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Sammanfattning 

Att vi befinner oss i ett handelsberoende samhälle, i vilket köpeavtal kontinuerligt ingås, har 

lett till att lagstiftaren har funnit ett behov av att, gentemot sin motpart, ge konsumenten ett 

starkare skydd utöver vad konsumentköplagen ger. Trots att konsumentköplagens tvingande 

reglering är till fördel för konsumenten har lagstiftaren valt att utvidga konsumentens 

möjligheter till skydd, detta i form av garantier och försäkringar. Varför ett behov av skydd 

har ökat följer av att varor som dagligen köps inte alltid är felfria, därmed har det ställts högre 

krav på att en säljare skall hållas ansvarig för fel och för att, om möjligt, avhjälpa dessa. 

 

Problemet i frågan blir att avgöra vilka fel som täcks upp av sådana skydd som lagstiftaren 

har valt att införa samt hur omfattande felansvaret, för konsumentens motkontrahent, sträcker 

sig. Eftersom felbegreppet grundar sig på vad en säljare har utfäst, avseende en varas 

beskaffenhet, bidrar det till att konsumenten bildar en uppfattning om varans hållbarhet. 

Oavsett hur ett fel har uppstått anses en vara vara defekt om den avviker från vad 

konsumenten med fog har kunnat förutsätta. Eftersom det, för konsumenten, är besvärligt att 

avgöra vilket skydd som lämpar sig bäst när det kommer till att få sin vara avhjälpt, måste 

denne ha kännedom om vad som definieras som fel och vilket skydd som är mest förmånligt.  

 

I och med att det finns olika typer av garantier och försäkringar har det lett till att de två 

skydden blivit svårare att särskilja. Då båda skydden avser att ersätta felaktig vara, antigen via 

reparation av felaktig vara eller genom att ersätta denna med en ny vara, är skillnaden mellan 

de två skydden minimal men befintlig. Skillnaden kan fastställas efter att feltypen visat sig, i 

och med att det kan avgöras vem som skall ersätta felet. Eftersom det skall fastställas vem 

som bär felansvaret spelar bevisbördan stor roll, enligt vilken det är säljaren som skall bevisa 

att denne inte förorsakat felet. Har exempelvis felet vållats av konsumenten kan inte varan 

avhjälpas av garantin utan endast av en försäkring.  

 

Därmed utreder och behandlar uppsatsen var gränsdragningen mellan garantier och 

försäkringar bör göras för att klargöra ett, för konsumenten, dimmigt rättsläge.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

I daglig handel mellan näringsidkare och konsumenter erbjuds konsumenten oftast någon 

form av garanti eller försäkring. Enligt sedvänja förekommer bestämmelser om garantier i 

standardavtal, men även som självständiga standardklausuler, vilka oftast utformas av 

branschorganisationer. Bakgrunden till varför garantier utformats ligger i att 1905 års köplag 

saknade en uttrycklig utfästelse för säljarna att avhjälpa fel. Därmed utformades garantier med 

syftet att hantera problem kring fel i varor och att skydda konsumenten.1 Vederlaget som skall 

täcka garantin är oftast inbakat i varans pris och i utbyte förväntas säljaren att prestera och att 

bistå köparen med en återställd vara, vilken skall vara i ett funktionsdugligt skick.2 

Vidare förekommer olika försäkringsavtal som en konsument kan teckna för att skydda sina 

intressen vid skador eller vid fel på varor i utbyte mot en premiebetalning till berört 

försäkringsbolag. Prestationen som konsumenten förväntas erhålla från försäkringsgivaren är 

någon typ av ersättning, antingen i form av ekonomisk ersättning eller en ny vara, för att täcka 

förlust eller skada av försäkrad vara.  

I och med att en garanti och en försäkring, rättsligt sett, har samma innebörd uppkommer ett 

problem mellan dessa begrepp. Problematiken ligger i gränsdragningen mellan begreppen, hur 

skall denna göras? Branscher där problemet främst har visat sig är inom bil- och 

hemelektronikbranscherna, i vilka konsumenten utgör den svagare parten. Därmed är det av 

särskild vikt att besvara frågan om vad en försäkring egentligen är och vad som definierar en 

garanti.  

Utifrån Konsumentverkets synvinkel är det av betydelse att fastställa när en tjänst är en 

garanti respektive en försäkring. Att fastställa vad tjänsten innebär är av betydelse för att 

bedöma huruvida en säljare har marknadsfört sin tjänst i enlighet med marknadsföringslagen 

(2008:486) samt om villkoren som erbjuds är skäliga enligt Lag (1994:1512) om avtalsvillkor 

i konsumentförhållanden.  

 

                                                           
1 Ramberg, Jan & Herre, Johnny (2012). Allmän köprätt. 6., [rev.] uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, s.60. 
2 Regeringens proposition 1984/85:77 om koncession för försäkringsrörelse, Nordsteds tryckeri, Stockholm 

(1984), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-koncession-for-

forsakringsr_G80377/?html=true, besökt 17 februari 2016 kl. 14.00 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-koncession-for-forsakringsr_G80377/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-koncession-for-forsakringsr_G80377/?html=true
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1.2 Frågeställning 

- Vad är den rättsliga innebörden av begreppen garanti och försäkring?  

- Hur görs gränsdragningen mellan begreppen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och klargöra skillnaden mellan de rättsliga begreppen 

garanti och försäkring. Utredningen utförs för att klargöra garantins omfattning så att 

konsumenten får ökad förståelse för när denne är i behov av en försäkring. Därför måste 

begreppen garanti och försäkring definieras, sedan kan en utredning göras för att vi skall 

förstå hur långtgående skydden är. Efter att det har gjorts ett särskiljande mellan begreppen 

underlättas gränsdragningen mellan dem i rättsliga situationer. 

Utöver det skydd som en garanti ger så förekommer försäkringar, vilka är att anse som 

garantier, då även dessa utgör ett förstärkt skydd för konsumenten. Eftersom begreppen är lika 

kan konsumenten förvirras, då frågan om vilket fel som täcks av vilket skydd uppstår. Bör en 

konsument vända sig till säljaren och åberopa garantin eller skall denne istället vända sig till 

sitt försäkringsbolag och utkräva ersättning via sin försäkring? Med detta som bakgrund skall 

de tillämpbara regelverken och konsekvenserna av dem utforskas, vilket föranleder att vi 

söker svar på huruvida skillnaderna finns inom terminologin eller i rättsverkningarna. 

Uppsatsen riktar sig mot juridikstudenter samt jurister med intresse för konsument- och 

försäkringsrätt. 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att genomföras enligt den rättsdogmatiska metoden, vilken innefattar 

studier av de traditionella svenska rättskällorna såsom lagtext, praxis, förarbeten, 

propositioner och doktrin. Genom att tillämpa den rättsdogmatiska metoden skall 

gränsdragningen mellan begreppen garanti och försäkring klargöras. I samband med att 

lagbestämmelserna studeras kan de olika reglernas betydelse, omfattning och syfte förstås. 

Inom vissa delar av försäkringsrätten har det däremot inte tillförts något nytt till doktrinen, 

vilket föranleder till att vi sökt svar på våra frågeställningar i material från 70- och 60-talet.  I 

den mån vi kunnat har vi sökt finna svar i modern lagstiftning. Verk som är av central 

betydelse i vår uppsats är bland annat Försäkringsrätt av Jan Hellner, Funktionsgarantier: om 

garantins betydelse vid köp av konsumentkapitalvaror av Gabriella Strömquist och Bertil 

Bengtsson ledande böcker inom försäkringsrätt, Försäkringsrätt: några huvudlinjer och 

Försäkringsavtalsrätt. 
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De lagar som skall beröras är: försäkringsavtalslagen (2005:104), marknadsföringslagen 

(2008:486), köplagen (1990:931), konsumentköplagen (1990:932) och Lag (1994:1512) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Vi kommer även att beröra produktansvarslagen 

(1992:18), vilken behandlar skador på konsumentegendom på grund av fel i sålda varor. 

För att finna svar på frågeställningarna har det varit nödvändigt att använda material utanför 

den traditionella rättskälleläran, vilket förklarar varför vi har använt oss av artiklar och 

myndigheters undersökningar.  

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i denna uppsats att fokusera på begreppen garanti och försäkring och dessas 

rättsregler när fel i vara uppstår. Vidare skall enbart funktionsgarantier, nybilsgarantier, 

produkt- och sakförsäkringar i konsumentrelationer behandlas. Med funktionsgaranti avses en 

utfästelse, från näringsidkaren till konsumenten, om att varan skall fungera enligt avtalet med 

undantag för sådana fel som direkt hänförs till konsumentens användning av varan.3 Även 

sakförsäkringar blir aktuella i och med att de skyddar det ekonomiska värdet av ett objekt, 

vilket ligger i försäkringstagarens intresse.4  

När det kommer till vilka rättsförhållanden som kommer att behandlas i uppsatsen, skall fokus 

ligga på när en näringsidkare har sålt en vara till en konsument. Det är således endast 

inomobligatoriska konsumentförhållanden som skall behandlas.  

Felbegreppet har en central betydelse för besvarandet av frågeställningarna i denna uppsats. 

Däremot utgör inte formen av fel en lika central roll och därmed skall felbegreppet endast 

utredas för att konsumenten skall veta när försäkringar respektive garantier aktualiseras. 

Produktansvar är av betydelse vad gäller fel i vara. En vara kan exempelvis vara felaktig på 

grund av produktens beskaffenhet eller på grund av något förhållande bakåt i säljledet. Vi 

avgränsar oss därför till att behandla det produktansvar som kan komma att föreligga om en 

säljare förutom att sälja en vara även tillverkar den.  

En avgränsning till två branscher som är av betydelse för konsumenten har gjorts, branscherna 

i fråga är bil- och hemelektronikbranscherna. Varför vi har valt att avgränsa oss till dessa två 

branscher är dels på grund av tidsbrist, dels på grund av att branscherna utgör områden i vilka 

                                                           
3 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/funktionsgaranti Besökt 23 februari 2016 kl. 

14.23 
4 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sakförsäkring Besökt 23 februari 2016 kl. 14.40 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/funktionsgaranti
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sakförsäkring
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konsumenten är i behov av ett brett skydd. Köp av nybil är en betydelsefull investering för 

konsumenten. Vidare är hemelektronikbranschen en bransch som blir större och större, den 

utgör en stor del av den handel som görs. Därför ser vi att det finns ett intresse att behandla 

angivna branscher. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så vis att felbegreppet inledningsvis, i kapitel 2, presenteras och 

definieras. Kapitlet inleds med en allmän definition av felbegreppet, därefter utreds hur 

felbegreppet skall tolkas inom konsumentlagstiftningen samt inom produktskadeområdet. 

Varför det ses till specifikt dessa två områden är för att utreda vilka fel en konsument kan få 

avhjälpta. För att konsumenten skall berättigas rätt till avhjälpning behöver denne någon form 

av skydd, vilket det redogörs för i efterföljande kapitel. 

I kapitel 3 inleds en utredning för att definiera vad en garanti är. Kapitlet fortsätter med 

allmänna definitioner för att sedan gå till branschspecifika garantier; funktionsgarantier och 

nybilsgarantier. Branscherna valdes för att garantierna inom dem föranleder ett starkare skydd 

idag än vad som tidigare varit rådande på marknaden. 

I kapitel 4 följer en utredning kring det andra skyddet som en konsument kan söka, vilket är 

försäkringsskyddet. Kapitlet innehåller i sin första del en allmän definition av hur försäkringar 

används, vilket sedan följer av en mer specifik utredning avseende vad en sak- och 

produktförsäkring är. Varför dessa försäkringar valdes att utredas är för att det är de som är 

ämnade att skydda försäkringstagarens egendom. 

Därefter följer det i kapitel 5 en analys gällande den rättsliga innebörden samt skillnaderna 

och likheterna mellan en garanti och en försäkring. I samband med utredningen upptäcktes det 

att svårigheter kan komma att visa sig när det gäller bevisbördan, vilket i sin tur föranledde att 

en närmare analys avseende bevisbördan behövdes göras. 
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2. Felbegreppet 

2.1 Allmänt 

I och med att den nya köplagen (1990:931) och den nya konsumentköplagen (1990:93)5 

trädde i kraft den 1 januari 1991 introducerades en ny påföljd som en köpare nu kunde 

åberopa om fel i vara skulle uppstå. Den nya påföljden innebar att köparen kunde begära 

avhjälpande av fel. Möjligheten att begära avhjälpande av fel var tidigare endast genomförbar 

om en säljare gjort ett specifikt åtagande.6  

Något som konsumenten enligt KKL är berättigad till är att denne, när säljaren förklarats vara 

ersättningsskyldig, har rätt till ersättning för samtliga förluster konsumenten lidit och inte 

endast för så kallade skäliga utgifter. I en artikel skriven av Anders Agell förklarade han att 

ersättningsskyldigheten i 32 § KKL innefattar skadestånd på grund av fel på vara, samt 

“ersättning för utgifter, inkomstförlust sådan prisskillnad som avses i 33 § (...) samt annan 

förlust på grund av dröjsmålet eller felet”. Vidare lyfter Agell fram vilka skadeposter som 

lagstiftarna har exemplifierat i propositionen till KKL. Till dessa skadeposter hör exempelvis 

direkta kostnader för reklamation och transport i samband därmed samt utgifter för 

exempelvis kostnader för att utnyttja en tvättinrättning när en tvättmaskin varit obrukbar. 

Därutöver har det nämnts att en skada som är ersättningsgill även kan bestå i inkomstförluster 

som exempelvis när en köpare inte kan färdas till sin arbetsplats på grund av att det har 

uppstått ett fel i bilen.7 Enligt Agell är det framförda exemplet av betydelse. Det belyser att 

lagstiftarna är angelägna om att tydliggöra att säljarens skall täcka hela skadan som köparen 

kan komma att lida. Enligt den allmänna principen som uttrycks i 42 § KKL är det även av 

betydelse att köparen skall söka begränsa sin skada.8 

I samband med att den nya lagstiftningen infördes har regler som innebär att tidsfristen, för 

vad som för köparen är relevanta fel, kan förlängas genom en hållbarhets- eller en 

funktionsgaranti. Regleringen kring tidpunkten avseende relevanta fel uttrycks i 20 § KKL, 

vari det stadgas att säljaren ansvarar för fel som förelegat vid avlämnandet, oavsett om felet 

visar sig vid tidpunkten för avlämnandet eller senare.9 

Eftersom det, i 20 § KKL, framhålls att fel redan skall ha funnits vid avlämnandet kan varans 

hållbarhet vara av avgörande betydelse. Varans beskaffenhet beskrivs i 17 § KöpL respektive 

                                                           
5 I fortsättningen skall dessa benämnas som KöpL respektive KKL. 
6 Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring – vid funktionsvikt hos varan, sid 405 
7 A.a., sid 406 
8 A.a., sid 407 
9 A.a., sid 410 
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16 § KKL, vilka tar upp de grundläggande definitionerna för vad som är att anse som fel. 

Sammantaget definierar bestämmelserna fel på samma sätt; att varan skall följa avtalet och 

avvikelser från detta är att anse som fel. Icke desto mindre kan hållbarhetskravet utläsas ur 

legaldefinitionen av olika slags feltyper, vilka uppger att en “vara skall vara ägnad för det 

särskilda ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används".10 

I en artikel skriven av Grobgeld och Hertzman konstaterar de att fel i vara är en typ av 

kontraktsbrott, vilket innebär att det är av betydelse att känna till vad en näringsidkare är 

förpliktigad till att prestera enligt avtal. Således är ett fel att anse som en avvikelse från avtalat 

prestationskrav.11 

För att kunna åberopa nämnda felpåföljder måste diverse krav vara uppfyllda. Exempel på 

krav kan vara, som Grobgeld och Hertzman redogör, att ett fel skall vara väsentligt om 

konsumenten vill kunna häva sitt köp. Med nämnda krav torde felbegreppet vara att se som ett 

mellanbegrepp, vilket knyter samman näringsidkarens skyldigheter och konsumentens 

befogenheter. 12 

2.2 Fel enligt konsumentköplagen 

I 16 § KKL stipuleras vad som avses med fel i konsumentköp. Bestämmelsen innehåller de 

fundamentala reglerna kring felbegreppet och utgör således utgångspunkten för 

felbedömningen. Av bestämmelsen framgår det att det i första hand är vad parterna avtalat om 

i köpeavtalet, gällande egenskaper och beskaffenhet, som utgör utgångspunkten för 

felbedömningen. Föreligger det någon avvikelse från avtalet anses varan vara felaktig. 

Lagstiftaren har även betonat att bestämmelsen inte enbart skall motsvara vad som 

uttryckligen har avtalats, utan även inkludera vad som får anses vara underförstått mellan 

parterna.13 Mellan två avtalsparter råder det dock alltid avtalsfrihet, vilket innebär att parterna 

kan avtala om varans beskaffenhet såsom de önskar. Exempelvis kan köparen godta en lägre 

standard på en vara om säljaren sänker priset.14 

I 16 § KKL andra meningen talas det om att varan skall medföljas lämpliga anvisningar för att 

konsumenten skall kunna montera15, använda, förvara och sköta varan. Med skyldigheten att 

                                                           
10 Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring – vid funktionsvikt hos varan, sid 410-412 
11 Grobgeld Lennart & Hertzman Olov, Fel, hållbarhet och garanti, SvJT, 1981, sid 241 ff. 
12 Ibid. 
13 Proposition 1989/90:89, sid 94 
14 A.prop., sid 95 
15 Med montering har lagstiftaren avsett sådan sammansättning av varan som konsumenten själv klarar av enligt 

propositionen till ny konsumentlagstiftning (1989/90:89), sid 95. 
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lämna anvisningar syftar lagstiftaren på bruksanvisningar och skötselråd men inte sådana 

allmänna anvisningar om hur varan skall användas.16 Det förutsätter alltså att om 

konsumenten köper en produkt så har denne de kunskaper som krävs för att veta vad varan är 

till för, men säljaren bör inte anta att konsumenten exakt vet hur den enskilda produkten 

fungerar.17 Vid bedömning av hur omfattande anvisningar som säljaren skall ge, kan denne 

utgå från att konsumenten inte besitter särskilda fackkunskaper. Skulle konsumenten däremot 

välja att handla i butiker som är ämnade för fackfolk, bör säljaren kunna förutsätta att köparen 

besitter adekvat kunskap.18 

Skulle en vara sakna sådana anvisningar som nämnts i föregående stycke, skall varan anses 

vara felaktig enligt 16 § 3 st. KKL. Stycket blir tillämpligt när anvisningar saknas, är felaktiga 

eller ofullständiga. Det bör poängteras att det räcker med avsaknad av anvisningar för att fel i 

vara skall anses föreligga, vilket innebär att uteblivna anvisningar inte behövt leda till att 

varan skadats.19 

I 16 § 3 st. KKL stipuleras att, när en vara avviker från paragrafens 2 st. skall den anses vara 

felaktig. I 16 § 2 st. KKL finns allmänna beskrivningar gällande hur varan skulle vara 

beskaffad i de fall det inte finns ett köpeavtal som reglerar varans beskaffenhet. Punkterna i 

bestämmelsen tar sikte på att varan skall ha egenskaper som är normala för varor av samma 

slag, att säljaren skall beakta konsumentens intention med köpet, att varan inte skall avvika 

från säljarens exempelmodeller samt att varan skall vara förpackad på ett sätt som skyddar 

den.20 Dock är det ingen uttömmande beskrivning av vad som skall anses vara fel, således kan 

en vara anses vara felaktig även i andra fall än de som nämnts i 16 § KKL. Utgångspunkten är 

att fel föreligger när varan avviker från vad konsumenten rimligen kunnat förutsätta.21 

Skulle varan avvika från uppgifter som lämnats av exempelvis säljaren är den att anse som 

felaktig, vilket följer av regleringen i 19 § KKL. Ofta är det så att konsumenten kan förutsätta 

att säljaren skulle ha informerat konsumenten om förhållanden avseende varan som är 

relevanta för köpet, utan att konsumenten skulle behöva uppmana säljaren till det. Skulle 

säljaren underlåta att informera köparen om sådana förhållanden, likställs säljarens agerande 

som när oriktiga uppgifter om varan lämnats. Lagstiftaren betonar dock att eventuella 

begränsningar i användandet av varan är av särskild betydelse, speciellt om varan jämförs 

                                                           
16 Proposition 1989/90:89, sid 95 
17 A.prop., sid 96 
18 A.prop., sid 95. 
19 A.prop., sid 97 
20 A.prop., sid 99 
21 A.prop., sid 100 
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med vad som är normalt för liknande varor, samt om det förekommer restriktioner på grund 

av särskilda föreskrifter eller särskilda risker med användandet av varan.22  

2.3 Produktansvar 

Dan Lindmark, advokat och författare, beskriver den klassiska produktskadan som skada på 

annan fysisk egendom på grund av att en produkt har varit behäftad med skadebringande 

egenskaper.23 Vidare förklarar Lindmark att skador i själva produkten inte är produktskador 

utan köprättsliga brister24 som definierats enligt felbegreppet i KöpL och KKL. Juristen 

Harald Ullman förklarar att de skadebringande egenskaperna som föranleder till 

produktskador oftast uppstår på grund av misstag eller försummelser i tillverkningsledet.25 

Påföljder vid produktskador regleras i produktansvarslagen26 (1992:18) enligt 1 § PAL. 

Det går att göra en uppdelning av vad som anses vara fel i samband med produktansvar, där 

feltyperna är konstruktionsfel, fabrikationsfel och instruktionsfel. Om en vara är belastad med 

en säkerhetsbrist, eller i övrigt skadebringande egenskap och bristen grundar sig i 

produkttypens design och sammansättning, kategoriseras felet som ett konstruktionsfel. Varan 

är således inte framställd enligt den rådande standarden och felet föreligger hos varje vara i 

tillverkningsserien.27 

Rör det sig istället om brister hos den enskilda varan i en serie kategoriseras det som ett 

fabrikationsfel, vilket normalt beror på slumpmässiga misstag i produktionen, fel i 

råvaruleverans eller försummelse i kontrollen som följer produktionen.28  

Vad gäller skaderisker som uppkommit till följd av att en vara inte bifogats korrekta eller 

tillräckliga anvisningar råder ett instruktionsfel. Typexemplet på denna kategori av fel är att 

produkten är skadebringande om konsumenten inte handskas med den på korrekt sätt och om 

varningar kring hur skadorna skall undvikas inte finns med. Omfattningen av säljarens 

informationsplikt avgörs av vilka de normala kunderna är. Finns det en risk som är allmänt 

känd bland dem som är vana vid att handskas med produkten är säljaren inte skyldig att 

                                                           
22 Proposition 1989/90:89 sid 100 
23 Lindmark, Dan, Industrins produktansvar, del 1, bakgrund och företagsstudier, Norstedts Juridik, Stockholm, 

1988, sid 121 
24 A.a., sid 126 
25 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella 

leverans- och entreprenadavtal, Iustus, Diss. Uppsala, 1999, sid 67 
26 I fortsättningen förkortas produktansvarslagen som PAL. 
27 Blomstrand, Severin, Broqvist, er-Anders & Lundström, Rose-Marie, Produktansvarslagen [Elektronisk 

resurs]: en kommentar m.m., 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, (2012), sid 93 
28Ibid. 
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informera om rådande risker. Informationsplikten är således mer begränsad i kommersiella 

förhållanden än i konsumentförhållanden.29 

  

                                                           
29 Blomstrand, Severin, Broqvist, er-Anders & Lundström, Rose-Marie, 2012, sid 99 
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3. Garantier 

3.1 Allmänt 

Garanti är en term som ofta kan ersättas med begreppet åtagande, vilket avser att reglera 

säljarens ansvar vid fel och nämns i 21 § KKL. Av bestämmelsen framgår att säljaren, genom 

utfästelse, åtar sig att svara för en produkt under en viss tid om produkten skulle försämras 

inom den angivna tiden. Garantier behöver ingen särskild form utan kan upprättas konkludent 

genom säljarens uppträdande, enligt allmänna avtalsrättsliga principer. De kan även upprättas 

genom enuntiationer, vari säljaren åtar sig ansvar genom uttryckliga uppgifter.30 Det framgår 

även av förarbeten att begreppet garanti inte behöver användas för att en garanti, i rättslig 

mening, skall anses föreligga. Det är således tillräckligt om säljaren uttrycker sig på ett sätt 

som får konsumenten att tro att en garanti föreligger.31 

Av förarbetena till 21 § KKL framgår det att paragrafen även är tillämplig i de fallen när 

någon annan än säljaren utställt garantin för dennes räkning, exempelvis en tillverkare. I 

bestämmelsen används uttrycket “för säljarens räkning” men lagstiftaren betonar att det inte 

finns något krav på ett direkt uppdrags- eller fullmaktsförhållande mellan säljaren och den 

som uttrycker utfästelsen. Däremot måste deras förhållande vara av sådan art att de, för 

köparen, framstår som en enhet.32  

Grobgeld och Hertzman lyfter fram i sin artikel att det inte finns någon definition av 

garantibegreppet i KKL, men att en garanti kan sägas utgöra ett löfte som en säljare lämnar 

vid försäljning av en produkt eller när någon åtar sig att fullgöra en tjänst. Det är således ett 

frivilligt åtagande för avtalsparten. Säljaren kan begränsa sin garantiutfästelse om det skulle 

vara så att denne inte skulle vara beredd på att garantera att samtliga egenskaper hos 

produkten är felfria. Skulle säljaren inte begränsa utfästelsen presumeras den gälla för hela 

produkten. Begränsningen kan göras på två sätt; negativt, genom att utesluta egenskapen ur 

garantin, alternativt positivt, genom att utfästelsen endast omfattar en specifik del av 

produkten. Begränsningen får dock inte inskränka köparens möjligheter att åberopa sin rätt till 

felpåföljder.33 

Det finns garantier som är allmänt uttryckta. Garantier av den typen, som Grobgeld och 

Hertzman benämner som blanka garantier, har inga direkta civilrättsliga verkningar. Blanka 

                                                           
30 Grobgeld Lennart & Hertzman Olov Fel, hållbarhet och garanti, SvJT, 1981 s. 241ff 
31 Proposition 1989/90:89 sid 110 
32 A.prop., sid 111 
33 A.prop., sid 110 
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garantier kan inte sägas utgöra konkreta förklaringar gällande produktens kvalitet. Däremot 

kan det eventuellt göras gällande att näringsidkaren som lämnat garantin åtminstone måste 

ansvara för att produkten inte brister vid en abstrakt felbedömning.34 Den abstrakta 

felbedömningen aktualiseras när det inte finns ett avtal gällande den enskilda produktens 

egenskaper och kvalitet. Exempelvis kan en näringsidkare uttrycka att alla TV-apparater de 

säljer besitter felfria egenskaper. Skulle sedan en konsument köpa en TV-apparat som brister i 

sina funktioner, skall den bristande TV-apparaten jämföras med en annan TV-apparat, 

föredragsvis av samma modell. Om TV-apparaten brister i förhållande till 

jämförelseprodukten skall produkten anses vara felaktig. Därmed föranleder den blanka 

garantin att bristen i den enskilda produktens funktion eller utseende sägs utgöra ett fel om 

den, enligt den abstrakta felbedömningen, skulle brista i större omfattning än likställd 

produkt.35  

Blanka garantier skiljer sig mot funktionsgarantier, vilka ställer betydligt högre krav på 

hållbarheten hos produkten. Funktionsgarantier avser sådana åtaganden där näringsidkaren 

garanterar produktens funktionsduglighet under en viss tidsperiod. Därmed kan dessa 

benämnas som tidsbestämda garantier. Det bör dock poängteras att alla tidsbestämda garantier 

inte utgör funktionsgarantier. I förarbetena till KKL nämns två slags tidsbestämda garantier: 

funktionsgarantier och Almén-garantier.36 

Har en tidsbestämd garanti utgivits, åläggs säljaren bevisbördan under garantitiden. Skulle 

exempelvis en stereo sluta fungera under den tid som garantin gäller presumeras felet vara ett 

ursprungligt fel, något som således funnits in nuce redan vid leveransdagen. Bevisbördan 

fungerar på så vis att säljaren, för att undkomma felansvar, måste bevisa att bristen inte 

förelåg vid tidpunkten när risken för produkten övergick till köparen. Tidpunkten för riskens 

övergång framgår av 8 § KKL, vilken stadgar att risken går över på köparen vid varans 

avlämnande. Säljaren kan bevisa att bristen inte förelåg vid tidpunkten för riskens övergång 

på två sätt; antingen genom att visa att stereon, vid riskens övergång, var helt enligt avtal eller 

genom att visa att den utsatts för vanvård eller olycka och därmed skadats.37  

3.2 Almén-garanti 

Vad gäller Almén-garantin är denna garanti, den som är minst förmånlig för köparen. 

Garantin medför att säljaren inte nämner något om varans framtida hållbarhet eller funktion. 
                                                           
34 Grobgeld Lennart & Hertzman Olov Fel, hållbarhet och garanti, SvJT, 1981 s. 241ff 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Proposition 1989/90:89, sid 111 
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Garantin innebär i sin tur att bevisbördan avseende bakgrunden till varför ett fel har uppstått, 

åläggs den part som ansvarar för garantin, det vill säga säljaren. Säljs en vara utan någon 

garanti ligger bevisbördan på köparen att visa att varan inte var defekt.38 Att inte skjuta fram 

den kritiska tidpunkten för felbedömningen av en vara är, enligt Almén, inte naturligt. Det bör 

enligt Almén inte förefalla sig så att säljaren skall svara för samtliga fel som uppstår under 

garantitiden.39 Almén menar att garantin medför en presumtion att felet skall anses vara av 

ursprunglig art om det uppstår under garantitiden. Vidare anser Almén att säljaren kan 

undkomma felansvar om denne kan visa att fel har uppstått på grund av köparens vållande 

eller på grund av olyckshändelse.40 I och med att det väsentliga i Almén-garantin avser 

felbegreppets tolkning, medför garantin i sin tur att det är fördelaktigt för köparen att ha en 

omkastad bevisbörda.41  

Sammantaget kan en Almén-garanti sägas vara en sådan garanti som täcker ursprungliga fel 

medan en funktionsgaranti även täcker fel som uppstår efter avlämnandetidpunkten. 

Ursprungliga fel är sådana som föreligger på leveransdagen. Upptäckten av fel kan dock göras 

senare än leveransdagen. Almén-garantin ger därmed inte ett starkare skydd än 

bestämmelserna i KKL, vilket gör garantin överflödig. 

3.3 Funktionsgarantier 

En funktionsgaranti innehåller i stora drag ett löfte om varans beskaffenhet och varans 

hållbarhet under en viss tid. Allt som således avviker från löftet är grund för när varan skall 

anses vara felaktig. Strömquist menar att säljaren, avseende varans beskaffenhet, tar på sig ett 

materiellt ansvar för att tidpunkten för varans felbedömning skjuts framåt i tiden, eftersom 

varan under hela garantitiden skall hålla den kvalitet som säljaren garanterat.42 

Funktionsgarantier omfattas av 21 § KKL vari det anges att säljarens felansvar sträcker sig på 

liknande sätt som för en funktionsgaranti.43Agell framhäver att lagrummets rättsverkan är att 

varan på grund av inträffad försämring är att anse som felaktig under garantitiden. I och med 

att garantin omfattas av felbegreppet blir de aktuella påföljderna vid fel aktuella. På grund av 

                                                           
38 SOU 1995:11 sid 93 
39 Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring – vid funktionsvikt hos varan, sid 415 
40 Strömquist, Gabriella, Funktionsgarantier: om garantins betydelse vid köp av konsumentkapitalvaror, Iustus, 

Uppsala, 1995, sid 41 
41 SOU 1995:11 sid 94 
42 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 40 
43 Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring – vid funktionsvikt hos varan, sid 418 
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att KKL är tvingande till köparens förmån kan inte en säljare begränsa sitt ansvar för 

uppkomsten av fel.44 

Bevisbördan innebär att köparen inte behöver bevisa att fel som uppstått har sitt ursprung i en 

händelse som redan existerade vid varans överlämnande. Det åläggs säljaren att ansvara för 

samtliga fel som uppstår. I och med att funktionsgarantier omfattas av dessa bevisbörderegler 

undviks besvärliga bevisfrågor, exempelvis frågor gällande felets ursprung. Dock så svarar 

säljaren inte för sådana fel som har uppkommit på grund av köparens vållande eller på grund 

av olyckshändelse. För att undkomma felansvar måste säljaren bevisa att köparen har orsakat 

fel i vara.45  

3.4 Nybilsgarantier 

Bakgrunden till varför det finns olika typer av branschenliga garantier är, dels på grund av 

garantier, dels för att informationsdokument om produkter är av betydelse för konsumenten 

liksom för säljaren och utgör ett viktigt konkurrensmedel på marknaden. Eftersom garantier är 

av betydelse för både säljare och köpare har det i de flesta branscher utformats specifika 

garantier som framkallar ett stort förtroende mellan köparen och säljaren, men som samtidigt 

inte ger upphov till ett alltför långtgående ansvar för säljarorganisationerna.46  

Bilen är för flertalet människor en nödvändig tillgång som för många utgör en betydande 

investering. På grund av bilens betydande värde är det att anse som naturligt för köparen att 

ha rätt till att ställa krav på bilens standard och funktion, vilket i sin tur medför att 

konsumenten med all rätt skall kunna ställa krav på garantin som hör till fordonet. På grund 

av att det, för en konsument, kan vara svårt att undersöka och bedöma huruvida en bil är av 

den standard som den borde vara, är det viktigt att garantin bidrar till att ge konsumenten en 

rättvisande bild om hur bilens standard skall vara. Rådande på marknaden inom bilbranschen 

finns en, mellan Konsumentverket47  och Bilindustriföreningen, överenskommelse för 

samtliga bilmärken gemensam nybilsgaranti. 48 

En garanti som tidigare fanns på marknaden var Nybilsgaranti 74 och enligt denna nybilsgaranti ansågs fel 

föreligga när bilen avvek från vad som var att anse som normal standard. Garantin var utformad som en Almén-

garanti och säljarens felansvar var begränsat till de fel som förelåg vid leveransen. (jfr gamla KKL 7 och 8 § §) 

Ytterligare en begränsning avseende ansvaret var att fel ej ansågs föreligga om bristfällighet i bilen fanns, som 

                                                           
44 Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring – vid funktionsvikt hos varan, sid 419 
45 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 40 
46 A.a, sid 75 
47 Skall i fortsättningen benämnas som KOV. 
48 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 75 
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kunde avhjälpas vid inkörningsservice, givet att felet efter servicen inte fanns kvar. I och med bestämmelsen om 

att bristfällighet inte ansågs utgöra ett fel gav det upphov till att köparen inte kunde utnyttja de hjälpmedel som 

KKL avsåg att försäkra konsumenten, trots att bilen civilrättsligt var behäftad med fel.49 Garantin angav dock att 

köparen hade rätt till, vad som enligt lagen benämnde, felpåföljder.50 

I samband med att nya KKL trädde ikraft ändrades nybilsgarantin till det bättre. Nybilsgaranti 

9151 blev namnet på den uppdaterade branschgarantin. I den nya garantin ändrades säljares 

felansvar, från att omfattas av en så kallad Almén-garanti, till att nu omfattas av felansvar 

enligt funktionsgarantin. I Nybilsgaranti 91 råder det fortfarande en inskränkning av 

felbegreppet. Inskränkningen medför att påföljdsreglerna i nya KKL sätts ur spel. 

Inskränkningen synes framkomma i 2 p. 3 st. i Nybilsgaranti 91, i vilket det går att utläsa att 

”intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras innan eller i samband med första 

servicetillfället” inte är att betrakta som fel. Problemet blir därmed att avgöra vad som utgör 

ett intrimnings- och justeringsfel. Eftersom nya KKL är tvingande leder det till att räckvidden 

för användningen av friskrivningar begränsas och sätts vid ”vad köparen med fog kunnat 

förutsätta”. Vidare lyfter Söderquist fram Rambergs kommentar till garantin, där han 

uttrycker att en köpare inte med rätta kan anta att bilen skall vara i ett sådant bra skick att inga 

justeringsåtgärder skulle behövas. Därmed skulle köparen inte kunna åberopa 16 § 3 st. 3 p. 

KKL. Är bilen dock behäftad med flera bristfälligheter torde bilens standard inte komma upp 

till vad som enligt lagen är att anse som normal. Därmed kan säljaren drabbas av lagens 

felansvarsregler. Enligt Söderquist kan de nya bilreglerna, för en icke kunnig bilköpare, ge 

upphov till svårigheter på grund av dess knappa innehåll. Därmed bör lagstiftarna enligt 

Söderquist se över att skriva en mer begriplig konsumentköplag, samtidigt som 

Konsumentombudsmannen52 borde se över garantierna i branschen. Anledningen till 

Söderquists åsikt är att köparna på ett begripligt sätt skall kunna läsa berörda lagrum som 

nämns i garantivillkoren.53 

Enligt 21 § 2 st. KKL stadgas att en garanti inte gäller om felet har orsakats av en 

olyckshändelse eller något liknande förhållande på köparens sida. Söderquist belyser att vad 

som avses med ”liknande förhållanden” är att en garanti kan villkoras till att innefatta 

bilservice samt att angivna villkor inte efterlevs. Säljarens villkor gällande bilservice skall inte 

                                                           
49 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 76 
50 A.a, sid 77 
51 Se bilaga 2 
52 Skall i fortsättningen benämnas som KO. 
53 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 79 
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vara oskäliga, vilka de enligt förarbeten54 anses vara om servicen är begränsad till att endast 

utföras hos berörd bilfirma.55 Eftersom det för bilbranschen är av väsentligt intresse att få 

bilköparna att lämna in sina bilar på service hos märkesverkstäder, kan de öka sina intäkter. 

Då garantier inom bilbranschen ger köparna, jämfört med KKL, ett mer omfattande skydd kan 

det enligt Söderquist anses vara märkligt att ett förhållande, som synes ha en stark koppling 

på marknaden, gällande service på märkesverkstäder är oskäligt. Exempel på när en stark 

koppling råder är när service utförs på märkesverkstäder. Genom bilens komplexitet och 

speciella sammansättning i teknisk bemärkelse synes det begripligt att en säljare avser att 

begränsa sin funktionsgaranti. Garantin skulle i sådana fall begränsas till att endast avse 

kompetent personal som innehar de kunskaper som krävs för att utföra korrekt service på 

varje enskilt bilmärke. Söderquist menar således att en garanti inte skall anses vara oskälig på 

grund av det faktum att dess villkor begränsar servicen till säljarens märkesverkstad, eftersom 

speciell kompetens krävs och det är givet att tjänsten inte utförs till oskälig kostnad. Om 

serviceavgiften är att anse som oskäligt hög kan köparen åberopa KKL.56 Frågan kring om det 

skulle vara oskäligt att begära av konsumenten var servicen skulle vara utförd har berörts i 

rättsfall MD 1992:1357. I fallet har kärnade, KO, anfört att det är oskäligt att begära att 

konsumenten utför sin service hos auktoriserade märkesverkstäder, eftersom det kan föranleda 

extra kostnader för konsumenten. Kärande har anfört att även om det skulle vara fallet så är 

det KO som varit med och upprättat Nybilsgaranti 91 och genom garantin stärks 

konsumentens ställning. MD avslog KO:s talan på grund av att konsumentens ställning är 

starkare med garantin än utan den och på grund av att säljaren erbjuder konsumenten garantin 

och på så sätt hjälper till att stärka konsumentens ställning.58 

  

                                                           
54 Proposition 1989/90:89 sid 111 
55 Strömquist, Gabriella, 1995, sid 79 
56 A.a., sid 80 
57 Se bilaga 1.  
58 Ibid. 



21 

 

4. Försäkringar 

4.1. Allmänt 

Försäkringsrätt är ett omfattande rättsområde. I försäkringsrättens kärna ligger 

försäkringsavtalsrätten, vilken berör specifika försäkringsavtal som ingås mellan 

försäkringsgivarna och försäkringstagarna.59  

Parterna ingår ett försäkringsavtal där försäkringsbolaget förpliktigar sig att, mot vederlag, 

utge ersättning till försäkringstagaren alternativ till annan. Vederlaget utgörs av en 

försäkringspremie och ersättningen utgörs i sin tur av ett förutbestämt penningbelopp eller en 

ersättningsvara. Försäkringsersättningen utges när ett försäkringsfall inträffar, vilket uppstår 

när en viss händelse inträffar. Försäkringsersättningen kan, förutom ett penningbelopp, bestå 

av prestation in natura, exempelvis kan försäkringsgivaren åta sig att, vid utgivande av 

bilförsäkring, låta reparera bilen.60  

Vad gäller de händelser som försäkringstagaren försäkrar sig mot är de osäkra på grund av att 

det är oklart när och om de kommer att inträffa. Ett försäkringsfall medför vanligtvis en 

ekonomisk förlust. I och med att ett försäkringsfall kan förorsaka förluster, anser Bengtsson, 

att försäkringen avser en viss risk. Som exempel tas ett brandförsäkringsfall upp, i vilket en 

sådan försäkring avser att skydda den försäkrade egendomen vid brand. Det medför i sin tur 

att försäkringsbolaget åtar sig ett ansvar om risken skulle förverkligas. Försäkringsbolagets 

ansvar innebär att det ses som försäkringsavtalets huvudprestation.61 

Att försäkring ofta har jämförts med vadhållning är något som Hellner tar upp. Han framhåller att det som är 

gemensamt för de två är riskmomentet, dock är skillnaden avsevärd. Eftersom försäkringsbolagens verksamhet 

inte bygger på tur, utan på en förutbestämd riskberäkning där slumpmomentet, en fundamental del av 

vadhållningen, i högsta grad redan har utjämnats. Försäkringsverksamheten som råder i Sverige bygger inte på 

vinster som försäkringsbolagen har sparat ihop, utan på försäkringspremier som skall täcka de 

försäkringsersättningar som försäkringsbolagen kan behöva utge.62  

Försäkringars funktion i samhället bygger på att de avser att ge den enskilde trygghet vid 

osäkra händelser genom att personen erhåller ersättning i de fall ett försäkringsfall 

uppkommer. Utöver att den enskilde får ersättning träder trygghetsmomentet in, vilket i viss 

mån anses hindra förebyggandet mot skador. Hellner menar att försäkringar kan leda till att 
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aktsamheten minskas. Däremot kan preventionen öka genom råd och anvisningar för att 

således motverka skador. Preventionen ökar genom att försäkringstagaren måste stå för en 

självrisk i samband med att denne råkar ut för skada. Självrisken föranleder att den 

försäkrades intresse bibehålls så att denne inte bidrar till skada.63  

Bengtsson framhåller att försäkringsavtalet bygger på en gemenskap av personer, vilka hotas 

av likartade risker och att försäkringsgivaren ses som en representant för deras gemenskap. 

Genom sin sakkunskap har försäkringsgivaren möjlighet att konstatera hur stor sannolikheten 

är för att skada skall inträffa samt till vilket belopp den kan komma att uppgå till.64 

I förhållandet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren är det försäkringsgivaren som 

är den överlägsne parten. Försäkringsgivaren är den part som bestämmer vad denne vill 

försäkra och till vilken ersättning som denne skall prestera för.65 Sett ur försäkringstagarens 

perspektiv är det svårt för denne att veta om motprestationen som försäkringsgivaren kräver är 

rimlig, sett i förhållande till det som skall försäkras. Därmed tas större hänsyn till 

konsumentens intresse, eftersom en skada som inträffar men som inte omfattas av 

försäkringen kan vara betungande för konsumenten.66  

4.2 Försäkrat intresse 

4.2.1 Historik  

År 1974 gavs försäkringskommittén uppgiften att granska försäkringslagstiftningen och att 

arbeta för att förstärka konsumentens ställning i förhållande till försäkringsgivarna.67 

Kommittén nämner i sin utredning ett skydd som idag kallas kapitalintresset, en term som 

myntats av Philip Hult, och innebär att ett ekonomiskt försäkringsintresse föreligger hos fler 

än ägaren. Intresset kan exempelvis finnas hos panthavare, nyttjanderättshavare och 

borgensmän etcetera.68 Det allmänna begreppet intresse infördes under 1800-talet och tog 

hänsyn till samtliga personer vars ekonomiska och ideella förhållanden som kunnat påverkas 

om egendomen skadades. Intresset utgår därmed från att försäkringstagaren vill bevara 

egendomen.69 År 1981 trädde konsumentförsäkringslagen70 (1980:38) i kraft och gällde för 
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konsumenter som tecknat skadeförsäkringar i privat syfte. I och med att lagen trädde i kraft 

fick konsumenterna en avsevärd bättre ställning på marknaden, på grund av att lagen till större 

del var tvingande mot försäkringsgivarna.71  

År 2006 trädde den nya försäkringsavtalslagen72 (2005:104) i kraft, vilken ersatte den gamla 

lagstiftningen från 1928 samt KFL från 1981. Syftet med lagen var att ge konsumenterna ett 

förstärkt skydd oavsett typ av försäkring samt att modernisera lagstiftningen.73  

4.2.2 Intressebegreppet 

Intressebegreppet är omtalat i doktrin och har definierats på flera sätt. Exempelvis har 

författaren Philip Hult definierat begreppet genom att förklara att försäkringstagaren har en 

sådan relation till ett föremål att denne, kan lida en förmögenhetsförlust om en viss händelse 

skulle inträffa.74 Bengtsson förklarar emellertid intressebegreppet genom att säga att det finns 

en risk att lida förlust om försäkringstagarens egendom skadas vid inträffandet av en framtida 

händelse.75 Skillnaden mellan dessa begreppsdefinitioner är således att Hult poängterar att det 

skall röra sig om en ekonomisk förlust emedan Bengtsson inte utesluter icke-ekonomiska 

intressen.  

I samband med att lagstiftningen moderniserades ändrades inte definitionen av begreppet 

anmärkningsvärt, dock så framgår det av förarbetena till FAL att 6 kap. 1 § FAL, vari det 

stipuleras att ”ersättning kan betalas för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen”, 

intresset skall tolkas på samma sätt som i 35 § 1928 års lagstiftning.76 Tolkningen skall göras 

på så sätt att ett försäkringsavtal som avser illegala intressen är ogiltiga77 och att ersättning 

beträffande en skada inte kan utgå till någon vars intresse inte har påverkats av skadan.78 

I 6 kap. 1 § FAL nämns lagligt intresse och det poängteras i förarbetena att ersättning endast 

kan utgå för just lagligt intresse, vilket torde göras för att förtydliga att försäkringsavtal inte 

skall strida mot lag och goda seder. Bestämmelsen åberopas främst i fall där rätten till 

ersättning tros utgå till verksamheter som är kriminella eller i övrigt lagstridiga.79 Bengtsson 

poängterar att egendom som används i den kriminella verksamheten är möjlig att försäkra, 
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som exempelvis en fastighet som används för att driva en bordell. I dessa fall torde 

försäkringstagaren kunna försäkra fastigheten utifall att brand eller liknande skulle bryta ut. 

Däremot skulle försäkringstagaren inte kunna försäkra utebliven vinst av verksamheten i och 

med att bordellverksamheten är illegal. Lagligt intresse bör därmed inte tolkas som icke-

kriminellt.80  

4.2.3 Vem har rätt att teckna försäkring? 

Hellner anser att en försäkringstagare, som har ett intresse i ett föremål, måste ha en särskild 

relation till föremålet. Relationen har i sin tur ett samband med förlusten om en viss typ av 

skada skulle inträffa. Typexemplet är att om ett hus skulle brinna ner skulle ägaren lida en 

förlust, vilket således innebär att denne har ett intresse i huset. Förlusten i exemplet kan 

därmed endast drabba försäkringstagaren i egenskap av att denne är ägaren. Det är därmed 

möjligt att teckna olika försäkringstyper i avseende att försäkra olika intressen. I exemplet 

gällande huset förekommer fler intressen än ägarens, om det skulle vara så att det finns flera 

boenden, därmed måste olika personers förluster skiljas åt.81 Observera dock att det inte är 

möjligt att teckna försäkring på annans egendom för att få ut ersättning när försäkringstagaren 

inte har någon relation till personen och inte heller till försäkringsobjektet. I och med det 

anförda upphör en försäkring att gälla för egendom som sålts till annan.82 Enligt Hellner bör 

dock försäkringsbolagen göra den bedömning som krävs och avgöra om personen som kräver 

ersättning har ett försäkringsbart intresse. Försäkringstagaren behöver således inte ha någon 

rätt till egendomen. För att möjliggöra att ersättning skall utges krävs det att 

försäkringstagaren har en rättslig relation till föremålet.83 

Bengtsson anser, nämnts i avsnitt 4.2.2, att det idag inte finns ett specifikt krav på att 

skadeförsäkringar måste täcka ekonomiska förluster. Därmed torde även ideella intressen 

kunna försäkras.84 Hellner anser att det är försäkringsbolagen som skall bedöma om det 

föreligger ett ekonomiskt intresse, vilket Bengtsson anser att bolagen även skall göra gällande 

det ideella intresset.85 Hellners och Bengtssons ståndpunkter, att försäkringsbolagen själva 
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skall bedöma och välja vilka intressen som de är villiga att försäkra, följer den rådande 

principen inom försäkringsrätt om produktfrihet.86  

4.3 Sakförsäkringar 

I FAL särskiljs två begrepp, skadeförsäkring och personförsäkring. En personförsäkring är av 

sådan art att den innefattas av liv-, olycksfalls-, och sjukförsäkring. Däremot är termen inte 

vanlig idag men förekommer i lagtext. Exempelvis är en ansvarsförsäkring alltid, oavsett om 

skadan kan täckas av skadestånd för personskada, en skadeförsäkring.87 

En skadeförsäkring är den typ av försäkring som, sedan 1800-talet, endast ansågs omfatta den 

ekonomiska skada som var direkt hänförbar till föremålets värde eller till föremålets verkliga 

värde.88 Beräkningen av ersättningens storlek skall således anpassas efter skadans 

omfattning.89  

Bland skadeförsäkringar finns en särskild försäkringstyp, en så kallad sakförsäkring. 

Sakförsäkringar utgörs främst av sådana försäkringar, vilkas ersättningar bestäms av värdet på 

den försäkrade egendomen. Vägledning för hur ett värde av en försäkrad egendom skall 

beräknas kan utläsas av 6 kap. 2 § FAL. Lagrummet anger att värdet på den försäkrade 

egendomen skall vara jämförbar med egendomens återanskaffningsvärde som förelåg före 

försäkringsfallets uppkomst. Avdrag för ålder och bruk skall dock göras. Går det inte att 

beräkna återanskaffningsvärdet skall egendomens värde istället motsvaras av vad en likvärdig 

vara skulle ha kostat precis innan försäkringsfallet inträffade. Skulle det dock vara möjligt att 

reparera egendomen skall värdet som avser återanskaffningsvärdet istället avse 

reparationskostnaden. Vidare är detta lagrum dispositivt om det i försäkringsavtalet skulle 

anges något annat gällande beräkningen av försäkringsersättningen. 90 

Hellner diskuterar att en egendomsvärdering, enligt 6 kap. 2 § 1 st. FAL, skall göras med 

ledning av diverse objektivt fastställda förhållanden, oberoende av om egendomen i fråga 

skulle ha ett annat värde. Därmed skall återanskaffningsvärdet av föremålet vara avgörande, 

vilket är det värde som råder innan ett försäkringsfall föreligger. Lagrummet synes dock ta 

sikte på totalskada på egendomen. Vid beräkning av återanskaffningsvärdet på den skadade 
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egendomen skall avdrag för ålder och bruk göras. Vidare skall återanskaffningsvärdet åsyfta 

lägsta kostnad för egendom av samma kategori, det vill säga den skadade egendomen.91  

Vidare framhåller Hellner att 6 kap. 2 § 1 st. 2 men. FAL avser fall när återanskaffning inte är 

möjlig, eftersom värdet av föremålet istället skall motsvaras av kostnaden att införskaffa en 

likvärdig vara, vilket görs till det värde som var rådande omedelbart före försäkringsfallet. 

Hellner framför att det kan råda en problematik med att fastställa vad som kan anses vara ett 

likvärdigt föremål, vilket gör skälighetsbedömningen i 35 kap. 5 § rättegångsbalken 

(1942:740) tillämplig för att kunna fastställa ett rimligt utfall.92  

Tredje meningen i 6 kap. 2 § 1 st. FAL avser situationer i vilka skada på egendomen är en 

delskada, det vill säga egendomen består men är i skadat skick. Värderingen skall utgå från 

reparationskostnader, dock så kan det även i detta fall göras avdrag för ålder och bruk. Hellner 

framhåller att kostnaden trots allt, i sin helhet, torde bli ersatt.93 

I 6 kap. 2 § 2 st. FAL stadgas att reglerna i första stycket är dispositiva och att de inte gäller 

om försäkringsavtalet anger annat. Vanligtvis innehåller försäkringsavtalet utförliga 

försäkringsvillkor, vilka stadgar hur värderingen av den försäkrades egendom skall göras, 

oftast med hjälp av tabeller där beräkning av värdet och eventuella avdrag anges.94 

4.4 Produktförsäkringar 

En produktförsäkring är en sådan försäkring som ofta säljs i detaljhandeln och som därmed är 

bunden till en särskild produkt.95 Vid köp av exempelvis en hemelektronikvara erbjuds 

konsumenten att teckna en produktförsäkring. Försäkringsavtalet ingås dock mellan 

konsumenten och det försäkringsbolag som butiken samarbetar med.96 Eftersom 

butikskedjorna och säljarna i dem är de som säljer försäkringarna och som marknadsför dem, 

kan butikskedjorna och dess säljare ses som ombud för försäkringsbolagen.97 Försäkringen 

syftar till att, mot en riskpremie, erbjuda konsumenten en rätt att byta ut varan mot en 

likvärdig produkt eller rätt till ersättning för att täcka upp eventuella reparationskostnader som 

kan uppkomma vid fel i vara.98 Beroende på vilken typ av produkt konsumenten vill försäkra 

och vilket försäkringsbolag som erbjuder försäkringen varierar priset på produktförsäkringen. 

                                                           
91 Hellner, Jan, 1994[1965], sid 310-311 
92 A.a., sid 312 
93 Ibid. 
94 A.a., sid 313 
95 A.a., sid 14 
96 Rätt försäkring för tv, 2008:11, 23 december 2008, sid 15 
97 Produktförsäkring – en granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor, 2009:4, sid 15 
98 A.a., sid 14 



27 

 

Produktförsäkringen är endast giltig för en viss produkt och upphör att gälla den dag den 

utnyttjas. Utnyttjandet av försäkringen skall ha skett till följd av en totalskada, vilket i sin tur 

medfört att en ersättningsprodukt lämnats ut.99 Försäkringen gäller under en begränsad tid, 

vilken normalt brukar ligga på två eller tre år. Vanligtvis har försäkringen dessutom ingen 

eller en låg självrisk.100  

Försäkringen täcker bland annat funktionsfel på den försäkrade produkten, förutsatt att 

konsumenten inte fått en giltig garanti som täcker funktionsbristen eller att reklamationsrätt 

föreligger. Sådana skador som har uppkommit på grund av oväntad händelse orsakad av yttre 

förhållande ersätts också. I försäkringsvillkoren anges vilka skador som undantagsvis inte 

täcks av försäkringen, varför det är av betydelse att läsa igenom avtalsvillkoren innan 

konsumenten beslutar sig för att teckna avtalet.101  

I syfte att klargöra hur rättsläget gällande produktförsäkringar ser ut har Finansinspektionen102 

och KOV sedan 2008 tillsammans gjort tre undersökningar. FI och KOV har motiverats att 

genomföra produktförsäkringsundersökningarna på grund av att konsumenterna saknat 

information om försäkringen.103 

Vad som har undersökts är vilket skydd produktförsäkringen ger i förhållande till diverse 

hemförsäkringar, garantier och det allmänna skyddet som konsumenterna, genom 

konsumentlagarna, ges. Vidare har även försäkringsvillkor granskats för att avgöra huruvida 

de överensstämmer med aktuella lagar på området och för att därigenom kunna avgöra om 

villkoren är skäliga. Huruvida konsumenterna erbjuds tillräcklig information om 

produktförsäkringen är också en fråga som FI och KOV har undersökt, vilket har gjorts för att 

tillgången till tydlig information är av avgörande betydelse för att en konsument skall kunna 

fatta ett motiverat beslut om köp av försäkring skall göras.104 Exempel på de lagar som 

omfattar produktförsäkringar är bland annat de marknadsrättsliga reglerna i 

marknadsföringslagen105 (2008:486) de civilrättsliga reglerna i KKL och reglerna som avser 

oskäliga avtalsvillkor i Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden106, vilken i 

sig utgörs av en kombination av både marknadsrättsliga och civilrättsliga regler. Enligt 2 kap. 
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FAL, åläggs försäkringbolagen ansvaret för att butikskedjorna har tillgång till regelrätt 

skriftlig förköpsinformation107 samt korrekta försäkringsvillkor som kan lämnas till 

konsumenterna. Därutöver skall försäkringsbolagen säkerställa att butikskedjorna informeras 

om möjliga lagändringar och beslut som försäkringsbolagen fattar som påverkar 

försäkringsvillkoren.108 

Eftersom det är särskilt viktigt för konsumenten att få tillräcklig information för att kunna 

fatta ett självständigt och välgrundat beslut, huruvida denne skall teckna en produktförsäkring 

eller ej, har FI och KOV valt att granska den muntliga förköpsinformationen. I 

undersökningen framkommer det att den muntliga förköpsinformationen påverkas av den 

personliga kontakt som konsumenten har med säljarna i butikskedjorna, vilket är en viktig del 

som påverkar konsumentens köpbeslut. I och med att konsumenten, enligt FI:s och KOV:s 

mening, redan i butiken måste bestämma sig huruvida försäkringen skall tecknas eller ej är 

det, vid högt kundtryck i butiken, rimligt att anta att informationen som förmedlas till 

konsumenten blir snäv. Eftersom angivna faktorer påverkar säljaren bör krav ställas på 

säljarens agerande.109 

Den muntliga förköpsinformationen som lämnas i samband med försäljningen är att 

kategorisera som marknadsföring om informationen som ges lämnas i ett 

avsättningsfrämjande syfte. I och med att det är att klassificera som marknadsföring blir MFL 

tillämplig. Reglerna i MFL syftar till att förebygga att ogynnsamma handlingssätt används, 

vilket ger konsumenten möjlighet att yrka vissa påföljder avseende varor som är behäftade 

med fel. Dock så måste ett rättsligt fel föreligga för att konsumenten skall kunna påtala att så 

är fallet.110  

Att avtalsvillkor som formulerats vagt skall, enligt den allmänna avtalsrättsliga 

tolkningsprincip oklarhetsregeln in dubio contra stipulatorem tolkas till näringsidkarens 

nackdel, vilket ytterligare förstärker konsumentens skydd.111 

Vidare finns den skriftliga förköpsinformationen vars syfte är att konsumenten, genom en 

koncis form skall få en översikt över vad en produktförsäkring är samt vilka villkor som 

gäller. När det kommer till den skriftliga formen är det försäkringsbolagen som, via 
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exempelvis foldrar, utger informationen som via butikskedjorna förmedlas vidare till 

konsumenterna.112 Genom att erbjuda konsumenterna en skriftlig informationskälla 

möjliggörs det för konsumenterna att i lugn och ro läsa informationen. Sedermera kan även 

konsumenterna granska sina övriga försäkringsskydd och avgöra huruvida en 

produktförsäkring är nödvändig för just den vara som försäkringen avser.113 

Den skriftliga förköpsinformationen skall uppfylla vissa rättsliga krav enligt FAL och MFL. I 

2 kap. 2 § 1 st. FAL stadgas vad som skall finnas i den skriftliga informationen. Vidare anges 

det i 2 kap. 1 § FAL att försäkringsbolaget är skyldigt att lämna informationen i läsbar form 

som skall vara tydlig och tillgänglig för mottagaren.114 

Ett skydd utöver försäkringen som konsumenten kan använda är reklamationsrätten som är 

förenlig med köp av vara. Eftersom det är fråga om ett konsument- och 

näringsidkarförhållande gäller reklamationsfristen i tre år från den dag varan mottogs, 23 § 

KKL. Skyddet avser ursprungliga fel, tillverkningsfel samt fel som har orsakats av säljaren. 

Eftersom lagen är tvingade kan inte säljaren avtala bort reklamationsrätten eller ändra på den. 

Bevisbördan, att visa att konsumenten under de sex första månaderna har orsakat felet, åläggs 

säljaren. Kan säljaren inte bevisa att köparen är den part som orsakat felet skall konsumenten 

antingen få varan reparerad eller erhålla en ny, liknande vara. Konsumentens bevisskyldighet 

är inte särskilt omfattande, utan av praxis framgår det att om ett ursprungligt fel kan påvisas 

skall konsumenten antingen få en ny vara eller få sin ursprungliga vara reparerad på säljarens 

bekostnad.115     

  

                                                           
112 Produktförsäkring – en granskning av förköpsinformation och försäkringsvillkor, 2009:4, sid 27 
113 A.a., sid 17 
114 A.a., sid 26 
115 Rätt försäkring för tv, 2008:11, 23 december 2008, sid 3 
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5. Analys 

5.1 Inledning 

Som föremål för denna analys görs en utredning kring skillnaderna mellan garantier och 

försäkringar. I samband med utredningen skall även gränsdragningen mellan dessa begrepp 

klargöras. 

Eftersom felbegreppet är en fundamental del för att kunna åberopa en garanti eller en 

försäkring skall vi behandla hur feltypen i fråga kan påverka vilken typ av skydd som är mest 

gynnsam för konsumenten. Vidare kommer vi att skildra vilka rättsverkningar som blir 

aktuella för garantierna som har behandlats i uppsatsen, funktions- och Almén-garanti samt 

den branschspecifika Nybilsgaranti 91. 

Vad gäller försäkringar måste en försäkringstagare ha ett intresse i den försäkrade egendomen 

för att erhålla ersättning. Vid behandlandet av försäkringar har två typer av försäkringar tagits 

upp i uppsatsen, skade- och produktförsäkringar.  I och med att dessa har behandlats skall vi 

även utreda deras rättsverkningar i förhållande till garantier.  

Av vad som framkommit hittills har vi noterat att det finns situationer där bevisbördan inte 

alltid är reglerad. Dessa situationer kan leda till problem för konsumenten, eftersom det kan 

bli svårt att veta hur denne skall gå till väga. Därför skall vi försöka klargöra hur konsumenten 

skall agera i dessa situationer. 

5.2 Allmänt  

För att en garanti och en försäkring ska aktualiseras måste en vara blivit skadad eller behäftad 

med fel, därför är det av betydelse att avgöra huruvida en vara är att anse som felaktig. Av 16 

§ KKL går det att utläsa att en vara är felaktig, om den inte stämmer överens med 

konsumentens och näringsidkarens avtal vad gäller ”art, mängd, kvalitet och andra 

egenskaper”.  Eftersom konsumenten är den part som sätts i fokus kan det antas att fel anses 

vara det som avviker från vad en konsument rimligen kunnat anta om produktens 

beskaffenhet. Dock så finns det några särskilda kategorier av fel, vilka främst återfinns inom 

produktskadeområdet. Kategorierna av fel är fabrikationsfel, instruktionsfel och 

konstruktionsfel. Därmed är det av betydelse för en konsument att kunna veta vilka defekter 

eller skador på en viss vara som anses utgöra fel. Om en konsument är osäker på om dennes 

vara är att anse som felaktig torde osäkerheten leda till passivitet, som i sin tur leder till att 

konsumenten inte väljer att nyttja de möjligheter som finns när det kommer till att avhjälpa 

varans fel. Dock kan påföljdsmöjligheterna som konsumenten kan åberopa vara okända för 
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den ”vanlige konsumenten”. På grund av konsumentens eventuellt bristfälliga kunskaper har 

lagstiftaren sett till att konsumenten på samtliga fronter skall erhålla någon form av skydd. 

Genom att säljaren har ålagts ett större ansvar, när det kommer till att vara så tydlig som 

möjlig gentemot konsumenten och att även täcka upp konsumentens förluster, synliggörs 

lagstiftarens fokus på att konsumenten skall sättas i en så fördelaktig situation som möjligt. 

Därmed har den nya konsumentlagstiftningen utvidgat säljarens ansvar samtidigt som 

konsumentens tidsfrist, vad gäller dennes möjligheter att åberopa fel i sin vara, förlängts. För 

att ytterligare skydda konsumenten förde lagstiftarna in hållbarhets- och funktionsgarantier i 

21 § KKL, av vilken vi kan utläsa att säljarens ansvar vad gäller felet sträcker sig över den 

garantitid som gäller. När det kommer till garantin, som för säljaren är frivillig att erbjuda en 

konsument, så omfattar den inte skador som konsumenten på grund av sin oaktsamhet har 

orsakat. I dessa fall kan garantin begränsa konsumentens möjlighet att få sitt fel avhjälpt, 

eftersom konsumenten måste bevisa att felet inte beror på dennes oaktsamhet, utan på grund 

av att varan redan vid köpet kan ha varit behäftat med dolt fel. Skulle det dolda felet visa sig 

inom sex månader finns det en presumtionsregel i 20 a § KKL som stadgar att ett fel som 

visar sig inom tidsramen skall anses ha funnits redan vid avlämnandet. Det är därför viktigt att 

köparen bevisar att felet inte har uppkommit på grund av dennes oaktsamhet. Skulle en 

konsument till exempel bidra till att en skada uppstår skulle garantin inte ersätta eller reparera 

den skada som uppkommit på varan. 

Att felbegreppet är att anse som ett mellanbegrepp är befogat, eftersom det är det som 

Grobgeld och Hertzman menar, då det både kopplar samman säljarens skyldigheter och 

köparens befogenheter. Att det ställs krav på både säljaren och köparen kan anses vara skäligt, 

eftersom de båda på något sätt skall prestera eller ha ett visst ansvar gentemot sin motpart. 

Eftersom lagstiftaren har valt att beakta vad avtalsparterna, underförstått, kan ha uttryckt är 

det viktigt att konsumenten kan visa vad som har sagts eller uttryckts vid avtalsslutet. Det är 

här bevisningen avseende varans skick kommer att spela en viktig roll för att kunna åberopa 

en garanti eller en försäkring. 

Frågan är dock om konsumenten överhuvudtaget behöver någon garanti eller försäkring när 

det kommer till att skydda sin vara. Är ”den vanlige konsumenten” medveten om att 

påföljdsmöjligheterna i KKL går att åberopa även utan att ha ett extra skydd? Lagens 

tvingande reglering är till konsumentens förmån och bidrar till att ge konsumenten diverse 

möjligheter som denne kan utnyttja för att exempelvis erhålla en ny eller reparerad vara. Det 

ställs höga krav på att säljaren skall agera på ett visst sätt och bistå med all viktig information 
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som krävs för att konsumenten på korrekt sätt skall kunna utnyttja sin vara, utan att skada den 

och därmed vara vållande till fel i varan. 

När det kommer till försäkringar avser dessa att skydda försäkringstagaren, genom att 

tillförsäkra att denne kan erhålla någon form av ersättning om ett försäkringsfall skulle 

inträffa. I och med att den skadelidande erhåller ersättning för skadad egendom känner denne 

en viss säkerhet, vilket därmed minskar konsumentens aktsamhet, en tanke som även Hellner 

poängterat. Försäkringsavtal medföljs av föreskrifter som anger hur försäkringstagaren skall 

agera. Genom att försäkringstagaren, efter bästa förmåga, skall följa dessa föreskrifter kan 

vanvården minska. I och med att en försäkring även följs av en självrisk som 

försäkringstagaren måste betala för att, till fullo kunna utnyttja sin försäkring leder det till att 

aktsamheten ökar. Att kombinera försäkringar och dess ersättningsmöjligheter med en 

självriskpremie är en metod som troligtvis bidrar till att försäkringstagaren är mer försiktig. 

Att veta att försäkringsfall, inte varje gång men oftast, leder till att någon form av ersättning 

utges samt att det kan komma att kosta försäkringstagaren en viss peng är en faktor som 

bidrar till att försäkringstagaren inte är villig att riskera att denne, på grund av sitt agerande, 

betungas av ökade kostnader. 

Ur KOV:s och FI:s undersökningar gällande produktförsäkringar som lyfter fram frågan 

avseende de olika skydd som en konsument kan använda sig av för att avhjälpa sin felaktiga 

produkt, har särskild vikt lagts på säljarens informationsutgivande. Den muntliga 

förköpsinformationen är den typ av förmedling som torde vara den som går att manipulera 

mest. Som KOV och FI genom sina undersökningar har fått fram är det lättast för säljaren att 

kunna utnyttja sin miljö för att få köparen att teckna en försäkring. Vi anser att en köpare 

befinner sig i ett sårbart läge när denne köper en vara. Att det höga kundtrycket även påverkar 

säljaren och köparen är något som även här påverkar situationen. Av egna erfarenheter har vi 

kunnat notera att den stress som en kund utsätts för vid köp av viss vara påverkar kunden, 

antingen till att snabbt acceptera visst erbjudande eller till att neka erbjudandet. 

5.3 Bevisbörda 

För att kunna åberopa garantin eller försäkringen krävs att det föreligger ett fel, men för att 

säljaren skall hållas ansvarig måste det bevisas att felet inte uppkommit på grund av den 

skadelidandes medverkan. Lagstiftaren har upprättat en form av huvudregeln där det, inom 

köprätten, är så att om säljaren erbjuder en garanti, är det denne som måste bevisa att felet inte 

förelåg innan risken för varan övergick till köparen. Troligtvis har lagstiftaren gett en fördel åt 
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den skadelidande, eftersom säljaren står som starkare part inom konsumentförhållandet. 

Säljaren har de resurser som krävs för att kunna visa att fel inte förelåg vid avlämnandet av 

varan eller att den skadelidande varit vållande till fel. 

Det finns dock en viss problematik i vissa situationer. Exempelvis kan ett köp ha ägt rum där 

produkten varit felfri vid avlämnandet men att det efter en viss tid uppkommit ett fel. Den 

skadelidande kan i sådana fall resonera kring huruvida det förelegat ett dolt fel som visat sig 

efter köpet eller ej. Exempelvis kan fallet vara så att materialet som använts för att tillverka 

produkten och dess beståndsdelar varit så bristfälligt att produktens egenskaper gradvis slutar 

fungera, vilket är fallet vid fabrikationsfel. Förutsatt att felet visar sig inom garantitiden är 

säljaren skyldig att avhjälpa det. Men när det sedan gäller bevisbördan är rättsläget inte lika 

självklart. 

Skulle felet ligga i att varan har producerats med dåligt material anses felet ha uppkommit i 

ett tidigare skede i säljkedjan, förutsatt att säljaren inte är tillverkaren. Som vi nämner 

inledningsvis i avsnittet, verkar lagstiftaren ha upprättat en form av huvudregel som ålägger 

säljaren bevisbördan att visa att fel inte förelåg innan risken för varan övergick till köparen. 

Anledningen till att vi anser att lagstiftaren gjort detta är för att stärka konsumentens ställning. 

Därmed anser vi, i enlighet med vår tolkning av lagstiftarens vilja, att det är säljaren som 

borde belastas med bevisbördan och i sådana fall skall säljaren vara den part som måste 

bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandetidpunkten. Genom att säljaren åläggs bevisbördan 

torde konsumentens ställning stärkas, eftersom det inte ställs högre krav på konsumenten vid 

fabrikationsfel. Har säljaren däremot informerat om allt som denne skäligen haft kännedom 

om gällande produkten bör denne inte heller kunna ställas till svars på grund av fel som 

funnits i produktens beståndsdelar. 

Det går även att resonera på det vis att säljaren bör bära bevisbördan, eftersom fel som uppstår 

under garantitiden torde bero på att produkten redan vid avlämnandet varit bristfällig. Det 

synes annars vara märkligt att produkten i ett senare skede visar sig vara behäftad med fel, 

förutsatt att köparen inte vållat till skada. Dock så förutsätts det att produkten inte utsatts för 

onormalt brukande, vilket i sådana fall bör bevisas av säljaren. Att säljaren åläggs 

bevisbördan kan verka betungande men ändock rättvist, då säljaren med största sannolikhet 

besitter bättre resurser att ta reda på var felet härstammar från. 

Att säljaren måste bevisa att skadelidande inte är ansvarig för fel, torde endast vara av 

relevans när den skadelidande åberopar garantin. Skulle den skadelidande rikta sina krav mot 
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sin försäkringsgivare bör det vara tillräckligt att konsumenten visar att fel föreligger, därefter 

får försäkringsgivaren med sina resurser göra en större utredning gällande vem som bär 

ansvaret för felet. Efter utredning kan försäkringsbolaget, i de fall bolaget upptäckt att felet 

berott på tillverkare, grossist eller leverantör, få tillbaka det som bolaget ersatt 

försäkringstagaren för. Även om försäkringstagaren betalar en premie till försäkringsbolaget 

för att få det skydd som önskas vid eventuella skador är det rimligt att anta att bolaget inte 

skall betala ut ersättning för sådant som egentligen skall betalas ut av annan, exempelvis 

tillverkaren. I sådana fall leder det till att ett nytt rättsförhållande uppstår där den skadelidande 

får sin skada ersatt men där försäkringsbolaget kräver tillbaka utbetalningen av den ansvarige, 

enligt regressrätten, vilken stadgas i 7 kap. 9 § FAL. 

Vi anser således att säljaren endast behöver visa att denne inte bär ansvar för fel. I vanliga fall 

måste säljaren bevisa att felet berott på köparen. Skulle det vara så att felet uppstått på grund 

av dåligt material eller liknande torde det vara tillräckligt att bevisa att felet inte berott på 

säljaren och att denne eventuellt hänvisar bakåt i säljledet. 

5.4 Likheter 

5.4.1 Felbegreppet 

Vad gäller felbegreppet och dess innebörd så omfattar både garantier och försäkringar 

samtliga felgrunder. Att en produkt skadas och på något sätt behöver avhjälpas hindrar inte att 

garantier eller försäkringar kan användas. De båda skydden avser att täcka skador och att 

förbättra konsumentens ställning. Som framhållits kan vi utläsa att garantier och försäkringar i 

de flesta fall täcker samma typ av fel och förhåller sig likadant gällande bevisbördan samt att 

de gäller under en viss tidsperiod. 

Skadas en produkt kan det bli besvärligt för konsumenten att exempelvis genom sin 

produktförsäkring få felet avhjälpt eller produkten ersatt. Genom att erhålla 

förköpsinformation kan konsumenten i lugn och ro läsa på och jämföra de olika alternativ 

som denne kan utnyttja. Om konsumenten inte tecknar någon försäkring på plats och går 

”försäkringslös” under några dagar kan produkten i fråga skadas och på något sätt behöva 

avhjälpas, vad kan konsumenten i dessa fall göra? Har denne inte någon försäkring och inte 

heller någon garanti att utnyttja finns det dock en möjlighet som alltid består, 

reklamationsrätten. Som viktigt skydd för konsumenten är att denne genom att utnyttja sin 

reklamationsrätt antingen kan erhålla en ny vara eller få sin ursprungliga vara reparerad.  
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5.4.2 Almén-garanti 

Den så kallade Almén-garantin är den andra typen av tidsbestämda garantier som har tagits 

upp i uppsatsen. Garantin uttrycker inte något om varans framtida hållbarhet eller funktion. 

Därmed kan det uppkomma svårigheter för konsumenten när denne skall bevisa vad som är 

fel på varan med hänsyn till att säljaren inte uttryckt något gällande varans framtida 

hållbarhet. Både Almén- och funktionsgarantier begränsar säljarens ansvar till att denne inte 

skall avhjälpa en felaktig vara om den beror på konsumentens försummelse, ett resonemang 

som stämmer överens med vad lagstiftarna haft i åtanke med 21 § KKL. Att en konsuments 

vanvård inte skall omfattas av garantin kan anses vara rimligt, då det skulle föranleda 

obefogat utnyttjande av garantin. 

Till skillnad från funktionsgarantier skjuts felbedömningstidpunkten inte fram, utan som 

Almén menar skall säljaren inte svara för samtliga fel som uppstår under garantitiden. 

Säljaren skall endast ansvara för de fel som föreligger vid avlämnandetidpunkten. Eftersom 

säljarens ansvar begränsas till att endast avse tiden för avlämnandet kan vi uppfatta det så att 

en Almén-garanti inte omfattar det som en konsument kan presumera att en garanti skall 

omfatta, det vill säga att den skall täcka fel som uppstår under garantitiden. Omfattar garantin 

endast ett ansvar för säljaren vid avlämnandet kan en sådan garanti, enligt vår mening, anses 

vara överflödig, eftersom konsumenten normalt inte testar sin produkt när varan överlämnas i 

butiken. Det är först när konsumenten kommer hem som denne börjar använda sin produkt 

och kan avgöra huruvida fel föreligger eller ej. Skulle fel föreligga anses felet redan ha 

förelegat vid avlämnandet.  

5.4.3 Funktionsgaranti 

Funktionsgarantier förpliktar säljaren att garantera produktens funktionsduglighet under en 

tidsperiod. Eftersom de tidsbestämda garantierna medför att bevisbördan, under garantitiden, 

åläggs säljaren medför det att säljaren får ta ett större ansvar. Som exemplet, vilket tagits upp 

i avsnitt 3.1 gällande stereon, visar kan vi se att stereon som under garantitiden slutar att 

fungera är att anse vara behäftad med fel redan vid köpet. Det är säljarens uppgift att bevisa 

att stereon exempelvis inte var behäftad med fel på leveransdagen, utan bristen måste ha 

orsakats av köparen. Genom att bevisa att felet inte fanns vid leveransen slipper säljaren 

ansvara för produktens brister.  

Utmärkande för funktionsgarantier är således säljarens uttalande om varans beskaffenhet och 

hållbarhet. Det materiella ansvar som utgörs av säljarens uttalande innefattar, i Strömquist 
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mening, även felbedömningens tidpunkt. Genom att bedömningen skjuts framåt i tiden utökas 

även garantitiden, eftersom en säljare som exempelvis uttalar sig om en viss varas funktion 

kan garantera att funktionen ska bestå under en längre period än vad själva funktionsgarantin 

gäller. Enligt vår mening bör det övervägas om själva garantitiden bör utökas, när en säljares 

uttalande om en varas hållbarhet sträcker sig längre än den tidsperiod som garantin gäller. 

Exempelvis kan en säljare uttala sig på så sätt att denne garanterar att en dator skall fungera 

felfritt i fem år medan medföljande garanti endast avser avhjälpande för fel som uppstår inom 

ett år.  Vad händer under de resterande fyra år där säljaren inte utgett någon garanti men där 

denne har uttalat sig om datorns hållbarhet? Under de två år som kommer i direkt anslutning 

till att garantin slutar gälla, kan konsumenten åberopa reklamationsrätten i 23 § 3 st. KKL. De 

två åren därpå står konsumenten dock helt utan skydd. Det är nu som en sak- alternativt 

produktförsäkring kan vara behändig. Tecknar konsumenten en försäkring vid köpet och 

fortsätter betala premien fram till dess att säljarens uttalande slutat gälla, bör konsumenten ha 

det skydd som denne behöver. Under den tidsperioden som försäkringen och garantin 

samtidigt löper måste dock konsumenten ha det klart för sig vilka fel som kan avhjälpas enligt 

vilket skydd, eftersom konsumenten inte kan få sin vara avhjälpt från båda skydden samtidigt. 

I exemplet bör det dock poängteras att en säljare som inte uttalar sig försiktigt måste vara 

beredd att stå till svars för sina uttalanden, vilket stämmer enligt rättsprincipen in dubio 

contra stipulatorem. 

5.4.4 Nybilsgaranti 91 

I samband med att nybilsgarantin moderniserades utformades den som en funktionsgaranti, 

vilket har lett till att konsumenten har fått ett starkare skydd. Innan Nybilsgaranti 91 infördes 

var garantin utformad som en Almén-garanti som inte var till konsumentens fördel, då denna 

typ av garanti inte sa något om produktens framtida hållbarhet utan endast om produktens 

nuvarande hållbarhet. Allt som i sådana fall skulle ske efter avlämnandet av produkten blev 

således en bevisfråga. 

Även om garantin, i samband med moderniseringen, gav konsumenten ett starkare skydd 

ansågs nybilsgarantin ändå inskränka felbegreppet enligt KKL. Enligt den tidigare 

nybilsgarantin, Nybilsgaranti 74, ansågs fel inte föreligga om bilen var behäftad med fel vid 

avlämnandet och som vid inkörningsservice kunde avhjälpas, givet att felet efter servicen inte 

fanns kvar. Enligt vår mening kan det te sig märkligt att ett fel som tydligt funnits vid 

avlämnandet inte var att anse som fel om det senare kunde avhjälpas. Det sker fortfarande en 

liknande inskränkning av felbegreppet i Nybilsgaranti 91 2 p. 3 st., där det anges att 
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intrimnings- eller justeringsåtgärder inte är att anse som fel. Vi anser att det är en feltolkning 

av felbegreppet, eftersom det i nybilsgarantin har tolkats som att faktiska fel föreligger, men 

att de inte skall ses som ”verkliga fel”, när de går att avhjälpa vid första servicetillfället. Vi 

anser däremot att ett fel skall tolkas som en avvikelse, oavsett om det går att avhjälpa eller 

inte. Felansvaret bör sträcka sig över allt som ligger utanför vad konsumenten ”med fog 

kunnat förutsätta”, vilket även lyfts fram av Söderquist. 

Ser vi till nybilsgarantin som avser att garantera en nybil och dess funktioner, är denna 

utformad som en funktionsgaranti. Det föranleder att de skillnader som föreligger när vi 

jämför en funktionsgaranti med en försäkring även föreligger när en jämförelse mellan en 

nybilsgaranti och en försäkring görs. Vad som kan utgöra en fördel med en nybilsgaranti är att 

denna är specifikt utformad för en viss bransch. När en bransch har en speciell garanti att 

utnyttja kan det enligt vår mening vara fördelaktigt, både för säljaren och för konsumenten. Vi 

anser att det är fördelaktigt för att det finns ett skydd som avser att garantera speciella 

produkter och som även är specifikt utformat för den specifika produkten. 

När det kommer till de två försäkringstyper som har tagits upp i uppsatsen, sakförsäkring och 

produktförsäkring, ingår båda i begreppet skadeförsäkringar. Vad som skiljer sak- och 

produktförsäkringar åt är inte särskilt tydligt, utan de verkar båda ha samma rättsliga 

innebörd. De båda försäkringarna är sådana som är kopplade till en viss vara och som, på 

förhand, har ett bestämt ersättningsvärde. Vad som avgör hur stor ersättning som skall 

utbetalas om ett försäkringsfall inträffar är huruvida varan kan repareras eller ej och i sådana 

fall utgör reparationskostnaden den ersättning som utbetalas till försäkringstagaren.  

Jämför vi en nybilsgaranti med skadeförsäkringar kan vi se en likhet mellan de båda skydden, 

eftersom de båda avser att skydda en viss produkt. Köper en konsument exempelvis en ny bil 

kan konsumenten köpa en nybilsgaranti som är speciellt utformad efter köpet, det vill säga 

bilen. Skulle en konsument köpa en hemelektronikprodukt köper denne istället en 

funktionsgaranti. Den större skillnaden mellan dessa köp, förutom produkten, är 

investeringen. Skulle en försäkring som motsvaras av en nybils- alternativt funktionsgaranti 

sökas bland skadeförsäkringar, blir sak- och produktförsäkringar aktuella. För en bil skulle en 

sakförsäkring tecknas. För en hemelektronikprodukt skulle istället en produktförsäkring 

tecknas, denna är per sig inte är speciellt utformad för produkten i fråga, men avser att, 

oavsett hur ett fel har uppkommit, skydda produkten. Varför respektive försäkring tecknas för 

respektive produkt är på grund av investeringsvärdet. 
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Genom att utforma speciella garantier blir inte rättsläget diffust för konsumenten gällande vad 

som, för dennes produkt, är att anse som fel och som därmed kan täckas av garantin. Dock 

kan sådana garantier inkludera oskäliga avtalsvillkor, vilket bland annat har utretts i MD 

1992:13. I domen behandlar MD frågan om avtalsvillkor får begränsa en garantis förlängning 

till att endast gälla om service söks hos en auktoriserad märkesverkstad. KOV ansåg att det 

innebar att det ställdes högre krav än normalt på konsumenten, då det kan komma att kosta 

mer alternativt ta längre tid att hitta en verkstad, vilket sammantaget inte ansågs vara skäligt. 

Resonemanget kan dock, enligt vår mening, stärkas ytterligare. En auktoriserad 

märkesverkstad och en auktoriserad verkstad skiljer sig från varandra i det hänseendet att den 

förstnämnda specialiserar sig på ett specifikt bilmärke och den sistnämnda generellt arbetar 

med alla typer av bilar. Vad är rimligt att kräva av en konsument? Att denne lägger mer tid 

och pengar på att få den service som är speciell för det specifika märket eller att konsumenten 

lägger tid på bilen att få den servad? Enligt vår mening torde det vara tillräckligt att kräva att 

konsumenten får sin bil servad. Det skulle te sig annorlunda om konsumenten försummar sitt 

ansvar att sköta bilen, eftersom det skulle innebära att konsumenten förlorar sin rätt att 

åberopa garantin med tanke på att denne orsakat bilens eventuella skador och fel. Men att 

konsumenten faktiskt gör sin del och tar bilen till en auktoriserad bilmekaniker, torde enligt 

vår mening innebära att konsumenten utför sin plikt för att kunna åberopa rätten till garantin 

och att kunna avhjälpa sådana onormala fel som konsumenten, då denne gör sitt bästa att 

sköta bilen, skäligen inte kunnat räkna med.  

5.4.5 Slutsats 

Efter att vi har lyft fram samtliga garantier som vi har behandlat i uppsatsen och försökt 

jämföra dem med försäkringar för att hitta likheter, kan vi konstatera att likheterna är att både 

garantier och försäkringar avser att täcka fel som har uppstått i varor som konsumenten har 

köpt. Avgörande för om skydden blir aktuella är huruvida fel i vara har uppkommit på grund 

av konsumentens vårdslöshet eller om felet redan var befintligt vid köpet. 

Vi kommer därmed till att fråga oss själva varför lagstiftaren har valt att utveckla så många 

skyddsmöjligheter för konsumenten? Båda skydden synes vara av samma slag men de går, 

enligt vår mening, under olika benämningar. Eftersom reklamationsrätten reglerats under 

tvingande lagstiftning kan det tyckas att det skall räcka med detta skydd. Men frågan är om 

reklamationsrätten är tillräcklig, då lagstiftarna har valt att utvidga konsumentens 

skyddsmöjligheter. Vi förstår det så att reklamationsrätten inte är tillräckligt omfattande, 

varför lagstiftarna har valt att utöka konsumentens möjligheter att välja vilket skydd denne 
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vill ha. Trots att konsumenten har möjlighet att välja vilket skydd denne vill ha så finns alltid 

reklamationsrätten som en sista möjlighet, givet att tidsfristen för att åberopa reklamation inte 

har löpt ut. Vi kan återigen konstatera att konsumenten är den part som lagstiftarna vill ge ett 

brett utbud av skyddsmöjligheter.  

Nybilsgarantin och skadeförsäkringar är som nämnts enligt vår mening snarlika medan 

funktionsgarantier liknar produktförsäkringar. Dessa skydd är sådana som är av betydelse 

inom de branscher de används i, bland annat bil- och hemelektronikbranscherna. På grund av 

att nämnda branscher är av betydelse för konsumenten, då denne i dagliga sammanhang 

kommer i kontakt med någon av branscherna, är det viktigt att det finns specifika skydd inom 

dessa. Eftersom både bilar och hemelektronik är sådana produkter som är avancerade till sin 

utformning och konstruktion, krävs det specifika skydd som på något vis ger en bild av 

produkternas beskaffenhet. Orsaken till att specifikt utformade skydd är att föredra är att 

konsumenten kan vara mer aktsam vid nyttjandet av produkten om konsumenten vet att en 

viss funktion är känslig mot något. Ett exempel skulle vara att en ägare av en mobiltelefon 

inte skulle simma med sin mobiltelefon om den inte är vattentålig. 

Vid utnyttjandet av en försäkring eller en garanti uppkommer problematiken att avgöra hur ett 

fel har uppstått. Bevisbördan har dock ålagts försäkringsgivaren och säljaren, vilket avlastar 

konsumenten. Följaktligen innebär detta att de vanliga bevisbördereglerna som innebär att den 

part som påstår något skall bevisa det åsidosätts.  

Vad gäller felbegreppet och dess innebörd så omfattar både garantier och försäkringar 

samtliga felgrunder. Att en produkt skadas och på något sätt behöver avhjälpas hindrar inte att 

garantier eller försäkringar kan användas. Ser vi till likheterna som går att hitta mellan 

garantier, försäkringar och reklamationsrätten finner vi att samtliga skydd täcker ursprungliga 

fel, ålägger säljaren bevisbördan och är tidsbegränsade. 

5.5 Skillnader 

5.5.1 Almén-garanti 

Almén-garantin är väldigt lik funktionsgarantin i att den också utgör en sådan typ av 

tidsbestämd garanti som funktionsgarantin gör. Däremot är Almén-garantin mindre förmånlig 

för konsumenten, eftersom den inte omfattar varans framtida egenskaper utan endast för hur 

varan skall vara innan avlämnandet. Garantin gäller således endast ursprungliga fel. Vidare 

åligger bevisbördan säljaren på samma sätt som den gör vid tillämpandet av en 

funktionsgaranti, vilket innebär att säljaren måste bevisa att köparen har förorsakat felet. 
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Almén-garantin är idag inte lika förekommande, därmed ger vi inte garantin något större 

utrymme i vår analys. 

5.5.1.1 Blanka garantier 

Utöver funktions- och Almén-garantier finns de allmänt uttryckta garantierna, de så kallade 

blanka garantierna. De blanka garantierna kan tros vara mindre förmånliga än Almén-

garantin, vilket vi inte anser. Anledningen till att vi inte anser att blanka garantier är mindre 

förmånliga än Almén-garantin är att blanka garantier fortfarande kan säga något om varans 

funktioner efter avlämnandetidpunkten. Almén-garantin avhjälper endast ursprungliga fel, 

vilka är fel som funnits innan avlämnandetidpunkten. Däremot torde fel, enligt blanka 

garantier, böra avhjälpas även om de inte är ursprungliga fel. Skulle varans funktioner brista 

eller försämras i förhållande till en likställd varas funktioner skall säljaren avhjälpa felet. Det 

faktum att blanka garantier aktualiseras på fel som inte är ursprungliga och som därmed 

uppkommer efter avlämnandetidpunkten gör garantin, i vår mening, mer förmånlig än en 

Almén-garanti.   

5.5.2 Funktionsgaranti 

Funktionsgarantier tar sikte på varans framtida funktioner och inte enbart på varans 

beskaffenhet vid avlämnandetidpunkten. Genom funktionsgarantin har konsumenten ett skydd 

mot fel som denne inte orsakat på eget bevåg och som visar sig senare än 

avlämnandetidpunkten samt senare än sex månader, vilket leder till att presumtionsregeln i 

20a § KKL bortfaller. 

Garantier erbjuds av säljaren för att konsumenten skall skyddas mot brister i varan, oavsett 

om bristerna är befintliga vid avlämnandet eller visar sig senare. Därmed kan garantier sägas 

vara tillämpliga på fel orsakade av säljaren. Konsumenten måste i sådana fall ha ett extra 

skydd för skador orsakade av denne själv eller annan person än säljaren. Skulle konsumenten 

råka ut för stöld eller själv skada varan genom olycka kan denne inte vända sig till säljaren 

och åberopa sin garanti. Säljaren är inte att beskylla för felet och är därmed inte skyldig att 

avhjälpa det. I dessa fall aktualiseras istället lämplig sak- eller produktförsäkring. 

Försäkringar är ett skydd för konsumenten om varan skulle visa brister som föranletts av 

konsumentens eget handlande. Exempelvis aktualiseras försäkringarna om konsumenten 

spiller ett glas vatten på sin dator eller tappar sin mobil, vilket kan innebära att varorna 

förlorar sin funktion. Även i de fall konsumenten skulle råka ut för stöld aktualiseras 
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försäkringar. Säljaren kan i dessa fall inte ersätta konsumenten men försäkringsbolaget kan 

ersätta konsumenten för egendomens värde.  

Funktionsgarantier skall med andra ord skydda konsumenten om varan skulle komma att 

avvika från vad säljaren särskilt utfäst om produkten. Garantierna skiljer sig från försäkringar 

i och med att garantierna inte täcker fel som föranletts av olyckor eller av konsumenten själv. 

Det torde dock, enligt vår mening, finnas undantag. Skulle säljaren utge en funktionsgaranti 

där säljaren ger uttryck för att en mobilskärm inte skulle spricka även om den skulle tappas, 

men att den ändå spricker om konsumenten tappar mobilen bör sprickan vara att anses som ett 

fel. Mobiltelefonen uppfyller inte säljarens beskrivning av varan, vilket gör att varan brister 

och i sådana fall torde garantin gälla. Eftersom det är säljaren som erbjuder konsumenten 

garantin är det säljaren som bestämmer garantins omfattning, vilket innebär att säljaren måste 

vara försiktig i hur denne uttrycker sig för att inte vidga garantins omfattning och sitt ansvar. 

Säljaren avhjälper inte felet om det inte skulle vara så att säljaren kan ansvara för felet. 

Däremot är det säljaren som skall bevisa att felet inte berott på säljaren. När konsumenten 

upptäcker ett fel kan denne vända sig till säljaren och på grund av att säljaren har ålagts 

bevisbördan måste denne bevisa att felet är orsakat av konsumenten själv. Kan säljaren inte 

bevisa att konsumenten orsakat felet måste säljaren avhjälpa det. 

5.5.3 Nybilsgaranti 91 

När Nybilsgaranti 71 var rådande på marknaden såg garantin ut som en Almén-garanti. Idag 

gäller däremot Nybilsgaranti 91, vilken är formad som en funktionsgaranti. Därmed tar 

garantin idag sikte på bilens funktioner och egenskaper även efter avlämnandetidpunkten. 

Viktigt att betona är att garantierna täcker sådana fel som förorsakats på bilen av tillverkare 

eller återförsäljare. Därmed kan konsumenten inte åberopa en garanti om denne förorsakat 

felet. Skulle konsumenten ha föranlett skadan måste denne vända sig till sitt försäkringsbolag 

och åberopa sin försäkring, vilken täcker stöld och skador som uppkommit genom olyckor.  

5.5.4 Slutsats 

Vad kan således skillnaden mellan garantier och försäkringar sägas vara? För att aktualisera 

en garanti och försäkring är orsaken till felet av störst relevans. Har konsumenten förorsakat 

felet eller avviker varan från vad säljaren särskilt utfäst gällande varans beskaffenhet och 

framtida hållbarhet? Skulle konsumenten vara ansvarig för skadan aktualiseras inte garantin, 

utan konsumenten får i sådana fall vända sig till sitt försäkringsbolag för att få felet avhjälpt. 

Garantier skall således skydda konsumenten från säljarens utfästelser, medan försäkringar 
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finns till hands för att skydda konsumenten mot sin egen vårdslöshet och mot utomstående 

personer som kan komma att skada eller stjäla varan.  
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6. Avslutning 

I uppsatsen har den rättsliga innebörden av garantier och försäkringar samt gränsdragningen 

mellan dessa behandlats. För att fastställa när garantier och försäkringar kan användas har vi 

även sökt finna en definition av felbegreppet. Därefter har det gjorts en analys, vars slutsatser 

presenteras i det följande. 

För att aktualisera rättsverkningarna av en garanti eller försäkring måste det fastställas att ett 

fel föreligger. I konsumentförhållanden utgör 16 § KKL huvudregeln för när en vara är att 

anse som felaktig, vari det kan utläsas att fel föreligger när vara avviker från avtalet eller från 

vad konsumenten rimligen kunnat förutsätta. När produkten anses vara behäftad med fel kan 

den skadelidande åberopa lämpligt skydd, garanti eller försäkring. För att veta vilket skydd 

den skadelidande bör åberopa måste denne avgöra vilket typ av fel som föreligger i och med 

att dessa skydd inte är lika omfattande. En garanti som säljaren frivilligt kan erbjuda 

konsumenten täcker endast de fel som faller under säljarens ansvar, sådana fel är de som 

föreligger innan risken har gått över till konsumenten, vilket det, enligt 8 § KKL, gör vid 

varans avlämnande. Säljaren som ålagts bevisbördan måste, för att undkomma felansvar, 

bevisa att felet uppstod på grund av företeelser efter avlämnandet eller på grund av 

konsumentens vållande. Försäkringar blir även tillämpliga vid stöld och olycka, vilka faller 

utanför garantin. Dock kan det föreligga så att den skadelidande måste komplettera sitt 

försäkringsskydd så att det täcker samtliga typer av skador. Eftersom det råder avtalsfrihet i 

Sverige skulle det te sig märkligt att inte kunna komplettera skyddet så att exempelvis en 

produktförsäkring kompletteras med en olycksfallsförsäkring. 

För att garantin eller försäkringen skall komma till användning måste felets ursprung 

fastställas för att således avgöra vem som skall ställas till svars för avhjälpandet av felet. 

Lagstiftarna har betonat att konsumenten står som svagare part i konsumentförhållandet och 

har därmed ålagt säljaren bevisbördan. Enligt vår mening verkar lagstiftarna vilja vara 

konsekventa i samtliga situationer, därmed bör det alltid ställas högre krav på säljaren att 

verka för att konsumenten skall få det skydd denne behöver och få det avhjälpandet som har 

begärts. Det innebär att säljaren står för bevisbördan i samtliga situationer men att den 

grundar sig på att säljaren antingen får bevisa att det är köparen som varit vållande till fel eller 

att felet i vart fall inte har uppstått hos säljaren. 

Vidare har det gjorts en analys av de likheter och skillnader som gick att finna mellan 

garantier och försäkringar. Vi fann att de garantier som har varit föremål för vår uppsats går 
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att likställa med de försäkringar som vi har valt att behandla. En nybilsgaranti motsvaras av 

en sakförsäkring och en funktionsgaranti motsvaras i sin tur av en produktförsäkring. Utfallet 

av försäkringarna och garantierna är densamma, det som utgör skillnaden är varans 

investeringsvärde. 

Sammantaget utmärks skillnaderna mellan garantier och försäkringar när de väl skall åberopas 

för att avhjälpa fel. Vad som i sista hand avgör vilket skydd som är bäst lämpat att utnyttja är 

vilken typ av fel som har uppstått samt vem som kan hållas ansvarig för felet. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Rättsfallsreferat av MD 1992:13 
En bilköpare har vid ett köp av en personbil tillhandahållits en nybilsgaranti, vid namn 

Nybilsgaranti 91, av säljaren. Garantin gäller ett år efter leveransdagen eller till dess att bilen 

körts 3000 mil. Skulle konsumenten låta utföra all service hos en auktoriserad verkstad skulle 

garantin förlängas maximalt tre år eller till dess att bilen körts 10 000 mil. Det faktum att det 

måste vara en märkesverkstad som anlitas för att garantin skall förlängas har inte bedömts 

oskäligt enligt AVLK. 

I fallet har KO yrkat att MD, med stöd av 1 § AVLK, skall förbjuda svarande OOB att inte 

nyttja avtalsvillkor som innebär att konsumenten skall utföra och betala speciell angiven 

bilservice hos en auktoriserad märkesverkstad. OOB har bestritt yrkandet och MD har med 

stöd av 15 § 1 st. 1 men. lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. avgjort ärendet. 

KO har anfört att OOB importerar personbilar och att bolaget erbjuder Nybilsgaranti 91 vid 

försäljning av Mazdabilar. Mellan KO och Bilindustriföreningen föreligger en 

överenskommelse om nybilsgarantins lydelse. Lydelsen bibehåller en funktionsgaranti för ett 

år efter leveransdagen eller för en körsträcka på 3 000 mil, om sträckan uppnåtts på kortare tid 

än ett år. Garantin innebär ett avhjälpningsåtagande med ett tillägg om att en konsument har 

rätt att göra de påföljder som anges i KKL gällande mot säljaren. Bolaget erbjuder härutöver 

en förlängd nybilsgaranti som sträcker sig till tre år eller till en körsträcka på 10 000 mil. 

Dock förutsätts det att köparen skall utföra all sin service hos en auktoriserad Mazda-verkstad 

för att garantin skall förlängas. Garantin tillåter att köparen anlitar andra verkstäder men 

skulle ett fel visa sig som beror på att en annan verkstad utfört servicen, förlorar köparen 

rätten att åberopa garantin. Köparen har därmed getts ett starkt incitament att besöka en 

auktoriserad Mazda-verkstad istället för att riskera att förlora sin chans till förlängd garanti. 

Därmed styrs köparen till att alltid anlita en Mazda-verkstad oavsett besvär som köparen 

skulle förorsakas, vilket kan anses oskäligt. Enligt förarbeten till AVLK skall bedömningen 

av skäligheten hos ett villkor beakta avtalets totala verkningar för avtalsparterna avseende 

såväl priset som övriga avtalsvillkor. I och med att det finns risk för ökade kostnader samt 

ökat besvär för konsumenten att söka sig till en auktoriserad verkstad för att få förlängd 

garanti, är KO:s sammantagna åsikt att villkoret är oskäligt. 

OOB framför att det inte föreligger någon skyldighet att överhuvudtaget utge en garanti. 

Därmed borde konsumentens ställning beaktas utifrån att konsumenten inte givits någon 
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garanti alls. OOB anför vidare att nybilsgarantin borde anses vara skälig i och med KO:s 

godkännande av garantin. Garantin medför ett utökat skydd i jämförelse med vad KKL skulle 

medgivit och enligt vad som är normalt inom branschen. Skulle MD ge stöd till KO:s yrkande 

skulle därmed nybilsgarantin tas bort även för de kunder som väljer att låta utföra sin service 

hos auktoriserade verkstäder. 

MD väljer att lämna KO:s talan utan bifall i och med att de anser att Nybilsgarantin 91 

försätter konsumenten i bättre ställning än vad som hade varit fallet om garantin inte fanns. 

Villkoret leder inte till att parterna försätts i sådan ställning att deras relation är i obalans. 

Konsumenterna behöver inte erlägga särskilt belopp för att erhålla garantin, utan behöver 

endast få service hos godkända verkstäder. Utöver det så konstaterar MD att varken 

dispositiva eller tvingande regler ålägger säljaren en plikt att lämna en garanti, vilket innebär 

att bevisbördan gällande felet åläggs säljaren. Således får konsumenten en fördel som inte 

hade funnits om inte garantin hade erbjudits. Garantin tar därutöver inte bort konsumentens 

rätt att åberopa lagens felregler utan konsumenten får en särskild tidsrymd för att göra detta, 

en tidsrymd som är beroende av vem som uträttar servicen på bilen. 
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