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Kan en varas klimatbelastning vara ett köprättsligt fel? 

 
1 Finns det plats för klimathänsyn i vår köplagstiftning? 

Många stora ord har sagts inom miljöpolitiken, det ”är vår generations viktigaste 
uppgift” att ta itu med klimat- och miljörelaterade utmaningar,1 ”klimatförändringen 
är ett av de största miljöproblemen som berör mänskligheten” 2 osv. Klimatretoriken 
tränger in överallt.3 Alla stenar ska vändas, också de allra minsta. Den här artikeln 
vänder små, små sandkorn. Den fokuserar på den klassiska köplagstiftningen som 
har fått stå majestätiskt orörd. Jag frågar helt enkelt om en varas klimatbelastning kan 
vara ett köprättsligt fel. 

_____________________________________________________________ 
1 Se t.ex. COM(2019)640 final, Den europeiska gröna given, s. 1. 
2 Se t.ex. Adoption of the Paris Agreement 29.1.2016, Decision 1/CP.2, preamble, där det konstateras ”that 
climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet 
and thus requires the widest possible cooperation by all countries”. Se även t.ex. Finlands miljöcentral 
SYKEs webbplats på adressen <https://www.syke.fi/sv-FI/Forskning_utveckling/Klimatforandring>, 
besökt 11.2.2020. Den här artikeln är skriven i coronatider. Därför finns särskilt många webbhänvisningar. 
I skrivguider framhålls ibland att det klart ska framgå när en webbplats har besökts. Jag gör det enkelt för 
mig när jag allmänt konstaterar att samtliga webbplatser har besökts 11.2 ̶ 5.5.2020. 
3 Ord som hållbar utveckling, grön, ekologisk, organisk, miljövänlig och klimatvänlig används ibland 
nästan som synonymer, ibland görs klara skillnader. Miljövänlig kan ge t.ex. biodiversiteten en större vikt, 
medan klimatvänlig kan fokusera på klimatuppvärmningen, särskilt genom växthusgaser. Se t.ex. 
definitionerna i FN:s ramkonvention om klimatförändring 1992 artikel 1.1: ”skadliga effekter av klimat-
förändring”: ”förändringar i den fysiska miljön eller i ett områdes växt- och djurliv till följd av klimat-
förändring som har betydande skadlig inverkan på sammansättningen, motståndskraften eller produktivi-
teten hos naturliga eller anlagda ekosystem eller på funktionen av socio-ekonomiska system eller på 
mänsklig hälsa och välfärd.” I artikel 1.2 definieras ”klimatförändring” som en ”förändring av klimatet, 
som direkt eller indirekt hänför sig till mänsklig verksamhet, som ändrar sammansättningen av den globala 
atmosfären, och som går utöver naturliga klimatvariationer som observerats under jämförbara 
tidsperioder”. Se vidare ordförklaringen i t.ex. den svenska miljöbalken 6 kap. 2 § där miljöeffekter också 
avser effekter på klimat. 
     Ibland står olika miljöintressen mot varandra, regionala intressen kan stå mot globala intressen, 
naturskydd mot klimatskydd osv. Exempelvis HFD 2019:160 handlade om en intressekonflikt i Kajana-
trakten i norra Finland. Mot varandra stod skyddet av ett bestämt vargrevir och bygglov för en vindkrafts-
park med nio vindkraftsverk. Högsta förvaltningsdomstolen stödde sig bl.a. på artikel 12 i EU:s natur-
direktiv (92/43/EEC) och kom i sina avvägningar fram till att skyddet av vargstammen vägde tyngre än 
klimathänsyn. 
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Det är inte genom våra köplagar som världen kommer att räddas. Global 
offentligrättslig reglering är givetvis det effektivaste sättet att befrämja klimatskydd. 
Den köprättsliga lagstiftningen har i huvudsak kommit till under en period då 
klimatskyddet fortfarande spelade en underordnad roll. Men kan man beakta och i så 
fall på vilket sätt kan man beakta en varas belastningseffekt vid bedömningen av vad 
som är ett köprättsligt fel enligt våra köplagar, dvs. enligt konventionen om 
internationella köp av varor (CISG),4 köplagen (355/1987, KöpL), konsument-
skyddslagen (38/1978, KSL) med bakomliggande direktiv?5 Eller ställer jag helt 
enkelt fel frågor när jag försöker testa möjligheterna att läsa in miljöhänsyn i vår 
köplagstiftning?  

Teoretiskt sett vore den rationella metoden för att få in klimathänsyn i köp-
lagstiftningen en revidering av våra gällande köplagar. Visst, men skulle ändringar 
vara effektiva? Både KöpL och CISG är dispositiva, och framför allt tror jag att det 
är riskfullt att röra vid den ikoniska CISG-texten. Konventionen har fått en 
imponerande bred internationell acceptans.6 Öppnar man texten leder det sannolikt 
till kaotiska ändringskrav i olika riktningar. I dagens läge finns inga garantier för att 
en reviderad konvention skulle kunna få samma breda internationella acceptans som 
den gällande konventionen.7 Därför försöker jag i den här artikeln se i hur stor 
utsträckning man inom ramen för gällande lagtexter kan ta hänsyn till varors 
klimatpåverkan.8 Vid bedömningen av en varas klimateffekter beaktas varans hela 
_____________________________________________________________ 
4 Internationella köplagen, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
1980. 
5 I tillämpliga delar beaktar jag också direktiven (EU) 2019/770 om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster och (EU) 2019/771 om vissa aspekter på avtal 
om försäljning av varor (varuförsäljningsdirektivet), vilka planeras gälla från början av 2022.  
6 Enligt uppgifter 20.2.2020 på webbplatsen <https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_ 
of_goods/cisg/status> är 93 stater parter i konventionen. Ibland har den stora framgången förklarats med 
konventionens dispositiva karaktär. 
7 Ett skolexempel på misslyckade försök att revidera internationella konventioner är den lufträttsliga 
Warszawakonventionen från 1929. Trots många ambitiösa försök lyckades revideringen först genom 
Montrealkonventionen 1999. 
8 Här behandlar jag inte ”farligt gods” i traditionell bemärkelse. Se närmare t.ex. lagen om transport av 
farliga ämnen (719/1994). Farliga ämnen definieras i 3 §. Det är fråga om sådana ämnen som på grund av 
sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande 
egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom. Lagens syfte, som formuleras i 1 §, är 
att förebygga och avvärja skador och risker som transport av farliga ämnen kan medföra för människor, 
miljön eller egendom. Se även t.ex. Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats 
<https://tukes.fi/sv/industri/tfa-transport-av-farliga-amnen/tfa-klassificeringar> och klassificeringen i nio 
farlighetsklasser som baserar sig på UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model 
Regulations och vidare de olika EU-direktiven inom transportsektorn. Se även t.ex. tribunalens intressanta 
dom T-837/16, 7.3.2019, Sverige mot Kommissionen om förbud mot målpigment som klassificerades som 
cancerframkallande och toxiska för människans reproduktion. 
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livscykel, allting från råvara9, produktion inklusive energi- och vattenkonsumtion, 
transporter, användning, hållbarhet, reparerbarhet10, återanvändning, återvinning, 
förpackning11, livslängd12, avfallshantering13 osv.14 

 

2 CISG som utgångspunkt 

Klimatfrågorna är internationella. Därför är min utgångspunkt CISG-modellen. 
Konventionen är en internationell framgång. Den har också haft ett starkt inflytande 
på exempelvis de nordiska köplagarna, internationella principsamlingar, konsument-
rättslagstiftningen och bakomliggande direktiv, modellavtal och standardavtal. CISG 
har fyllt 40 år, men arbetet på en internationell reglering av lösöreköp började långt 
tidigare. Vägen gick via Ernst Rabels förslag från 1920-talet och Haag-
konventionerna från 1960-talet till den slutliga CISG-konventionen 1980.15 

_____________________________________________________________ 
9 I t.ex. COM(2019)640 final, s. 7 konstateras att omkring hälften av de totala utsläppen av växthusgaser 
och över 90 % av förlusten av biologisk mångfald och vattenstress härrör från resursutvinning och 
bearbetning till material, bränsle och livsmedel. 
10 Se t.ex. varuförsäljningsdirektivet (EU) 2019/771 där regleringens syfte anges vara bl.a. att fastställa 
gemensamma regler om varors avtalsenlighet, avhjälpande åtgärder vid brist på sådan avtalsenlighet och 
formerna för att vidta dessa avhjälpande åtgärder. Se direktivets ingress, t.ex. skälen 32 och 33 och särskilt 
artikel 7.1 led d. Se även t.ex. från Norges Høyesterett domen Rt 2006 s. 179 där bl.a. miljöhänsyn var ett 
argument för reparation av konsumentens stövletter.  
11 Enligt CISG artikel 35.1 ska varan vara förpackad på ett sätt som avtalet förutsätter. Se även KöpL 17 
§ 2 mom. 4 punkten, KSL 5 kap. 12 § 2 mom. 4 punkten. I egenskap av ”den erfarna konsumenten” vill 
jag påstå att ibland kan t.ex. kosmetikprodukter vara överdrivet välförpackade.  
12 I t.ex. KSL 5 kap. 12 § 2 mom. 5 punkten poängteras särskilt att varan ska till sin hållbarhet och i övrigt 
överensstämma med vad konsumenten i allmänhet har grundad anledning att förutsätta vid köp av en sådan 
vara. 
13 Se närmare t.ex. direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. 
14 Se närmare om EU:s Integrated Product Policy (IPP), t.ex. https://ec.europa.eu /environment/ipp/ och 
TNO-rapport, Making life-cycle informtion and interpretative tools available, 2005, s. 21 ff. I 
SEK(2009)1707/KOM/2009/0693 slutlig, Lägesrapport för genomförandet av en integrerad 
produktpolitik, beskrivs handlingsplanen för IPP bl.a. enligt följande: ”Det krävs lagstiftning för ständig 
förbättring av produktutformning, kombinerad med reviderade system för miljömärkning för att stödja 
konsumenternas efterfrågan på produkter med hög miljöprestanda, en ram för grön offentlig upphandling 
av varor och tjänster, samt möjligheten att införa finansiella incitament för att stimulera användandet av 
sådana produkter.” Se vidare t.ex. Suvi Sankari, Product information on freight emissions from consumers 
– changing the market towards sustainability, i verket Ellen Eftestøl-Wilhelmsson – Suvi Sankari – Anu 
Bask (eds.), Sustainable and efficient transport. Edward Elgar 2019, s. 212 ff.    
15 Ernst Rabels första konventionsutkast kan föras tillbaka till 1928 och Haagkonventionerna om köp, 
ULIS och ULF, till 1964. Se t.ex. Peter Schlechtriem – Ingeborg Schwenzer, Commentary on the UN 
Convention on International Sale of Goods (CISG). Oxford 2005, s. 1 f. och John Honnold, Documentary 
History of the Uniform Law for International Sales. Deventer 1989, s. 4 ff. 
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Samhällsdebatten på 2020-talet ser rätt annorlunda ut än debatten vid tiden för 
CISG:s tillkomst. Då var det helt andra målsättningar än klimathänsyn som stod i 
fokus. Syftet var framför allt ”att undanröja rättsliga hinder i internationell handel 
och främja dess utveckling”.16 Därför är det berättigat att fråga hur långt man kan gå 
när man i efterhand tolkar in klimathänsyn i den gamla konventionstexten.  

CISG själv ger regler för konventionstolkning.17 Enligt artikel 7.1 ska hänsyn tas 
till konventionens internationella karaktär, behovet att främja enhetlig tillämpning 
av konventionen och att iaktta god tro i internationell handel. Strävar man efter att 
lyfta fram klimathänsyn ser principerna om enhetlig tillämpning och om iakttagande 
av god tro i internationell handel ut att bilda en slags ram för tolkningsutrymmet. Å 
ena sidan talar en enhetlig tillämpning mot snabba radikala omtolkningar, å andra 
sidan talar iakttagande av god tro i internationell handel för att fortgående kunna ta 
hänsyn till samhällsförändringar. Också artikel 7.2 kommer att ha betydelse vid 
avvägning av vad som är ett köprättsligt fel. Bestämmelsen har en rätt kryptisk 
utformning: ”Frågor som regleras” i konventionen ”men som inte uttryckligen lösts 
i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad 
på” (min kursivering).18   

 

3 Felbedömningen enligt CISG  

3.1 Avtalet är utgångspunkten 

Köplagarnas självklara utgångspunkt för felbedömningen är själva köpeavtalet.19 
Enligt CISG artikel 35.1 ska säljaren avlämna en vara som överensstämmer med det 

_____________________________________________________________ 
16 Se t.ex. konventionens ingress. 
17 CISG artikel 7.1. Observera vidare artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten 1969: ”A treaty shall 
be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty 
in their context and in the light of its object and purpose.” 
18 CISG artikel 7.2. Artikeln brukar diskuteras i alla allmänna CISG framställningar, se t.ex. exemplen i 
följande fotnot. 
19 Det finns synnerligen riklig internationell litteratur och praxis om CISG artikel 35. Se t.ex. 
<http://www.unilex.info/cisg/bibliography/article/35#article_35> som ger 68 artiklar om CISG artikel 35. 
Så gott som alla läroböcker och kommentarer ger feldefinitionerna stort utrymme. För nordiska exempel 
se bl.a. John Egil Bergem – Berte Elen Konow – Stein Rognlien, Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 
1980 om internasjonale løsørekjøp. Gyldendal akademisk 2008; Joseph Lookofsky, Understanding the 
CISG: a Compact Guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale. 
5 ed. Kluwer Law International 2017; Jan Ramberg – Johnny Herre, Internationella köplagen (CISG). 
4 uppl. Wolters Kluwer 2016; Björn Sandvik – Lena Sisula-Tulokas, Internationella köplagen. 
Lakimiesliiton Kustannus 2013. Se även hänvisningarna i fotnoterna nedan. Även mängden internationell 
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som avtalet förutsätter.20 Utgångspunkterna i KöpL och KSL är på liknande sätt 
avtalscentrerade.21 CISG-formuleringen ”vad avtalet förutsätter” ser ut att motsvara 
köprättens gamla kriterier för konkreta fel, dvs. en felbedömning som direkt utgår 
från avtalsbestämmelserna och partsavsikten.22 Hypotesen är att det perfekta 
köpeavtalet – det som knappast förekommer i den verkliga världen – innehåller all 
relevant information om köpet och reglerar alla tänkbara frågor. Verklighetens 
köpeavtal brukar innehålla det nödvändiga, dvs. basuppgifter om pris, mängd, 
kvalitet, leveranssätt osv. Jag menar att varors klimategenskaper borde redan nu ges 
större uppmärksamhet och i framtiden utgöra en del av köpeavtalens basuppgifter.23 
Också modellavtal och allmänt tillämpade standardavtal kunde bättre synliggöra 

_____________________________________________________________ 
praxis är imponerande riklig. Exempelvis <http://www.unilex.info/cisg/cases/article/all> ger 129 fall om 
CISG artikel 35. 
20 De olika feldefinitionerna i CISG artikel 35 och deras tolkningar överlappar delvis varandra. CISG 
Advisory Council, Opinion No. 19, Standards and conformity of goods under Article 35 CISG (Opinion 
No. 19), tolkar artikel 35.1 så att säljaren bör leverera gods som uttryckligen eller underförstått motsvarar 
överenskomna standarder (”must deliver goods which comply with the standards expressly or impliedly 
agreed upon”). Tolkning baseras även på CISG artikel 8, se Opinion No. 19, s. 8. Se närmare om Advisory 
Councils uppgift och sammansättning i t.ex. Opinion No. 19, s. 1. 
21 CISG artikel 35.1. Jämför KöpL 17 § 1 mom. och KSL 5 kap. 12 § 1 mom. där det anges att varan ska 
”överensstämma med det som följer av avtalet”. Enligt KSL 5 kap. 12 § 3 mom. ska varan också 
överensstämma med de krav som uppställs i lag, förordning eller beslut av myndighet. Enligt vad som 
föreskrivs om subjektiv avtalsenlighet i artikel 6.1 led a i varuförsäljningsdirektivet (EU) 2019/771 om 
vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, ska en vara för att vara avtalsenlig ”i synnerhet, uppfylla 
kraven på beskrivning, kvantitet och kvalitet samt besitta funktionalitet, kompatibilitet, drifts-
kompatibilitet och andra egenskaper i enlighet med köpeavtalet”.  
     Se särskilt om konsumentköp Thomas Wilhelmsson, Contribution to a Green Sales Law, i verket 
Twelve essays on consumer law and policy. Department of Private Law, University of Helsinki 1996, s. 
274 f. och Thomas Wilhelmsson, A Green Sales Law? Yearbook of New Zealand Jurisprudence 6(1) 
2002–2003, s. 83 ff.   
22 I doktrinen förekommer ett flertal definitioner, se t.ex. Ramberg – Herre, CISG 2016, s. 229 som 
framhåller att det konkreta felet innebär att varan avviker från vad som särskilt är avtalat, medan den 
abstrakta felbedömningen görs utan direkt stöd i avtalsbestämmelserna eller partsavsikterna. Den gamla 
indelningen har ibland kritiserats, se t.ex. Jon Kihlman, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom. 
Norstedts Juridik 1999, s. 39 f. med vidare hänvisningar. Ett stramt upprätthållande av uppdelningen är 
inte särskilt väl lämpat för CISG, se nedan. Termerna subjektiv och objektiv avtalsenlighet används i 
artiklarna 6 och 7 i varuförsäljningsdirektivet (EU) 2019/771 och i artiklarna 7 och 8 i direktiv (EU) 
2019/770 om digitalt innehåll. 
23 Behovet av information före köpet gäller också konsumentprodukter. Bestämmelsen i KSL 2 kap. 8 a § 
om obligatorisk information före avtalsslutet innehåller 8 punkter, men ingenting explicit nämns om 
varans klimatpåverkan. Exempelvis kosmetika, städ- och rengöringsmedel kan innehålla överraskande 
stora mängder mikroplaster. 
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klimatfrågor.24 Men vi är nog inte där ännu. I dag gör den klimatmedvetna köparen 
klokt i att i köpeavtalet klart avtala om varans klimategenskaper.  

Men allt behöver givetvis inte vara utskrivet i själva köpeavtalet. Genom korta 
hänvisningar kan standardavtal, branschstandarder, stora företagsklusters etiska 
regler och liknande bli del av professionella parters avtal.25 Köpeavtalet kan vidare 
”förutsätta” sådant som inte finns i den skrivna texten eller i direkta hänvisningar 
men som exempelvis kommit fram i reklam, marknadsföring och liknande.26 Särskilt 
spännande är sådana ”supplerande omständigheter” som kan läsas in i köpeavtalet. 
De ser ut att sudda ut gränserna mellan den traditionella konkreta och abstrakta 
felbedömningen.27 Den relevanta regleringen av supplerande omständigheter finns 
inte i CISG:s felregler, utan i de allmänna bestämmelserna i början av konventionen. 
Enligt CISG artikel 8 ska vid fastställande av en parts avsikt ”eller hur en förnuftig 
person skulle ha uppfattat den” hänsyn tas till bland annat ”alla på sak verkande 
omständigheter […] inbegripet avtalsförhandlingar, bruk som har utbildats mellan 

_____________________________________________________________ 
24 Se särskilt om informationens betydelse Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, A sustainable behavioural change 
in the transport industry – the role of emission information, i verket Eftestøl-Wilhelmsson – Sankari – 
Bask 2019, s. 141 ff. 
25 Här går jag inte närmare in på den allmänna implementeringsfrågan som sedan en lång tid tillbaka 
diskuterats också hos oss. Se t.ex. Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt. 9 uppl. Norstedts Juridik 2018; Thomas 
Wilhelmsson, Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3 uppl. Talentum 2008. Se även CISG Advisory 
Councel Opinion No. 13, med vidare referenser. 
26 Se om Volkswagens stora utsläppsskandal 2015 med manipulerad testning, t.ex. på Wikipedia  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal#Legal_and_financial_repercussions>. 
Skandalen har lett till olika kompensationsåtgärder världen runt. I februari 2020 uppnådde t.ex. den tyska 
konsumentorganisationen BZBV och Volkswagen en uppgörelse om kompensation till bilägarna, se 
<https://www.msn.com/sv-se/motor/nyheter/dieselgate-volkswagen-har-gjort-upp-om-ers%C3%A4  
ttning-till-400-000-bil%C3%A4gare/ar-BB10w1pE>. 
     Efter att jag skickat in mitt manuskript till JFT:s redaktion gav Bundesgerichtshof den viktiga domen i 
målet om Volkswagen-dieselskandalen, BGH 25.5.2020. Se närmare om domen i detta nummer av JFT: 
Maximilian Huemer, The Volkswagen Federal Court of Justice Ruling of 25 May 2020 – a Landmark 
Judgment for Consumers in the VW Diesel Scandal. JFT 3/2020, s. 375–387. 
     Se som illustrering också vårt Škoda-fall från konsumenttvistenämnden (KRIL), 24.11.2017, dnr 
4983/33/2015. En konsument krävde prisavdrag för att den nyköpta bilens bensinförbrukning och 
kväveoxidutsläpp inte motsvarade givna uppgifter. Bilen hade sålts såsom miljövänlig. Vid testning hade 
utsläppsvärdena manipulerats. Škoda åtog sig att åtgärda felen med hjälp av programuppdateringar. Efter 
uppdateringen, som visserligen ännu inte hade utförts, skulle bilen vara avtalsenlig. Nämndens slutsats var 
att det förelåg ett fel. Men majoriteten fann att det inte hade visats att bilens värde hade gått ner eller att 
annan olägenhet skulle ha uppstått på ett sätt som skulle ge rätt till prisavdrag. Minoriteten menade att 
trots att bilen repareras var negativ ”goodwill” förknippad med Škoda-modellen i fråga. 
     I ett äldre fall från konsumenttvistenämnden, KRIL 6.4.2009, dnr 2418/33/07 överskred bränsle-
förbrukningen tillverkarens uppgifter. Differensen ansågs dock inte så betydande att felkriterierna 
uppfylldes. 
27 Se t.ex. Opinion No. 19, s. 8 ff. och där angiven litteratur samt hänvisningarna till den klassiska CISG-
litteraturen bl.a. ovan i fotnot 19. 
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parterna, handelsbruk och parternas senare uppträdande”.28 Och enligt artikel 9 kan 
köpeavtalet implicit påverkas av bland annat handelsbruk ”som i internationell 
handel är allmänt känt och regelbundet iakttas av parter i avtal av föreliggande typ”.29 
Formuleringen ”alla på sak verkande omständigheter” ger vida ramar. Exempelvis 
parternas business-identitet, tidigare tillämpade kvalitetsstandarder, säljarlandets 
eller köparlandets allmänt kända regionala kvalitetskrav och andra liknande 
omständigheter kan påverka bedömningen. Parternas business-identitet kan få 
särskild vikt vid avvägning av vad som i det aktuella köpet är en acceptabel 
klimatbelastningsnivå. En säljare som vet att köparen i all sin verksamhet tydligt 
profilerar sig som en klimatmedveten aktör har fog att förutsätta att köparen räknar 
med att de levererade varorna ska vara av godtagbar klimatmässig kvalitet.30 På 
motsvarande sätt kan en säljare som marknadsför sig som en klimatexpert ge köparen 
fog att räkna med att de sålda varornas klimatmässiga standard är god.31 Ett exempel 
på regionala krav kan vara CE-märkningen som krävs för att vissa energirelaterade 
produkter ska få säljas inom EU.32 Också utan uttryckliga avtalsbestämmelser bör en 
professionell säljare som vet att produkterna är avsedda för EU-marknaden 
exempelvis beakta kravet på CE-märkning.33 Och betydelsen av handelsbruk löper 

_____________________________________________________________ 
28 CISG artikel 8.3: ”vederbörlig hänsyn ska tas till alla på sak verkande omständigheter i frågan, 
inbegripet avtalsförhandlingarna, bruk som har utbildats mellan parterna, handelsbruk och parternas 
senare uppträdande”. Enligt CISG artikel 8.1 ska en parts uttalanden och övriga uppträdande ”tolkas i 
enlighet med hans avsikt” om den andra parten visste eller inte kunde ha varit omedveten om avsikten. 
29 CISG artikel 9: ”1) Parterna är bundna av handelsbruk och annan sedvänja som de har samtyckt till och 
av praxis som de har utbildat mellan sig. 2) Om inte annat har överenskommits, anses parterna under-
förstått ha gjort tillämpligt på sitt avtal eller dess ingående handelsbruk som parterna kände till eller borde 
ha känt till och som i internationell handel är allmän känt och regelbundet iakttas av parter i avtal av 
föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av handel.” Se närmare t.ex. Ramberg – Herre, CISG 2016, 
s. 119 f. med rikliga hänvisningar. 
30 Se Christina Ramberg, Emotional non-conformity in the international sale of goods, particularly in 
relation to CSR-policies and Codes of Conduct, i verket Ingeborg Schwenzer – Lisa Spagnolo (eds), 
Boundaries and Intersections 5th Annual MAA CISG Conference. Eleven 2014, s. 78 ff. Se vidare t.ex. 
Opinion No. 19 punkt 4g. Se även praxis, t.ex. fallet om den erfarna lastbilsköparen, High Court of New 
Zealand, <http://www.unilex.info/cisg/case/1595>. 
31 Se artikel 7.1 led a i varudirektivet (EU) 2019/771 där det talas om ”applicable sector-specific industry 
codes of conduct”, som översatts med ”tillämpliga sektorsspecifika branschregler” och ”alakohtaisesti 
sovellettavat käytännesäännöt”.  
32 Se artikel 5 i direktiv 2009/125/EG av 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav 
på ekodesign för energirelaterade produkter. Se närmare t.ex. <https://www.standard.no/en/ 
standardisation/ce-merking/nye-metode-og-harmoniserte-standarder/>. Se även fallet om de begagnade 
maskinerna och CE-märkningen, Obnerster Gerichtshof 13.4.2000, <cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
000413a3.html#ua>. 
33 Den här frågan kunde diskuteras betydligt djupare. Här nöjer jag mig med att hänvisa till t.ex. Kristian 
Maley, The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the 
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som en flammande röd tråd genom hela CISG. Detta betyder att om vissa klimatkrav 
regelbundet iakttas i branschen kan en produkt med klart högre belastningseffekter 
anses vara behäftad med fel. I exempelvis CISG Advisory Council Opinion No. 19 
ges tolkningsrekommendationen att artikel 35.1 ska uppfattas så att varan ska 
motsvara sådana standarder som parterna uttryckligen eller underförstått kommit 
överens om.34 Men det är givetvis inte alltid klart vad som i dag är en klimatstandard 
som parterna underförstått kommit överens om eller som kan anses vara handelsbruk 
i den globala handeln.35 Därför är, som alltid, klara avtalsbestämmelser givetvis att 
föredra. En bekant fras vid tolkningen av CISG artikel 35 är de berömda ”omständig-
heterna i det enskilda fallet” som slutligen avgör bedömningen.36   

I motsats till KöpL och KSL innehåller CISG inte någon explicit bestämmelse 
om s.k. marknadsföringsansvar,37 dvs. ett ansvar för att varan överensstämmer med 
_____________________________________________________________ 
International Sale of Goods (CISG). International Trade & Business Law Review 2009, s. 82–126, 112, 
även tillgänglig på adressen <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/maley.html>, och vidare Stefan Kröll – 
Loukas Mistelis – Pilar Perales Viscasillas (eds), UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG) Commentary. Hart Publishing 2011, Art. 35 punkt 89 med hänvisningar; Sandvik – 
Sisula-Tulokas 2013, s. 101 f. med hänvisningar.  
     Se vidare det s.k. musselfallet, från Bundesgerichtshof 2.2.2002, om den schweiziska säljaren som sålt 
nyzeeländska musslor till en köpare i Tyskland. Kadmiumhalten översteg tyska hälsomyndigheters 
rekommendationer. Domstolen fann att enligt CISG artikel 35.2 a är standarden i säljarens land avgörande. 
Säljaren förväntas beakta offentligrättsliga bestämmelser i köparens land bl.a. om motsvarande regler 
också gäller i säljarens land, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html>. Se om fallet t.ex. Björn 
Sandvik, Rådighetsfel vid köp av lös egendom – särbehandling eller inte? Tidskrift utgiven av Juridiska 
Föreningen i Finland, JFT 1/2011, s. 1–33, 13 ff. med hänvisningar. Se vidare argumenteringen i det s.k. 
vetemjölsfallet Appellate Court’s-Gravenhage, 99/474, 23.4.2003, <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
030423n1.html#cd>, behandlat även i Opinion No. 19, s. 9. Mjölet såldes från Nederländerna till 
Moçambique, men det visade sig att mjölet innehöll ämnet kaliumbromat (potassium bromate) som var 
bl.a. cancerframkallande. Ämnet var förbjudet i Nederländerna och EU men inte i Moçambique. Huruvida 
säljaren ska känna till kraven i köparens land behandlades också i fallet om den nyzeeländska 
lastbilsförsäljaren, <http://www.unilex.info/cisg/case/1595>. Se även t.ex. Taurus Importgesellschaft J 
Seebohn NBH v Wide Loyal Industries Ltd [2009]HKEC 1293, refererat i t.ex. Opinion No. 19, s. 9.  
     Den här artikeln är skriven våren 2020 under den akuta coronakrisen. I början av epidemin rådde det 
stor brist på munskydd i Finland. Myndigheterna försökte snabbt åtgärda bristen. Via vissa mellanhänder, 
som visade sig vara högst tvivelaktiga, beställde myndigheterna till ett högt pris ett stort parti munskydd 
från Kina. När leveransen kom kunde det konstateras att munskydden inte uppfyllde finsk sjukhusstandard. 
Situationen ledde till politiska dispyter och kommer sannolikt också att få straffrättsliga följder. 
34 Opinion No. 19, s. 8. 
35 Se fallen om CISG artikel 9.2, t.ex. International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation 5.6.1997, Oberster Gerichtshof 21.3.2000, U.S. District Court, S.D., 
New York 10.5.2002, närmare på adressen <http://www.unilex.info/cisg/cases/article/9/>. 
36 Se t.ex. Maley 2009 och hans realistiska konstateranden på sidorna 83, 103, 120, såsom även Ramberg 
2014, s. 82. Se vidare t.ex. vetemjölsfallet Appellate Court’s-Gravenhage, 99/474, 23.4.2003 ovan i fotnot 
33. 
37 Enligt KöpL 18 § ska varan överensstämma ”med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning 
som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha 
inverkat på köpet”. Se liknande i KSL 5 kap. 13 § och 2 kap. 2 § 3 mom. 
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marknadsföringsuppgifter som köparen fått före köpet.38 Det oaktat leder en 
samläsning av den abstrakta felregeln i CISG artikel 35.1 och avtalstolkningsregeln 
i CISG artikel 8 till ett liknande resultat.39 Inte heller CISG-säljaren får i sin 
marknadsföring40 lättvindigt beskriva sina produkter som ekologiska, gröna, 
miljövänliga, organiska41 osv. Trots att beskrivningarna är vaga och allmänt hållna 
är de ingalunda innehållslösa.  

3.2 Problemet med varans normala eller underförstådda ändamål 

CISG artikel 35.2 innehåller flera abstrakta felregler. Utgångspunkten är att varan 
ska vara lämplig för det ändamål till vilket motsvarande varor normalt används.42 
Brutalare uttryckt ska varan vara lämplig för normalt bruk.43 När det gäller vanliga 
fysiska fel är det en fungerande regel.44 Men användningskriteriet kan bli problema-
tiskt för icke-funktionsrelaterade fel, varor med avvikande hög klimatbelastning, 
oetiskt tillverkade varor osv. Varorna kan vanligtvis användas helt normalt. Det går 
att helt på vanligt sätt använda den starkt miljöbelastande T-tröjan, att köra bilen med 
de höga utsläppen, att borsta tänderna med tandpastan som innehåller stora mängder 
mikroplaster osv. Också den preciserande bestämmelsen i CISG artikel 35.2 b 
fokuserar på köparens underförstådda ändamål. Varan är behäftad med fel om den 
inte är lämpad för ett bestämt ändamål som säljaren inte bara uttryckligen utan också 
underförstått fått veta vid avtalsslutet.45 Den relevanta tidpunkten för fel-

_____________________________________________________________ 
38 Se närmare t.ex. Kihlman 1999, s. 147 ff., Ramberg – Herre, CISG 2016, s. 212 ff., Sandvik – Sisula-
Tulokas 2013, s. 97 f. Se även från konsumenttvistenämnden t.ex. KRIL 30.9.2009, dnr 1868/33/08, om 
bl.a. serviceuppgifter om bilen. 
39 Se t.ex. UNILEX 28.10.1998 (USA, U.S. District Court, N.D. Illinois). Flygplansdelar motsvarade inte 
de uppgifter som den svenska säljaren hade lämnat i en databas, se t.ex. Sandvik – Sisula-Tulokas 2013, 
s. 98. Se även Opinion No. 19, t.ex. punkt 4 a och c. 
40 Reklam nämns t.ex. i artikel 8.1 led b i direktiv (EU) 2019/770. Här går jag inte närmare in på uppgifter 
som lämnats av t.ex. tidigare säljled. 
41 Se t.ex. Maley 2009, s. 106 f. 
42 CISG artikel 35.2 a: ”Har inte parterna kommit överens om annat, överensstämmer varan inte med 
avtalet om den inte: a) är lämplig för det ändamål till vilka varor av motsvarande beskrivning i allmänhet 
används”. 
43 Se t.ex. det kända musselfallet ovan i fotnot 33.  
44 Om användning för normalt bruk, se t.ex. potatisfallet Bundesgerichtshof 26.9.2012 på adressen 
<http://www.unilex.info/cisg/case/1684>.   
45 CISG artikel 35.2 b: ”vara lämplig för ett bestämt ändamål som säljaren uttryckligen eller underförstått 
har fått veta (expressly or impliedly made known) vid avtalsslutet.” Se t.ex. Audiencia Provincial de 
Barcelona 28.4.2004 där domstolen bl.a. konstaterade att det faktum att godset hade certifierad hög 
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bedömningen är själva avtalsslutet, inte varans avlämnande som är den allmänna 
tidpunkten för felbedömningen enligt CISG.46  

Vår finska version av den nordiska köplagen överensstämmer i stort med CISG.47 
Också i vår köplag ser de abstrakta felreglerna i 17 § 2 mom. ut att ta fasta på 
användningen, både den explicita och den underförstådda.48 I den svenska köplagen 
infördes däremot i beredningens slutskede ett pedagogiskt och viktigt tillägg.49 Det 
nya tredje stycket utgör i själva verket paragrafens övergripande norm. Varan anses 
vara felaktig också när den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog 
har kunnat förutsätta. Den allmänt utformade regeln förenklar felargumenteringen. 
Vår köplag saknar en motsvarande generell bestämmelse. Däremot finns en något 
liknande reglering i vår konsumentskyddslag och i bakomliggande direktiv.50  

Vad innebär de användningscentrerade formuleringarna i CISG och vår köplag? 
Krävs det radikala åtgärder såsom ett myndighetsförbud mot varans användning för 
att felkriterierna enligt artikel 35.2 ska bli uppfyllda? Nej, det finns olika argumen-
teringsstigar för att komma runt problemen.51 Ett sätt kunde vara att operera med ett 
slags ”abstrakt klimatfel”. En särskilt klimatbelastande vara är helt enkelt olämplig 

_____________________________________________________________ 
kvalitetsstandard inte medförde att säljaren kunde förutsättas känna till köparens speciella behov, 
<http://www.unilex.info/cisg/case/1003>. 
46 Jämför CISG artiklarna 66 och 67, KöpL 13 och 14 § och KSL 5 kap. 3 § och 5 kap. 6 §. 
47 Se KöpL 17 § 2 mom. 
48 Enligt KöpL 17 § 2 mom. 2 punkten ska varan vara ”ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan 
var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och köparen har haft rimlig 
anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning” och enligt KSL 5 kap. 12 § 2 mom. 2 
punkten ”vara lämplig för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid 
köpet måste ha insett detta ändamål och säljaren inte före köpslutet har meddelat köparen att varan 
eventuellt inte är lämplig för det avsedda användningsändamålet”. 
49 Se 17 § tredje stycket i svenska köplagen. Se om bestämmelsens bakgrund t.ex. Jon Kihlman i verket 
Jon Kihlman – Jori Munukka – Ola Svensson, Köplagen. En kommentar. Karnov Group 2017, s. 191 f. 
och Jan Ramberg – Johnny Herre, Köplagen. En kommentar. 3 uppl. Norstedts Juridik 2019, s. 187.  
50 I KSL 5 kap. 12 § 2 mom. 5 punkten anges att varan till sin hållbarhet och i övrigt ska ”överensstämma 
med vad konsumenten i allmänhet har grundad anledning att förutsätta vid köp av en sådan vara”. Se även 
t.ex. artikel 2.2 led d i direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och 
härmed förknippade garantier, där det anges att en konsumentvara presumeras vara avtalsenlig om den ”är 
av den kvalitet och har de prestanda som varor av detta slag vanligen har och som konsumenten rimligen 
kan förvänta sig med hänsyn till varans art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om 
varornas särskilda egenskaper som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i synnerhet i 
reklam eller på märkningen”.  
51 Se t.ex. Kröll – Mistelis – Perales Viscasillas 2011. Kröll förordar en ”reasonable quality” förståelse, se 
Art. 35 punkterna 76–82 med hänvisningar. Se om formuleringens tillkomst t.ex. Kröll – Mistelis – Perales 
Viscasillas 2011, Art. 35 punkt 67 och 68; Schlechtriem – Schwenzer 2005, Art. 35 punkt 16; Ramberg – 
Herre, CISG 2016, s. 234 ff. 
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att användas för det ändamål till vilka andra motsvarande varor normalt används.52 
Varans användning motsvarar inte vad en förnuftig person haft fog att räkna med, 
motsvarar inte den ”allmänna uppfattning i handel och vandel”, 53 vad handelsbruk 
förutsätter.54 Men detta är ganska vagt och obestämt.  För att kunna fungera behövs 
jämförelseobjekt, någon typ av ”normalstandard för klimatutsläpp” för andra 
motsvarande varor. 

En annan argumenteringsstig utgår från regeln om konventionstolkning som finns 
i CISG artikel 7.2. Formuleringen är komplicerad. Frågor som regleras i 
konventionen ”men som inte uttryckligen har lösts i den, skall lösas i enlighet med 
de allmänna principer som konventionen är grundad på”.55 Som sådana allmänna 
principer brukar numera i doktrinen nämnas internationella principsamlingar som 
Unidroit Principles (UPICC 2016), Principles of European Contract Law (PECL, 
Lando principerna) och Draft Common Frame of Reference (DCFR).56 Enligt UPICC 
anges som en generell regel att kvaliteten ska vara skälig, motsvara minst genom-
snittlig kvalitet,57 enligt PECL motsvara minst genomsnittlig kvalitet58 och enligt 
DCFR ska varan vara av en sådan kvalitet som köparen skäligen kan förvänta sig.59 
En avvikande hög klimatbelastning kan vara ett kvalitetsfel. Men för att ge kravet på 
skälig kvalitet ett konkretare innehåll behövs igen jämförelseobjekt, någon typ av 
”normalstandard” för liknande alternativa varor. 

_____________________________________________________________ 
52 Se argumentering om alternativ i t.ex. tribunalens dom T-837/16, 7.3.2019 om blysulfokromat i färg, ett 
pigment som klassificerats som cancerframkallande och toxiskt för människans reproduktion. 
53 Se vidare Ramberg – Herre 2019, s. 184 som här lånar Alméns svängiga uttryck. 
54 CISG artiklarna 8 och 9. 
55 Se t.ex. Ramberg – Herre, CISG 2016, s. 76 ff. med rikliga hänvisningar samt Sandvik – Sisula-Tulokas 
2013, s. 51 ff. 
56 Se t.ex. Ingeborg Schwenzer – Pascal Hachem, Moral damages in international investment arbitration, 
s. 411–430 i verket Stefan Kröll – Loukas A. Mistelis – Pilar Perales Viscasillas – Vikki Rogers (eds), 
Liber Amicorum Eric Bergsten. International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, 
Convergence and Evolution. Kluwer Law International 2011, s. 416 f., <https://edoc.unibas.ch/17240/6/ 
20110930161248_4e85ce6025135-1PDFA24.pdf>, samt Sandvik – Sisula-Tulokas 2013, s. 53 med vidare 
hänvisningar. 
57 Principles of International Commercial Contracts, UPICC 2016 artikel 5.1.6: ”quality that is reasonable 
and not less than average in the circumstances”. Se även Schlechtriem – Schwenzer 2005, Art. 35 punkt 
15 med hänvisningar. 
58 PECL 6:108: ”at least average quality”.   
59 DCFR IV.A.–2:303(f): ”possess such qualities and performance capabilities as the buyer may 
reasonably expect”. 
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En tredje metod är att utgå från det faktum att ändamålet med kommersiella köp 
vanligtvis är att sälja varorna vidare till andra återförsäljare eller till konsumenter.60 
Varorna ska vara av sådan kvalitet att de går att sälja vidare, de ska vara säljbara. 
Kravet gäller också varornas klimategenskaper. Om det blivit allmänt känt eller det 
finns befogade misstankar att en vara är särskilt klimatbelastande kan det vara svårt 
att sälja den vidare, i varje fall till fullt pris.61 Då återförsäljningen ofta sker till 
konsumenter får konsumentlagstiftningens kvalitetskrav indirekt betydelse för 
kvalitetskraven i professionella köp.62  

3.3 Det tveeggade förpackningskravet 

När man betonar klimathänsyn kan alltför välpackade varor bli ett problem. På 
liknande sätt som i KöpL och KSL63 ingår i CISG:s felregler en bestämmelse om att 
varan ska vara förpackad på ett sätt som är brukligt eller, om det inte finns ett sådant 
bruk, på ett ändamålsenligt sätt.64 Särskilt varor som i slutändan ska säljas till 
konsumenter är ibland överförpackade. Det kan gälla exempelvis kosmetik, 
elektronik och liknande.65 Fina förpackningar är både dyra och miljöpåfrestande. EU 
har försökt åtgärda problematiken.66 Emellertid har jag inte sett att alltför välpackade 
varor skulle ha lett till tvister om köprättsligt fel.  

_____________________________________________________________ 
60 Se t.ex. Maley 2009, s. 113 f.; Kihlman 1999, s. 130 ff.; Kröll – Mistelis – Perales Viscasillas 2011, Art. 
35 punkterna 97–98 med hänvisningar; Ramberg – Herre, CISG 2016, s. 234 ff.; Schwenzer i Schlechtriem 
– Schwenzer 2005, Art. 35 punkt 14; Ingeborg Schwenzer, Ethical standards in CISG contracts. Uniform 
Law Review 22(1) 2017, s. 122–131, 126. För känsliga produkter såsom matvaror kan blotta misstanken 
om varans hälsovådlighet innebära att varan inte går att sälja vidare och misstanken konstituera fel, se 
fallet om det belgiska grisköttet, Bundesgerichtshof 2.3.2005, <cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1. 
html#uab>. 
61 Maley 2009, s. 112 f.; Kröll – Mistelis – Perales Viscasillas 2011, Art. 35 punkt 97. 
62 Se ovan fotnot 42 och t.ex. artikel 2.2 led d i direktiv 1999/44/EG om att varan ska vara av den kvalitet 
och ha den prestanda som varor av detta slag vanligen har och som konsumenten rimligen kan förvänta 
sig med hänsyn till varans art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda 
egenskaper som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i synnerhet i reklam eller på 
märkningen. Se även Ramberg – Herre, CISG 2016, s. 234 ff. 
63 Enligt KöpL 17 § 2 mom. 4 punkten ska varan ”vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, 
om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan” och på liknande sätt enligt KSL 5 kap. 12 § 2 
mom. 4 punkten. 
64 CISG artikel 35.2 d. 
65 Här talar jag med erfarenhetens djupa (men helt subjektiva) stämma. 
66 Direktiv 94/62/EG av 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall. 
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4 Det normala och det nya normala  

Men vad är då en avvikande hög klimatbelastning? För att kunna avväga vad som 
eventuellt kan vara ett klimatfel behövs någonting att jämföra med. Påståendet att en 
produkt är särskilt klimatbelastande förutsätter kunskap om vad som kan tänkas vara 
en ”normal” eller en ”skälig” belastning hos andra motsvarande produkter. För att en 
köpare ska kunna åberopa en varas avvikande utsläppsnivå krävs kunskap om någon 
form av normalnivå hos motsvarande varor. Här kan olika typer av standardiseringar, 
certifieringar och märkningar ge vägledning.   

Etablerade varustandarder kan i framtiden få en essentiell betydelse som 
jämförelseinstrument i den köprättsliga felbedömningen. I dag finns det många olika 
slag av internationella67, EU68 och nationella produktstandarder.69 CISG Advisory 
Council gör en indelning i exempelvis offentliga och privata standarder och i 
tvingande och frivilliga standarder.70 Särskilt de privata standarderna kan ha en 

_____________________________________________________________ 
67 Exempelvis ISO, The International Organisation for Standardization, har publicerat 23 165 standarder. 
Enligt ISO:s slogan omfattas allting ”from soap to spacecraft”. Sin huvuduppgift har ISO sammanfattat 
kärnfullt; den är att utveckla och publicera internationella standarder och att skapa dokument som 
tillhandahåller krav, specifikationer, riktlinjer eller egenskaper för att säkerställa att material, produkter, 
processer och tjänster är anpassade för deras syfte. Se vidare t.ex. <https://www.iso.org/standards.html> 
med hänvisningar och <https://www.a3cert.com/sv-SE/certifiering-42246873>. 
68 I artikel 7.1 led a i varudirektivet (EU) 2019/771 konstateras om objektiv avtalsenlighet bl.a. att varan 
ska lämpa sig ”för de ändamål för vilka varor av samma typ normalt skulle användas, i tillämpliga fall 
med beaktande av befintlig unionsrätt och nationell rätt, tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana 
tekniska standarder, tillämpliga sektorsspecifika branschregler”. 
     Se t.ex. europeiska CEN-standarder (The European Committee for Standardizarion) som är utvecklade 
av den europeiska standardiseringsorganisationen. CEN är en oberoende icke-statlig organisation med 34 
europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar. ISO och CEN samarbetar kring projekt som 
”Progressing climate adaptation: Standards, Metrics, Footprinting and Mainstreaming”, 
<https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-038.aspx>. På t.ex. CEN:s webbplats anges 
”By setting common standards that are applied across the whole of the European single market, CEN and 
CENELEC ensure the protection of consumers, facilitate cross-border trade, ensure the interoperability of 
products, encourage innovation and technological development, include environmental protection and 
enable businesses to grow” (min kursivering). Cenelec står för the European Committee for 
Electrotechnical Standardization. Se närmare <https://www.cencenelec.eu/aboutus/Pages/default.aspx> 
med vidare hänvisningar.  
     I detta sammanhang går jag inte närmare in på EU:s förordningar och direktiv som syftar att säkerställa 
att produkter inte medför risker för människors säkerhet och hälsa eller hotar andra allmänna intressen, 
t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och 
om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet. 
69 Se närmare om våra nationella standarder på det finska standardiseringsförbundets (Suomen Standardi-
soimisiliitto, SFS), webbplats <https://www.sfs.fi>. Se vidare det svenska institutet för standarder (SIS), 
<https://www.sis.se/standarder/vad-ar-en-standard/eu-och-standarder/>.  
70 Opinion No. 19, s. 4. Se närmare s. 1 om Advisory Councils uppgift och sammansättning. Som offentliga 
nämns bl.a. FN- och ILO-standarder, som privata t.ex. ISO:s och Fairtrade Foundations standarder. I t.ex. 
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ganska brokig bakgrund.71 Genom sin mångfald och heterogenitet är deras betydelse 
ibland svår att överblicka.72  

Offentliga standarder är ofta tvingande och är därför inte särskilt spännande i det 
här sammanhanget.73 EU har exempelvis med hjälp av olika direktiv aktivt strävat att 
höja produktsäkerheten på många områden. För ett 25-tal olika produktkategorier är 
CE-märkningen en förutsättning för att varorna ska få säljas inom EU. Märkningen 
visar att tillverkaren eller importören har följt EU-regleringens krav.74 Kravet på CE-
märkning gäller en stor variation av olika produkttyper, t.o.m. munskydd – en 
produkt som i skrivandets stund är högst aktuell – som förutom flera andra säkerhets-
märkningar också kan vara CE-märkta.75   

De privata standarderna är i regel frivilliga. Deras bakgrund varierar stort. En del 
kommer från välrenommerade globala standardiseringsorganisationer såsom ISO 
och SAE.76 Exempelvis ISO har utarbetat en stor mängd internationella standarder 
för produkter, tjänster och system. Organisationens huvuduppgift är att utveckla och 
publicera internationella standarder och att upprätta dokument som tillhandahåller 
krav, specifikationer, riktlinjer eller egenskaper för att säkerställa att material, 
produkter, processer och tjänster är anpassade för deras syfte.77 För att ett bolag ska 
kunna använda exempelvis ISO-logon krävs att bolaget har gått igenom en 
certifieringsprocedur. Expertgrupperna som utarbetar standarder uppmärksammar 

_____________________________________________________________ 
KSL 5 kap. 12 § 3 mom. nämns explicit självklarheten att varan ska överensstämma med de krav som 
uppställs i lag, förordning eller beslut av myndighet. 
71 I Opinion No. 19, s. 4 nämns flera slags privata standarder från olika typer av organisationer och stora 
företag. Se t.ex. Tesco Nature’s Choice där miljöhänsyn betonas. 
72 I varje fall kräver det en kunskap som jag saknar. 
73 Påståendet är givetvis en förenkling. De offentligrättsliga kvalitetsstandarderna kan variera i olika länder 
och världsdelar. Som en mycket grov huvudregel är standarden i säljarens land vanligtvis avgörande. Se 
t.ex. diskussionen kring musselfallet ovan i fotnot 33. 
74 Se t.ex. ekodesigndirektivet 2009/125/EG. 
75 I dag, dvs. i korrekturläsningsskedet, finns det ett mycket stort utbud av olika munskydd på webben. Se 
närmare om märkningar som KN95, FFP1, FFP2, FFP3 och CE på t.ex. <https://prylify.se/ 
skonhetsprodukter/munskydd/>.  
76 Se närmare om ISO på t.ex. <https://www.iso.org/home.html> och ovan i fotnot 67. ISO:s standarder 
”touch almost all aspects of daily life, and work for businesses large and small”.  
     En annan inflytelserik global standardiseringsorganisation är SAE (Society of Automotive Engineers) 
som grundades 1905 i USA. Organisationen är mycket aktiv bl.a. inom fordonsautomatiseringen. Se t.ex. 
<https://www.standardsportal.org/usa_en/sdo/sae.aspx>. 
77 Se närmare t.ex. <https://www.iso.org/standards.html> och <https://www.sis.se/api/document/preview/ 
62875/>. 
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numera i allt högre grad miljö- och klimatfrågor.78 Också inom EU arbetar flera 
standardiseringsorganisationer.79 De nationella etablerade standardiserings-
organisationerna hör ofta till europeiska och internationella nätverk.80 Men utöver de 
välrenommerade internationella, europeiska och nationella organisationernas 
standarder finns andra varianter av privata standarder, oövervakade regionala 
”standarder, certifieringar och märkningar” som upprättats närmast för att se bra ut i 
marknadsföringen. De har inte större tyngd som vägledande jämförelsematerial vid 
den köprättsliga felbedömningen. 

Det är standardens bakgrund som avgör dess köprättsliga relevans. Flera faktorer 
påverkar betydelsen, exempelvis vilken typ av organisation som står bakom en 
standard, vilka intressegrupper representerar organisationen, vilka expertgrupper har 
deltagit i utarbetandet och utvecklandet av standarderna, hur transparanta och 
kontrollerbara är standarderna, hur fungerar övervakningsmekanismerna och 
uppdateringsmekanismerna. Tidsenliga klimatstandarder och miljömärkningar för 
olika produkter och tjänster kräver ett internationellt samarbete mellan bland annat 
näringsliv, branschorganisationer och olika vetenskapsgrenar i kombination med en 
stor portion ekonomisk och samhällspolitisk realism.  

I kvalitetsbedömningen är standardiseringarna som utarbetats av välrenom-
merade organisationer särskilt relevanta. Sådana organisationer är exempelvis ISO 
och SAE och hos oss EU:s standardiseringsorganisationer. I CISG Opinion No. 19 
framhålls att allmänt kända och omfattande standarder kan få status av handelsbruk.81 
De visar ett slags normalnivå eller den ”skäliga kvalitet” som kan utnyttjas i den 
köprättsliga felbedömningen. Standarderna är vägledande för bedömningen av en 

_____________________________________________________________ 
78 Se närmare t.ex. <https://www.iso.org/standards.html> och t.ex. miljöledningsstandarder i gruppen ISO 
14000. 
79 Se t.ex. frivilliga EU-standarder som kan vara beställda av EU:s standardiseringsorganisationer (CEN, 
CENELEC och ETSI), <https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards 
-in-europe/index_sv.html>. Se även fotnot 68 ovan. 
     Se även om standardiseringens roll i FN:s plan för hållbar utveckling Agenda 2030, med sina 17 
storslagna målsättningar om en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över och 
standarderna som utvecklats i samband med agendan, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
development-agenda/>. 
80 Se t.ex. webbplatserna för Suomen Standardisoimisliitto (SFS) <https://www.sfs.fi> och Svenska 
institutet för standarder (SIS) <https://www.sis.se/standarder/vad-ar-en-standard/>. 
81 Se närmare rekommendationerna i t.ex. Opinion No. 19 där CISG artikel 35.1 ges tolkningen att säljaren 
ska avlämna en vara som överensstämmer med standarder som uttryckligen eller underförstått har avtalats. 
Vid tolkningen av CISG artikel 35.2 framhålls kriterier som: ”(c) whether the seller has expressed a public 
commitment to the standard, (d) any prior dealings between the parties, (h) whether the parties are in the 
same industry, trade, organisation, association or initiative that has adopted or follows the standard and 
whether compliance with the standard is required or expected, (m) the existence of competing standards, 
(n) any relevant trade usage that is not based on the standard in question”. 
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varas normala eller avvikande klimategenskaper. Den köpta produktens belastnings-
effekt kan jämföras med standarderna som gäller för motsvarande produkter. Men i 
praktiken är felbedömningen knappast såhär schematisk. Också många andra 
kriterier kan vägas in, såsom priset på produkten i fråga, tillgången till alternativa 
produkter, produktens specifika användningssyfte (t.ex. i dessa coronavirustider 
rengöringsproduktens desinficeringseffektivitet), lyxvara kontra nödvändighets-
artikel. 

Utöver olika produktstandarder och certifieringar finns det också speciella 
licensbelagda miljömärkningar. De är ett slags lätt igenkännliga ”bättre-än-
normalstandard” märken. Sådana är exempelvis EU-blomman och den nordiska 
Svanen.82 De ger snabbt och enkelt information som möjliggör ”smarta miljöval”. 
Miljömärkena signalerar att en köpare kan lita på att produkten är miljövänlig. EU-
blomman kan användas för en mycket bred variation av produkter och tjänster, 
givetvis förutsatt att de uppställda kraven är uppfyllda.83 Men omärkta produkter 
behöver inte nödvändigtvis vara klimatmässigt sämre. Det kan finnas flera orsaker 
till att producenten inte ansökt om licens för märkningen, såsom ett komplicerat 
ansökningsförfarande, höga licensavgifter.  

Mycket nytt är på gång inom EU. Nya direktiv som bättre beaktar klimatfrågor är 
under arbete, EU utvecklar och uppdaterar standardiseringar och miljömärkningar 
med nyaste vetenskapliga rön, skapar kreativa evalueringssystem osv.84 Miljö-
garantier har diskuterats. I sitt meddelande ”Den europeiska gröna given” föreslår 
kommissionen att ett elektroniskt produktpass ska tas i bruk.85 Passet skulle kunna 
ge information om exempelvis en produkts ursprung, sammansättning, möjligheter 
till reparation och demontering samt hantering när den tjänat ut.  

 

_____________________________________________________________ 
82 Det finns över 20 000 svanmärkta varor och tjänster, se t.ex. webbplatsen <https://www.svanen.se>. 
Andra välkända märkningar är t.ex. den internationella Fairtrade-märkningen, se <https://www.fairtrade. 
org.uk/> och de hos oss vanliga märkningarna såsom det finska nyckelflaggan-märket som visar att 
produkten tillverkats i Finland och den finska svanen som visar att maten producerats i Finland. 

83 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-
miljömärke. Miljömärket kan sökas för exempelvis kosmetika, tvättmedel, textilier, möbler, papper, 
övernattningstjänster inom turism. Se närmare t.ex. <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-
groups-and-criteria.html>. 
84 Se t.ex. COM(2019)640 final, s. 7 där det konstateras att tillförlitlig, jämförbar och kontrollerbar 
information spelar också en viktig roll för att göra det möjligt för köparna att fatta mer hållbara beslut och 
minska risken för ”grönmålning”. Se vidare särskilt om transportbranschen Eftestøl-Wilhelmsson – 
Sankari – Bask 2019, s. 141 ff. 
85 COM(2019)640 final, s. 8. 
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5 Slutsatser 

Genom en bokstavlig tolkning av CISG:s felregler är det svårt att komma åt en varas 
avvikande klimateffekter. Det är däremot möjligt med hjälp av konventionens 
allmänna bestämmelser om avtals- och konventionstolkning. De allmänna reglerna 
betonar parternas underförstådda förväntningar, vikten av ett etablerat handelsbruk 
för handeln i fråga och betydelsen av de generella principer som konventionen är 
grundad på. 

CISG och de nordiska köplagarna har kommit till under en tid då varors klimat-
egenskaper inte gavs någon större uppmärksamhet. Felreglerna i både CISG och 
KöpL utgår från vad som står i köpeavtalet och varans normala användning. Om 
parterna inte kommit överens om någonting annat ska varan vara lämplig för det 
ändamål till vilket motsvarande varor i allmänhet används. Det är en feldefinition 
som kan fungera bra för fysiska defekter. Men en varas avvikande höga klimat-
belastning är ett ”osynligt fel”. Också en vara som i jämförelse med andra 
motsvarande varor är särskilt klimatbelastande går i regel att använda på helt normalt 
sätt. Trots det eliminerar varken användbarheten eller osynligheten varans klimat-
belastning. I dag kan en köpare – här lånar jag svenska köplagen – ”med fog 
förutsätta”86 att en köpt vara inte är exceptionellt klimatbelastande. I UPICC, PECL 
och DCFR används som måttstock uttryck som ”minst genomsnittlig” och ”skälig” 
kvalitet. Det bör gälla också varors klimategenskaper.  

För att i praktiken kunna åberopa ett ”osynligt” klimatfel krävs tillförlitlig 
kunskap om liknande varors klimategenskaper. Vad är en skälig nivå, en normal nivå, 
för motsvarande varor? Stor vägledande betydelse i den köprättsliga felbedömningen 
får klimatstandarder som utarbetats av etablerade standardiseringsorganisationer. 
Betydande avvikelser från normalnivån kan vara ett köprättsligt fel. Det ger i princip 
tillgång till köplagarnas hela påföljdsarsenal. Hur den fungerar vid den här speciella 
typen av fel är sedan en helt annan historia.87 

 

 

_____________________________________________________________ 
86 Se 17 § tredje stycket i svenska köplagen.  
87 Dessa frågor har jag för avsikt att återkomma till i en senare artikel. 
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