är att identifieringen av köparens jordbruksprodukter torde bli mer krävande för säljaren då 

det krävs förutom att parterna i avtalet vet vilka jordbruksprodukter som är köparens, att 

det även ska framgå för en tredje part att jordbruksprodukterna är köparens. När 

individualiseringen ska vara objektiv igenkännbar anser författaren att det krävs mer av 

säljaren för att uppnå detta jämförelsevis med bestämmelsen i KöpL. Med anledning av 

detta ska bestämmelsen i CISG angående individualiseringen av jordbruksprodukter anses 

vara mer fördelaktig för köparen än bestämmelsen i KöpL. 

Enligt DCFR krävas det av säljaren att det finns markeringar på jordbruksprodukterna för 

att jordbruksprodukterna ska anses vara individualiserade. Detta är en fördelaktig 

bestämmelse för köparen vilket troligtvis kräver en markering på de pallar/förpackningar 

som jordbruksprodukterna leverans i. Att markera pallar borde inte vara något problem för 

säljaren då den skulle kunna märka pallarna relativt lätt. Dock är detta en fördelaktig 

bestämmelse för köparen då just säljaren kan anses inneha ett långtgående åtagande att 

individualisera leveransen av jordbruksprodukter. På grund av denna bestämmelse torde 

det vara relativt enkelt och tydligt för säljaren och köparen att veta vilka 

jordbruksprodukter som är avsedda ör köparen. Även fast säljaren har ett sådant ansvar att 

individualisera jordbruksprodukterna, anser dock författaren att bestämmelsen angående 

individualiseringen inte är mer fördelaktig för en köpare jämfört med bestämmelsen i 

CISG. Detta då det torde vara enklare för säljaren att uppfylla individualisering enligt 

DCFR samt att bestämmelsen i DCFR inte har samma krav att individualiseringen ska vara 

objektiv igenkännbar som är ett kriterium enligt bestämmelsen i CISG. 

Utöver det som tidigare diskuterats, krävs det även enligt CISG att alla relevanta dokument 

ska överlämnas till köparen innan risken för jordbruksprodukterna ska anses övergå till 

köparen. Denna bestämmelse återfinnes inte i reklamationsbestämmelserna i KöpL och 

DCFR. Enligt författaren är detta en ytterligare fördel för köparen angående risken för 

jordbruksprodukterna. Om en säljare inte levererar dessa dokument till köparen förskjuts 

risken för jordbruksprodukterna tills senare. Denna bestämmelse medför att säljaren har 

ytterligare ett krav för att den inte ska anses inneha risken för jordbruksprodukterna, vilket 
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medför att risken för jordbruksprodukterna kan senareläggs vilket enligt måttstocken är till 

fördel för köparen. 

5.2 Vilken undersökningsplikt har köparen? 
Innan en diskussion angående vad som krävs av en köpare för att den ska anses uppfyllt sin 

undersökningsplikt, ska en diskussion angående inom vilken tid köparen måste undersöka 

de levererade jordbruksprodukterna att framföras. Som tidigare nämnts och som framgår 

av bestämmelserna, ska tiden för undersökningen i de olika bestämmelserna bestämmas 

efter den enskilda situationen samt beroende på vilka varor som parterna handlar med. 

Enligt KöpL ska en undersökning ske så snart omständigheterna i fallet tillåter det. Det 

framkommer i bestämmelsen till CISG att en undersökning ska ske efter sådan kort tid 

som är genomförbar med tanke på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt 

bestämmelsen i DCFR ska en undersökning ske inom en sådan kort tid som är rimlig i det 

speciella fallet. Undersökningarna ska ske efter det att risken för jordbruksprodukterna har 

övergått till köparen. Enligt författaren innehåller alla tre bestämmelser samma tidsrymd. 

Eftersom uppsatsen diskutera jordbruksprodukter som försämras inom en tämligen kort 

tidsperiod torde köparen i de olika bestämmelserna undersöka jordbruksprodukterna 

genast samma dag som de levereras. Då uppsatsen inte diskuterar fall då 

undersökningsplikten förskjuts, anser författaren att tiden för undersökningen inte skiljer 

sig åt i de olika bestämmelserna. Med anledning av detta anser författaren att ingen av 

KöpL, CISG och DCFR har en mer fördelaktig bestämmelse för köparen jämfört med de 

andra angående inom vilken tid köparen måste undersöka jordbruksprodukterna. 

Enligt KöpL ska en köpare undersöka jordbruksprodukterna enligt rådande affärssed. 

Följden av detta är att det kan bli komplicerat för köparen att reda ut vilken 

undersökningsplikt denna har då olika lokala affärsseder kan bli tillämpliga. Detta blir 

speciellt problematiskt då affärsseden kan skilja sig mellan de olika länder som köparen och 

säljaren befinner sig i. 106 Förutom att köparen ska undersöka jordbruksprodukterna enligt 

rådande affärssed, ska även parternas avtal samt ställning påverka vad en köpares 

undersökningsplikt ska innefatta. Detta medför att då köparen är en näringsidkare medför 

det att undersökningspliktens krav ställs högre. Förutom detta, ska en köpare enligt KöpL 

väga de levererade jordbruksprodukterna för att fastställa att de levererade 

jordbruksprodukterna stämmer överens med den avtalade kvantiteten. Köparen ska även ta 

                                                
106 Ramberg, Herre, Internationella köplagen: (CISG): en kommentar, s. 264 - 265. 
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stickprov av jordbruksprodukterna då de kommer i stora lass. Det framgår att köparen ska 

undersöka cirka en fjärdedel av jordbruksprodukterna. Det krävs även en mera ingående 

undersökning som torde tyda på att köpare ska granska jordbruksprodukterna på nära håll 

för att bestämma om jordbruksprodukterna stämmer överens med avtalet. Allt detta tyder 

på att undersökningsplikten enligt KöpL är relativt långtgående för köparen. Vilket betyder 

att köparen måste undersöka varorna noggrant för att den ska anses uppfyllt sin 

undersökningsplikt. KöpL ställer strängare krav på köparen om köparen har handlat med 

jordbruksprodukter förut. Om köparen har handlat förut krävs det att köparen utför en 

ännu mer ingående undersökning. Undersökningsplikten för en köpare bör därmed inte 

anses vara fördelaktig för köparen enligt KöpL. Detta då undersökningsplikten för köparen 

få anses långgående enligt måttstocken då det krävs att köparen undersöker en betydande 

del av de levererade varorna samt att undersökningen ska ske ingående. 

Enligt bestämmelse i CISG ska köparen utföra slumpmässiga undersökningar där den skär 

upp jordbruksprodukterna för att smaka och dofta på jordbruksprodukterna. Köparen ska 

även väga jordbruksprodukterna. Eftersom jordbruksprodukterna är avsedda för 

människor är presumtionen att köparen ska utföra en mera genomgående undersökning. 

Vilket betyder att köparen ska undersöka slumpmässiga tester i slumpmässiga delar utav 

leveransen. CISG har i princip samma undersökningsplikt som en köpare i KöpL, med 

skillnaden att köparen enligt CISG inte behöver undersöka en fjärdedel av leveransen eller 

att undersökningen ska ske enligt rådande affärssed. Köparen ska även analysera och 

inspektera de levererade jordbruksprodukterna samt skära upp dessa. Följden av detta är att 

bestämmelsen i CISG angående en köpares undersökningsplikt anses av författaren vara 

mer fördelaktig för köparen än den undersökningsplikt som en köpare måste utföra enligt 

bestämmelsen i KöpL. 

I DCFR framkommer det av bestämmelsen att en köpare som har träffat ett avtal där 

DCFR är tillämplig, ska ta varuprover från leveransen för att inspektera och undersöka 

dessa jordbruksprodukter. I bestämmelsen står det inte uttryckligen att undersökningen ska 

ske enligt någon branschpraxis. Undersökningsplikten enligt DCFR är dock också relativt 

långtgående jämförelsevis med måttstocken i uppsatsen, undersökningsplikten i DCFR 

verkar vara lika krävande som den undersökningsplikt som återfinnes i CISG. Detta 

eftersom köparen ska utföra tester på de jordbruksprodukter som denna har valt att 

undersöka. Att utföra tester torde medföra att köparen ska till exempel skära upp 

jordbruksprodukterna för att undersökningsplikten ska anses uppfylld. Då en köpares 
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undersökningsplikt enligt DCFR är mer fördelaktig för köparen än bestämmelserna i 

KöpL, men dock inte mer fördelaktiga för köparen än CISG, anser författaren att 

bestämmelserna i CISG och DCFR är lika fördelaktiga för köparen. 

5.3 Inom vilken tidsfrist måste en köpare reklamera varan till 
säljaren? 

Enligt KöpL ska en köpare reklamera felet i jordbruksprodukterna mycket fort, dock ska 

säljaren ge köparen ett visst rådrum så att köparen kan bestämma om den vill fullfölja 

reklamationen gentemot säljaren eller inte. Eftersom reklamationen handlar om 

jordbruksprodukter som får anses försämras i en snabb takt får köparen något andrum med 

att bestämma om den vill gå vidare eller inte. Detta andrum kan inte anses vara något 

vidare långt tidsmässigt då det handlar om jordbruksprodukter som försämras i en snabb 

takt, detta borde dock förskjuta skälig tid något som medför att denna bestämmelse är 

något av en fördel för köparen gentemot säljaren. Tiden som förskjuts torde dock inte 

medföra att köparen kan reklamera felet i jordbruksprodukterna till säljaren efter några 

dagar. Anledningen varför tiden för reklamationen inte torde förskjutas något avsevärt 

beror på att parterna handlar med jordbruksprodukter som försämras relativt fort. Med 

anledning av detta torde en reklamation ske, om inte samma dag som 

jordbruksprodukterna levereras till köparen, senast dagen efter köparen insåg att det förelåg 

fel i jordbruksprodukterna. Då en reklamation ska ske genast betyder bestämmelsen i 

KöpL därför att köparen måste reklamera felet i jordbruksprodukterna inom en kort 

tidsfrist till säljaren, vilket enligt måttstocken inte är en fördelaktig bestämmelse för 

köparen.  

Angående reklamationstiden i CISG framgår det att även här att köparen ska reklamera 

felet i jordbruksprodukterna till säljaren inom en kort tidsfrist. I rättsfall framgår det att en 

köpare som reklamerar till säljaren inom 24 timmar från det att det framgår att det 

föreligger fel i jordbruksprodukterna anses handlat inom rimlig tid. Det som kan medföra 

skillnad i detta fall är att beroende på vilken typ av påföljd en köpare vill påföra beror det 

på hur lång tid köparen har att reklamera jordbruksprodukterna till säljaren. Då CISG inte 

diskuterar angående någon neutral reklamation bör det dock kunna jämföras med att 

köparen i det fall då CISG är tillämplig, också har en relativ kort period från det att felet i 

jordbruksprodukterna uppkommer tills det att köparen ska meddela säljaren om felet i 

jordbruksprodukterna. Det framgå även att köparen inte har någon anledning att 

undanhålla den information vilket tyder på att meddelande om reklamation ska ske genast. 
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Jämförelsevis med KöpL har CISG möjligtvis en något kortare tidsrymd för köparen att 

reklamera fel i jordbruksprodukterna. Detta då en köpare enligt CISG ska reklamera felet 

direkt när köparen inser att det föreligger fel i de levererade jordbruksprodukterna då det 

inte finns någon anledning för köparen att undanhålla informationen för säljaren. Trots att 

köparen i KöpL ska ges ett visst rådrum, anser författaren att köparen enligt CISG och 

KöpL troligtvis har en likadan bestämmelse angående inom vilken tid köparen måste 

reklamera felet i jordbruksprodukterna. Skillnaden mellan termerna ”rimlig tid” och ”skälig 

tid” torde heller inte medföra en skillnad i tidsrymd. Detta då köparen torde reklamera felet 

i Jordbruksprodukterna senast dagen efter det att köparen insåg att det förelåg fel i de 

levererade Jordbruksprodukterna. Med anledning av detta har KöpL och CISG en lika 

fördelaktig bestämmelse för köparen enligt uppsatsens måttstock. 

Bestämmelserna och informationen i DCFR angående en köpares reklamationsfrist 

innefattar relativt tunt material. Bestämmelsen i DCFR ger ingen bestämd tidsfrist och 

kommentarerna till DCFR ger bara information att syftet med bestämmelsen är att tvisten 

ska lösas snabbt. Eftersom den enda informationen som ges angående inom vilken 

reklamationsfrist som en köpare ska meddela säljaren är ”snabbt” får det anses på grund av 

bristande information att bestämmelsen i DCFR får anses vara tämligen oviss. 

Bestämmelsen torde dock betyda att köparen borde meddela säljaren inom någon dag efter 

det att felet upptäckts i jordbruksprodukterna. Detta eftersom termen snabbt i detta 

sammanhang med varor som försämras i en relativt snabb takt torde vara relativt kort. Med 

anledning av att jordbruksprodukterna försämras i den snabba takt som de gör, torde detta 

tyda på att en reklamation bör inkomma inom samma tidsfrist som KöpL och CISG alltså 

senast dagen efter det att köparen insåg att det förelåg fel i varan. Detta då det inte torde 

vara en orimlighet att jordbruksprodukterna försämras ännu mer om köparen reklamerar 

felet i jordbruksprodukterna två dagar eller mer från det att köparen insåg att det förelåg fel 

i jordbruksprodukterna.  

5.4 Vilka krav angående form och innehåll måste ett 
meddelande uppfylla? 

5.4.1 Vad måste ett meddelande innehålla för att meddelandet ska 
anses vara en reklamation? 

Enligt KöpL krävs det inte att det framgår i meddelandet varför jordbruksprodukterna i en 

detaljerad beskrivning inte är avtalsenliga. Dock kan köpare inte enbart klaga på 

jordbruksprodukterna för att den ska anses reklamerat jordbruksprodukterna. För att 
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köparen ska uppfylla KöpL:s bestämmelse krävs det alltså att det finns en uttrycklig vilja 

från köparen att reklamera jordbruksprodukterna. Det kan ses jämförelsevis i NJA 1988 s. 

355 och 1919 s. 294. I dessa får det antas att köparens innehåll i reklamationen inte 

uttryckligen behöver vara detaljerad vilket medför att det blir mindre risk för köparen att 

den misslyckas med att reklamera jordbruksprodukterna då innehållskravet får anses relativt 

lågt i jämförelse med måttstocken i uppsatsen. Detta framgår även att då en köpare råskällt 

ska detta anses som att köparens avsikt att reklamera jordbruksprodukterna har 

framkommit och därmed ska detta anses vara en reklamation. Då det i reklamationen ska 

framgå att köparens vilja är att reklamera jordbruksprodukterna medför det enligt 

måttstocken att denna bestämmelse är relativt fördelaktig för köparen. Detta eftersom det 

torde tyda på att köparen borde på ett relativt enkelt vis uppnå den informationsnivå som 

krävs i KöpL för att köparen ska anses reklamerat jordbruksprodukterna till säljaren. 

Enligt CISG ska en köpare specificera varför jordbruksprodukterna inte är avtalsenliga. 

Detta torde tyda på att det kan krävas en relativ god kännedom samt att innehållskravet på 

en reklamation är mer krävande för köparen att uppnå i CISG än i KöpL.  Termer som inte 

anses godkända för reklamation får anses snarlika mellan KöpL och CISG. I CISG har till 

exempel dålig kvalité inte godkänts vilket motsvara terminologin i NJA 1919 s. 294. Med 

anledning av detta får dessa två bestämmelser anses liknande angående vilka termer som 

inte anses vara godkända. Dock med den skillnaden att köplagen inte behöver uttryckligen 

beskriva felet i jordbruksprodukterna som det behövs i CISG. Som framkommer av texten 

ska en köpare meddela att jordbruksprodukterna är ruttna. Att meddela att något är ruttet 

måste och falla under något som en köpare borde inse samt borde kunna anses vara riktigt 

av köparen att meddela till säljaren i en reklamation. Jämförelsevis med CISG och KöpL är 

dessa snarlika i sin bedömning, dock anser författaren att KöpL är något mer fördelaktig 

för köparen då köparen enligt CISG ska specificera vad som är felet med 

jordbruksprodukterna medan en köpare enligt KöpL endast behöver framgå att köparen 

vill reklamera jordbruksprodukterna.  

I DCFR ska en köpares meddelande om reklamation innehålla en specifik anledning varför 

jordbruksprodukterna inte är avtalsenliga. Det räcker dock att meddelandet beskriver vad 

som är fel i jordbruksprodukterna om köparen inte är säker på vad felet är i 

jordbruksprodukterna. Då det framställs i uppsatsen att köpeavtalet är mellan två 

näringsidkare, får det anses att informationskravet är högre ställt jämfört med om det var 

en privatperson som reklamerade felet. Detta då köparen troligtvis innehar god kunskap 
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om jordbruksprodukterna. Resultatet av detta är att bestämmelsen i DCFR medför att det 

ställs ett högre krav på informationsrikedom från köparen i ett avtal då DCFR är tillämplig. 

Vid en jämförelse mellan bestämmelserna i DCFR och måttstocken är inte bestämmelsen i 

DCFR en fördelaktig bestämmelse för köparen. Detta då det får anses ställas höga krav på 

informationskravet från köparen då den måste specificera vad som är felet i 

jordbruksprodukterna.  

5.4.2 I vilken form kan köparen meddela reklamationen till säljaren? 

Enligt KöpL kan ett meddelande skickas antingen muntligen eller skriftligen. Meddelandet 

ska dock vara försvarligt i den enskilda situationen. Då reklamationen ska ske i brådska kan 

det dock vara fördelaktigt att använda sig av muntlig kommunikation eftersom 

jordbruksprodukterna försämras relativt snabbt. Reklamationen med stora summor kan 

dock vara mest fördelaktigt att skicka med brev. Detta tyder på en relativt liberal inställning 

till brevets form, vilket betyder att denna bestämmelse får anses vara bra i jämförelse med 

uppsatsen måttstock. Vidare kan en köpare åberopa meddelandet även om det inte 

kommer fram om köparen har sänt meddelandet på ett ändamålsenligt sätt. Att bestämma 

vad som är ett ändamålsenligt tillvägagångssätt är enligt doktrinen flytande. Dock bör det 

ändamålsenliga tillvägagångssättet i detta fall anses vara när meddelandet kommer fram till 

säljaren fort eftersom jordbruksprodukter kan försämras i en snabb takt. Enligt 

måttstocken är detta en bra och fördelaktig bestämmelse för köparen då köparen inte 

förlorar sin rätt att reklamera jordbruksprodukterna även om meddelandet skulle förstöras. 

Det är även en fördelaktig bestämmelse jämfört med måttstocken då köparen kan skicka 

meddelandet till säljarens adress och meddelandet anses framkommit när meddelandet har 

kommit fram till adressen.  

Enligt CISG kan en köpare meddela reklamationen till säljaren muntligen eller skriftligen. 

Detta betyder att bestämmelsen är relativt lika som KöpL vilket betyder att det inte finns 

någon skillnad mellan dessa som påverkar utfallet av jämförelsen i detta hänseende. Om en 

köpare meddelar säljaren att den vill reklamera jordbruksprodukterna, kan en köpare 

åberopa ett meddelande även om det förstörs så länge köparen har sänt meddelandet via ett 

lämpligt medel. Det torde dock framgå att en muntlig reklamation torde anses vara sänt 

enligt lämpligt medel då jordbruksprodukterna kan försämras ytterligare om meddelandet 

sänds via brev. Detta är en liknande bestämmelse som återfinnes i  KöpL, vilket medför att 

just detta med att meddelandet ska skickas via ett lämpligt medel får anses vara fördelaktigt 

för köparen. Liknande KöpL behöver inte köparen sända meddelandet direkt till säljaren 
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om det inte står i avtalet vem som ska meddelas om köparen vill reklamera 

jordbruksprodukterna vilket enligt måttstocken får anses vara en fördelaktig bestämmelse 

för köparen. KöpL och CISG har jämförelsevis bestämmelser som inte skiljer dessa åt. 

Detta då en reklamation troligtvis bör sändas muntligen samt att meddelandet sänds på 

säljarens risk under snarlika kriterier. Med anledning av detta anser författaren att 

bestämmelserna i KöpL och CISG är lika fördelaktiga för köparen enligt måttstocken. 

I DCFR kan ett meddelande ske skriftligen eller muntligen, beroende på vilken typ av 

reklamation som köparen ska framföra. Om summan av reklamationen anses stor kan det 

vara lämpligt för köparen att använda sig utav en skriftlig kommunikation. Den största 

skillnaden mellan DCFR och de andra två bestämmelserna angående reklamationens form 

är att i DCFR är det köparen som är ansvarig för att meddelandet kommer fram till 

säljaren. Jämförelsevis med KöpL och CISG är därmed denna bestämmelse mindre 

fördelaktig för köparen då köparen innehar en stor risk att den inte kan räkna med att 

reklamation blir giltig.  
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6 Vilken av KöpL, CISG och DCFR har de mest 
fördelaktiga bestämmelserna för köparen angående 
reklamation av jordbruksprodukter? 
När en svensk köpare och en säljare ska bestämma vilka bestämmelser som ska vara 

tillämpliga på deras avtal har det visats i uppsatsens inledning att parterna har en stor 

valmöjlighet angående vilka bestämmelser som ska vara tillämplig på avtalet. Om köparen 

är väl medveten angående vad de olika bestämmelserna angående reklamation innefattar, 

kan köparen spara mycket tid och pengar. Detta då köparen inte behöver betala ytterligare 

för en leverans av jordbruksprodukter eftersom köparen inte försummade sin möjlighet att 

påföra sanktioner gentemot säljaren. Att vara väl införstådd på de 

reklamationsbestämmelser som är tillämpliga på avtalet är viktigt för köparen, men vilka 

bestämmelser är de mest fördelaktiga för köparen? 

Som diskussion visade i kapitel fem liknade reklamationsbestämmelserna i KöpL, CISG 

och DCFR varandra. Det fanns dock vissa detaljer som skilde dessa bestämmelser åt, vilket 

medförde att vissa av reklamationsbestämmelserna i KöpL, CISG och DCFR var mer 

fördelaktig för köparen jämfört med de andra två bestämmelserna. Angående risken för 

jordbruksprodukterna anser författaren att KöpL har de mest fördelaktiga bestämmelsen 

angående riskens övergång till köparen. Detta då tidpunkten för risken anses övergå till 

köparen senare i KöpL jämfört med CISG och DCFR. Författaren anser detta trots 

bestämmelserna i CISG är mer fördelaktiga angående individualiseringen av 

jordbruksprodukterna samt att alla dokument ska lämnas över till köparen innan risken för 

jordbruksprodukterna kan anses övergått till köparen. Anledningen till detta är att då 

säljaren levererar jordbruksprodukterna till köparen bör det anses att individualiseringen 

har utförts. Då individualiseringen har skett övergår risken för jordbruksprodukterna 

senare till köparen vilket medför att bestämmelsen i KöpL är mest fördelaktig för köparen.  

Undersökningsplikten i de olika bestämmelserna var alla mindre fördelaktiga för köparen 

jämfört med måttstocken i uppsatsen eftersom det krävdes en tämligen ingående 

undersökning i alla bestämmelser för att köparen skulle anses uppfylla sin 

undersökningsplikt. Likheten i KöpL, CISG och DCFR är att en köpare torde behöva 

undersöka jordbruksprodukterna inom samma tidsrymd. Av diskussionen framgår det dock 

att den mest fördelaktiga reklamationsregeln återfanns i CISG och DCFR, då dessa 

bestämmelser krävde den minsta ansträngningen av köparen för att uppnå sin 

undersökningsplikt. 
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För att en köpare skulle anses reklamerat till säljaren inom rätt tid, framkom det att 

bestämmelserna i KöpL, CISG och DCFR troligtvis är likvärdiga. Det framkom att då en 

köpare ska reklamera fel i jordbruksprodukterna ska detta ske snarast, troligtvis senast 

dagen efter felet i jordbruksprodukterna framkom. Följden av detta är att bestämmelserna 

angående reklamationstiden för köparen var så pass lika enligt KöpL, CISG och DCFR att 

ingen av bestämmelserna var mer fördelaktig än den andra.  

Enligt diskussionen som framkommit i kapitel fem framgår det att författaren anser att den 

mest fördelaktiga bestämmelsen angående meddelandets innehåll återfinns i KöpL, detta då 

en köpare inte uttryckligen behöver specificera vilket fel som föreligger i de levererade 

jordbruksprodukterna. Slutligen framkommer det att bestämmelsen angående 

reklamationens form är likvärdig mellan KöpL och CISG eftersom bland annat ett 

meddelande sänds på säljarens risk, vilket enligt måttstocken är en fördelaktig bestämmelse 

för köparen. 

Med anledning av det ovan förda bör en köpare välja reklamationsbestämmelserna i KöpL 

när denna ingår ett köpeavtal angående jordbruksprodukter. Detta eftersom KöpL innehar 

de mest fördelaktiga reklamationsbestämmelserna angående risken för 

jordbruksprodukterna samt reklamationens innehåll. Angående reklamationstiden, 

undersökningsplikten samt reklamationens form, är inte bestämmelserna i KöpL enskilt de 

mest fördelaktiga reklamationsbestämmelserna för köparen. Dock är det mycket små 

skillnader mellan KöpL, CISG och DCFR vilket medför att KöpL i sin helhet innehar de 

mest fördelaktiga bestämmelserna angående reklamation av jordbruksprodukter. Detta 

betyder att om parterna i avtalet väljer att använda reklamationsbestämmelserna i KöpL har 

köparen de bästa möjligheterna att reklamera felet i jordbruksprodukterna till säljaren och 

därmed störst chans att undvika att betala fullpris för jordbruksprodukter som köparen inte 

kan använda.  
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