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Abstract 
 
At first sight, Avtalslagen – Law of contracts and other legal transactions within the 
frame of commerce – (AvtL) can seem rather obsolete in the IT-society of today, due to 
its age and linguistic usage. For this reason, we have inquired into this and compared 
specific problems and come to the conclusion that AvtL – mainly due to its general 
regulations and the practice that has formed through the years – still is completely 
relevant. What, in our opinion, calls for modification in the regulations of AvtL to suite 
the communicational technology of today, is not that extensive that new legislation is 
mandatory. We have therefore adduced suggestions for how to interpret these regulations 
of contracts to comprise the “new” tools of communication of today as well. As an 
example we can here present the so called “model of reaching agreement”, where an offer 
compels a response. If this response has the form of a confirmatory reply, an agreement 
has been reached. Our investigation describes, among other things, why this model 
should be applied without exception in those cases where AvtL is in effect – even so 
when agreements are reached through electronic communication. 
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Sammanfattning 
 
Vid första anblicken kan Avtalslagen (AvtL), på grund av sin ålder och språkbruk, 
framstå som föråldrad i dagens informationssamhälle. På grund härav har vi studerat 
frågan samt utvalda avtalsrättsliga begrepp och upptäckt att AvtL, p.g.a. sin allmänna 
reglering och den praxis som utbildats genom åren, fortfarande fullt ut är relevant. Det i 
AvtL:s regler som, enligt vår uppfattning, behöver anpassas till dagens 
kommunikationsteknik är ej så omfattande att ny lagstiftning nödvändigtvis är enda sättet 
att reglera detta. Vi har framställt förslag för hur tolkning skall ske av dessa olika 
avtalsrättsliga regler för att omfatta även dagens ”nya” kommunikationsverktyg. Som ex. 
kan tas den s.k. ”modellen för avtalsslut” där ett anbud föranleder ett svar. Är detta svar i 
form av en accept har ett avtal kommit till stånd. Av vår undersökning framgår bl.a. 
varför denna modell skall gälla undantagslöst i de fall AvtL tillämpas – så även vid 
elektroniska avtalsslut. 
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AAvvddeellnniinngg  II  

1. Inledning 
 
Den svenska avtalsrätten bygger på Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (AvtL). När denna lag tillkom hade dess upphovsmän 
knappast frågorna kring elektroniska avtal i tankarna, utan de avtal som då var aktuella 
var av betydligt mer jordnära art. Lagens upphovsmän var dock mycket framsynta och 
gjorde en allmänt hållen lag, begränsad till allmänna principer som kan tillämpas på 
överenskommelser av skiftande slag. Det finns även omfattande praxis kring lagen som 
har inneburit att avtalsrätten successivt har utvecklats. Lagen har därför fortlevt genom 
decennierna och de frågor som uppkommer i samband med elektroniska avtal är av mer 
detaljerad karaktär och har inte bedömts ge behov av särreglering. 
 
De grundläggande begreppen vid avtalsslut är anbud och accept. När anbud och accept 
överensstämmer har avtal slutits. På detta enkla grundläggande fall finns naturligtvis en 
mängd varianter och kombinationer. Avtalsfriheten samt AvtL:s dispositivet och 
begränsning till allmänna grundprinciper ger även upphov till en mängd olika problem, 
däribland frågor om avtal som sluts på elektronisk väg. 
 
Vi har valt att behandla olika problem inom elektroniska avtalsslut, då dessa frågor idag 
är högaktuella med tanke på dagens ökande behov och beroende av elektronisk 
kommunikation. Med elektronisk kommunikation avses sådana kommunikationsmedier 
som bl.a. e-post (”e-mail” – elektronisk post vars enda skillnad från traditionell post är att 
denna skickas via elektronisk väg och även kontrolleras på detta sätt), telefax och samtal i 
realtid (s.k. ”chat” där meddelanden eller ljud samt ev. bild visas direkt på motpartens 
dataskärm). Det går knappast att komma undan denna nya informationsteknologi, den är 
allnärvarande i vår del av världen; allt fler erbjudanden ramlar in i e-postbrevlådan och 
via hemsidor på Internet, och konsumentkontakt blir allt mer elektroniskt.  
 
Efter mången diskussion har vi kommit fram till att AvtL kan, och bör, tillämpas även på 
avtal slutna via elektronisk väg. Därför har vi valt att studera på vilket sätt denna lag kan 
tillämpas på vissa utvalda problem inom nämnda område. Härvid har vi varit tvungna att 
studera på vilket sätt AvtL tillämpas på traditionellt slutna avtal, och mer detaljerat på de 
problem vi fokuserat på. 
 
 
 
Vi önskar Eder trevlig läsning! 
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2. Syfte 
 
Syftet har varit att studera centrala avtalsrättsliga begrepp – såsom anbud, accept, till 
handa, förklaringsmisstag bland andra – för att klargöra vad som är gällande rätt. Detta 
för att senare, i en mer djupgående avdelning, se hur dessa regler kan tillämpas på 
elektroniskt slutna avtal.  
 

3. Avgränsning 
 
Vi har begränsat oss till frågor rörande svensk rätt, samt de avtalsrättsliga frågor vi 
bedömt vara relevanta i sammanhanget. Vi har även begränsat arbetet till att ej omfatta 
s.k. EDI-avtal, varigenom elektroniska avtal sluts på automatisk väg. 
 

4. Metod 
 
Vi har i vårt arbete använt oss av den traditionella juridiska metoden; en genomgång av 
de fyra relevanta rättskällorna. Vi har lyft fram vissa, för detta arbete intressanta, 
specifika problem samt behandlat dessa med utgångspunkt i lämplig lagstiftning. Vi har 
även i begränsad mån tagit till hjälp synpunkter på Internet – då dessa varit så generella 
och nästintill intetsägande har vi valt att ej behandla dessa i källförteckningen. Några 
rättsfall har överhuvudtaget ej inkluderats i arbetet; i den allmänna avdelningen p.g.a. just 
dess allmänna karaktär, samt att den doktrin som utvecklats i fullaste utsträckning 
beskriver rättsläget med hänsyn till domstolspraxis. I den senare delen p.g.a. det enkla 
faktum att rättspraxis här saknas. 
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AAvvddeellnniinngg  IIII  
 

5. Traditionella avtal 
 
Avtalet består enligt den uppfattning som ligger till grund för AvtL, egentligen av två 
rättshandlingar, anbudet och accepten. Avtalet kommer till stånd genom utväxling av 
anbud och accept av sammanstämmande innehåll, inte exakt samma men i vart fall 
korresponderande innehåll. Därmed är avtalet slutet, om inte i särskilda fall något 
ytterliggare krävs för att bindande avtal skall anses vara för handen.  
 
Ibland kan realhandlande ersätta anbud eller accept. Likaså kan parts passivitet – 
underlåtenhet att reagera på föreskrivet sätt – i vissa situationer, få liknande betydelse. 
Inte sällan föregås ett avtalsslut av flera meddelanden eller av direkta förhandlingar. Man 
måste därvid urskilja vad som endast är preliminärer och vad som utgör egentliga 
viljeförklaringar.1 Detta kan förklaras genom att överenskommelsen, utbytet av 
sammanstämmande viljeförklaringar, är det grundläggande för alla avtal och räcker för 
giltighet vid konsensualavtal. Tydligt är att 1 kap. AvtL avser konsensualavtal, avtal som 
grundar sig på parternas samstämmiga viljor. Ett avtal kan här uppstå muntligt eller 
skriftligt, utan några som helst formkrav, förutsatt att parterna är överens om vad avtalet 
skall innebära. 
 
Inom avtalsrätten råder i stort avtalsfrihet, vilket innebär att parterna kan ingå avtal om 
praktiskt taget vad helst de önskar, bortsett från existerande inskränkningar, såsom avtal 
som strider mot lag.2 
 
Formalavtal – avtal som kräver särskild form i fråga främst om skriftlighet men även 
exempelvis underskrifter, vittnen osv., såsom fastighetsköp – har uttryckligen undantagits 
i 1 § 3 st; ”I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, 
gälle vad särskilt är stadgat.” Även om det icke direkt framgår så anses ej heller 
ingående av realavtal – avtal som blir bindande genom tradition, överlämning, eller 
genom annan prestation, exempelvis gåvoavtal, avtal om saklån m.m. – vara omfattade av 
AvtL. 
 
Denna klassiska, tekniska, tredelning av avtalen motsvaras av följande realiteter. I de 
flesta fall räcker, för att bindande avtal skall anses ha kommit till stånd, en 
överenskommelse eller ett utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar, varvid 
förutsättes att detta skett i former som erkänts av rättsordningen. Det är om slutande av 
sådana avtal som 1 kap. AvtL handlar; där regleras vad som krävs för att viljeförklaringar 
skall resultera i ett avtal.3  
 

                                                 
1 Se Adlercreutz, Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt, s. 21 
2 Se Grauers, Person och avtal…, s. 33 
3 Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 47 
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1 § 1 st. AvtL behandlar anbuds- och acceptsmodellen, den s.k. avtalsmekanismen. 
Huvudregeln är enligt bestämmelsen att anbud samt svar är bindande för den som avgett 
anbudet eller svaret, enligt vad som föreskrivs i 2-9 §§; ”Anbud om slutande av avtal och 
svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit 
anbudet eller svaret.” 
 
1 § 2 st. medger avvikelser från AvtL:s första kapitel (2-9 §§), i de fall sådant särskilt 
framgår av anbudet, svaret, handelsbruk eller annan sedvänja (såsom partsbruk, 
branschpraxis osv.); ”Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så 
vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja.” 
 
1 § 3 st. föreskriver som ovan nämnts att s.k. speciallagar, såsom 4 kap. JB, går före 
AvtL:s regler i de fall dessa stadgar särskilda krav för avtalets ingående. Vidare anger 2 § 
och 3 § AvtL vissa bestämmelser för hur länge ett anbud är bindande. 2 § ger regler för 
tolkning av uttryckliga tidsbestämmelser i anbud, 3 §:s regler är tillämpliga om anbudet 
inte innehåller information om acceptfristen. Ofta framgår av anbudet självt, inom vilken 
tid accept måste inkomma för att avtal skall komma till stånd. Är uttryckssättet i detta 
avseende oklart, får det ankomma på en tolkning efter vanliga principer för tolkning av 
rättshandlingar. Syftet med bestämmelserna i 2 § är att ge regler för fastställande av 
betydelsen av vissa uttryck, som i och för sig kan tolkas på olika sätt. Dock åsidosätts 
lagregeln om det framgår av omständigheterna eller av handelsbruk att en annan innebörd 
än lagen anger är att lägga till grund.  
 
2 § innehåller regler för två olika situationer4: 
 

• 1 st.; ”Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava 
föreskrivit, att svaret skall inom den tid komma honom till handa”. Det räcker 
dock inte att svaret avsänts inom den angivna tiden; svaret skall inom denna tid ha 
kommit anbudsgivaren till handa. Komma till handa är ett viktigt lagtekniskt 
uttryck, som används även inom andra regler, exempelvis inom Köplagen 31 §:s 
”komma fram”. Innebörden kan i detaljer variera allt efter situation, men 
riktpunkten för tolkningen av termen är att accepten eller den viljeförklaring det i  
förekommande fall gäller skall ”ha framkommit till adressaten på sådant sätt, att 
denne är i tillfälle att omedelbart taga del av förklaringens innehåll”.  
 
Det krävs inte att adressaten i realiteten tagit del av den, blott den finns tillgänglig 
för honom, antingen på brukligt sätt, exempelvis bland hans post, eller så att den 
eljest mottagits av honom eller av behörig representant. Anledningen till att 
rättsverkningarna knutits till denna tidpunkt är, att denna i stort sett är oberoende 
av adressatens åtgöranden i det särskilda fallet; denne skall inte genom att 
underlåta att ta del av en handling kunna undandra sig dess rättsverkningar. 
Dessutom är en sådan tidpunkt i allmänhet lättare att objektivt fastställa och 
beräkna. 

                                                 
4 Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 54 
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• 2 st. avser den situation att i ett anbud per brev eller telegram viss tidsrymd utsätts 
för svaret. Detta stycke av paragrafen innehåller regler om att tiden skall räknas 
från den dag brevet är dagtecknat eller den tid på dagen telegrammet är inlämnat 
för befordran. Här kan anföras ett ex.; har i brev, dagtecknat den 1 juni, bestämts 
att svar måste lämnas inom 3 dagar, räcker det att svaret kommer anbudsgivaren 
till handa den 4 juni. ”Från den dag” innebär alltså att följande dag efter 
dagtecknandet, är utgångspunkt för beräkningen. Såvitt avses 
telegrammeddelandet göres däremot inget avdrag, utan vad telegrammet anger i 
fråga om tid för inlämnade blir avgörande. Motsvarande torde gälla telefax. Vid 
felaktigheter i tidsangivelser tillämpas 32 § AvtL.5 

 
 
 

                                                 
5 Se Malmström, Civilrätt, s. 96 ff. 
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6. Anbud och anbudsbundenhet6 
 
Genom att ta hänsyn till motivuttalandena finner man att lagskrivarna med anbud förstår 
en viljeförklaring som är bindande i den mening, att anbudet inte kan återkallas (sedan 
det kommit fram till adressaten), och att det alltid kan antagas (accepteras) med verkan 
att därigenom avtal kommer till stånd. Ett avtal är därför identiskt med ett accepterat 
anbud. 
 
AvtL:s system utgår från att löften i och för sig är juridiskt bindande, samtidigt som det 
poängteras att endast bindande viljeförklaringar kan betecknas som anbud i lagens 
mening. Härvid avses att vardagliga viljeförklaringar, såsom löfte om gemensamt 
biografbesök, inte är att anse som en juridiskt bindande viljeförklaring. Dessa löften är på 
intet sätt uttvingbara in natura med rättsordningens medel och underlåtenhet att infria 
dessa ger aldrig upphov till rättsliga påföljder. Med tanke på vad som nu nämnts, torde 
det icke förbereda några svårigheter att särskilja juridiskt bindande löften från vardagliga 
viljeförklaringar. 
 
När man talar om bundenhet vid anbud sker detta i en annan mening än när det gäller 
bundenhet vid avtal. Visserligen består likheten i att anbudet är oåterkalleligt på ett sätt 
som erinrar om att avtalet också är oåterkalleligt. I motsats till avtalsbundenheten innebär 
anbudsbundenheten under själva acceptfristen aldrig någon skyldighet till 
naturaluppfyllelse, utan bara en skyldighet att låta anbudet stå fast vid äventyr av 
skadestånd enligt allmänna civilrättsliga regler. Anbudsbundenheten har därför 
karaktäriserats som en tillfällig bundenhet. Ej heller kan tillämpas regler om hävning och 
andra påföljder av kontraktsbrott, som alla förutsätter att ett giltigt avtal faktiskt 
föreligger. 
 
Vidare måste ett anbud vara preciserat och ha bestämd adressat – oavsett form (muntligt 
eller skriftligt) – för att kunna anses vara bindande för anbudsgivaren.7 

                                                 
6 Se Grönfors, Avtalslagen, s. 47-48 
7 Se Grauers, Person och avtal…, s. 45-46 
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7. Accept8 
 
Som en parallell till anbud behandlar lagtexten svar, som sägs vara bindande, på samma 
sätt som anbud. När det gäller antagande svar (accept) är parallelliteten uppenbar 
såtillvida, att svaret dels är oåterkalleligt på samma sätt som anbudet, dels är ett villkor 
för att anbudsgivaren skall förbli bunden. Avböjande (nekande) svar fungerar 
uppenbarligen inte som villkor för att anbudet fortfarande skall vara bindande utan som 
medel att få anbudsbundenheten att upphöra. Vidare är det avböjande svaret oåterkalleligt 
i omvänd mening, nämligen att det efter viss tidpunkt inte kan ändras med verkan att 
plötsligt fungera som ett villkor för att anbudsgivaren fortfarande skall vara bunden. 
Verkan av det avböjande svaret är i själva verket att anbudet förfaller omedelbart. 
 

7.1 Oren samt försenad accept 
 
Där det är fråga om svar som avviker från anbudet, eller anlänt efter utsatt acceptfrist 
fungerar det som avslag i förening med nytt anbud, vilket framgår av 6 § 1 st.9 respektive 
4 § 1 st. AvtL10. Lagtextens uttryck, att anbud och svar är bindande, är onekligen ytterst 
intetsägande redan med tanke på komplikationer som uppkommer i samband med 
anbuds- och acceptyttranden. Texten anses ha tagit erfoderlig hänsyn till dessa 
komplikationer genom orden ”…efter ty här nedan i 2-9 §§…”11.12 
 

7.2. Acceptfristen 
 
Anbudsgivarens ensidiga bundenhet är begränsad till acceptfristen. Accepteras inte 
anbudet inom denna tid, förfaller det. 2 och 3 §§ AvtL innehåller bestämmelser om hur 
länge anbud är bindande.13  
 
Ofta framgår det av anbudets text eller av andra omständigheter, inom vilken tid anbudet 
måste accepteras. Denna tid kallas konventionell acceptfrist.14 2 § innehåller regler om 
hur några i detta sammanhang vanliga uttryck skall tolkas, om annat inte framgår av 
omständigheter.15 3 § anger den legala acceptfristen, dvs. vad som gäller om 
acceptfristen lämnats obestämd. Den består såvitt angår anbud i brev eller telegram av 
den tid som normalt åtgår sammanlagt för de tre momenten befordran av anbud 

                                                 
8 Se Grönfors, Avtalslagen, s. 48 
9 6 § 1 st. AvtL: ”Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning eller 
förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud.” 
10 4 § 1 st. AvtL: ”Antagande svar, som för sent kommer anbudsgivaren till handa, skall gälla såsom nytt 
anbud.” 
11 Se 1 § 1 st. AvtL 
12 Se Grönfors, Avtalslagen, s. 48 
13 Se Adlercreutz, Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt, s. 24 
14 A.a. 
15 Jfr. 1 § 2st. AvtL  
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respektive svar samt skälig betänketid.16 3 § 1 st. ger riktlinjer för beräkningen av den 
legala acceptfristen.17  
För bedömning, när ett svar skall vara till handa, är utgångspunkten följande tre 
moment18; 
 

- Normal transporttid för anbudet; beräkning av transporttid med hänsyn till 
kommunikationsmedlet, varvid normala förhållanden19 förutsättes råda om annat 
ej följer av omständigheterna. 

 
- Skälig betänketid för mottagaren; denna betänketid varierar efter avtalets 

beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. Det krävs exempelvis större 
skyndsamhet av affärsmän än av andra, och anbudets innehåll kan vara av sådan 
art att det förutsätter ett snabbt svar eller tvärtom kräver avsevärd betänketid. 

 
- Normal transporttid för svaret; beräkning av transporttid med hänsyn till 

kommunikationsmedlet, varvid normala förhållanden förutsättes råda om annat ej 
följer av omständigheterna. 

 
Anbud som göres muntligen måste enligt 3 § 2 st. AvtL antagas omedelbart, dvs. medan 
parterna ännu har direkt kontakt, eventuellt per telefon. Men givetvis kan avsteg härifrån 
göras, såsom direkt utsäges i bestämmelsen ”utan att anstånd med svaret medgives”. Har 
acceptfristen gjorts obegränsad, kan anbudsgivaren enligt 8 § 1 st. AvtL20 likväl 
bestämma den genom en förfrågan hos anbudsstagaren.21

                                                 
16 Se Adlercreutz, Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt, s. 24 
17 A.a., s. 54 
18 Se Ranta, Hur man sluter avtal, s. 18 
19 Med normala förhållanden avses här att frakt av meddelande tar sin sedvanliga tid, utan avvikelser. 
20 8 § 1st. AvtL: ”Har den, som avgivit anbud, förklarat sig icke påfordra uttryckligt svar därå, eller utvisa 
omständigheterna, att han ej förväntar sådant, vare anbudstagaren ändock pliktig att på förfrågan giva 
besked, om han vill antaga anbudet; underlåter han det, anses anbudet förfallet.” 
21 Se Adlercreutz, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 24 
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8. Avtalsmekanismen enligt Avtalslagen 
 
Det karakteristiska för avtalsmekanismen enligt AvtL är att anbud och accept (antagande 
svar) räknas som två rättshandlingar, bindande var för sig för anbudsgivaren respektive 
acceptgivaren (1 §).22 
 
Avtalsmekanismen kan enkelt beskrivas på följande sätt23; 
  
  Anbud 
 
Anbudsgivare    Anbudstagare 
  Accept 
 
 
 
Denna bundenhet vid ett anbud är dock betingad av att mottagaren accepterar anbudet 
inom acceptfristen och därigenom förbinder sig att erlägga den avsedda motprestationen, 
t.ex. köpeskillingen för den i anbudet erbjudna varuleveransen. Accepteras inte anbudet 
inom acceptfristen eller avslås det (5 §24 ), är det inte längre bindande.25 
 
Det väsentliga för ett anbud är att det omedelbart kan ligga till grund för en accept, 
varigenom avtal kommer till stånd. Framgår av omständigheterna att A:s erbjudande inte 
är sådant, att således A inte räknat med att bli bunden genom accept, är det inte ett anbud 
i lagens mening utan på sin höjd att räkna som en uppfordran att avge ett anbud, ett 
erbjudande.26 
 
En betingelse för att ett erbjudande skall vara bindande som ett anbud är vidare att det 
skall ha en tämligen bestämd adressat (mottagare). Till allmänheten riktade erbjudanden i 
form av annonser, cirkulär, prisuppgifter i samband med skyltning o.d. anses inte utgöra 
anbud. Dessa är s.k. utbud. Motsvarande gäller accepten, vad som i lagen kallas 
antagande svar. Är den inte definitiv, förbehållslös, behandlas den i allmänhet inte som 
accept och leder således inte till avtal.27  
 
Att anbud respektive accept är bindande innebär med andra ord att de inte kan återkallas 
med laga verkan. En viss återkallelsemöjlighet – utan att anbudet eller accepten förlorar 
sin karaktär av bindande rättshandlingar – stadgas dock i 7 §28. Kommer en återkallelse 
mottagaren till handa innan denne tagit del av anbudet respektive accepten eller senast 

                                                 
22 Se Adlercreutz, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 22 
23 Se Grauers, Person och avtal…, s. 42-44 
24 5 § AvtL: ”Avslås anbud, vare det förfallet, ändå att den tid, varunder det eljest skolat gälla, ej gått till 
ända.” 
25 Se Adlercreutz, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 22 
26 A.a., s. 23 
27 A.a. 
28 7 § AvtL: ”Anbud eller svar, som återkallas, vare ej gällande, där återkallelsen kommer den, till vilken 
anbudet eller svaret är riktat till handa innan han tager del av detta eller samtidigt därmed.” 
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samtidigt därmed, blir anbudet eller accepten ej gällande. Med att återkallelsen kommit 
mottagaren till handa menas att den kommit fram på ett sådant sätt, t.ex. med hans post, 
att han har tillfälle att omedelbart ta del av den.29 

                                                 
29 Se Adlercreutz, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 23 
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9. Uppmaning att ange anbud30 
 
Ett anbud skall vara preciserat och ha bestämd adressat. Om dessa krav ej uppfylls ses 
erbjudandet, i stället för anbud, som ett utbud, eller uppmaning att inge anbud. Även 
anbud som uppfyller precisionskravet men som dock innehåller reservation av typen 
”utan förbindelse”, ”ej bindande anbud”, ”utan obligo” e.d., anses enligt 9 § 1 men. ha 
innebörden av ett utbud. Erbjudandet från anbudsgivaren är alltså ej något anbud utan 
endast en förklaring att denne vill mottaga anbud. 
 
För att illustrera detta kan avtalsmekanismens modell för bundenhet vid utbud användas: 
 
  Erbjudande/Uppmaning 
 
 
Anbudsgivare  Köpeanbud p.g.a. uppmaning Anbudstagare 
 
   
  Accept eller passivitet 
 
 
 
Om anbudstagaren efter uppmaning inger sitt anbud inom rimlig tid, anses anbudsgivaren 
ha/bort ha förstått att uppmaningen legat till grund för anbudet. Anbudsgivaren måste 
således, inom rimlig tid, ange sitt svar. Om detta är i form av en accept anses alltså 
bundenhet ha uppstått. Likväl så om anbudsgivaren ej avgivit svar inom rimlig tid, då 
denna blir bunden p.g.a. passivitet. Detta regleras av 9 § 2 men. AvtL31. 

                                                 
30 Se Grauers, Person och avtal…, s. 45-46 
31 9 § 2 men. AvtL: “Inkommer sådant anbud inom rimlig tid därefter från någon, vilken blivit sålunda 
uppfordrad att avgiva anbud, och måste mottagaren inse, att anbudet framkallats genom hans uppfordran, 
åligger det honom, där han icke vill antaga detsamma. att utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom 
till anbudsgivaren; underlåter han det, skall han anses hava antagit anbudet.” 
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10. Till handa 
 
Beträffande bedömning av bl.a. bundenhet via anbud eller accept är en viktig fråga 
huruvida mottagaren tagit del av meddelandets innehåll. Detta förhållande benämns, 
inom avtalsrätten, huruvida meddelandet kommit mottagaren till handa. Avgörande för 
om ett meddelande anses vara mottagaren till handa, är ej att denne tagit del av detta, utan 
endast att denne beretts tillfälle att ta del av meddelandets innehåll. Mottagaren bär från 
denna stund risken för bristande kunskap om meddelandets innehåll. När det i AvtL 
anges att ett meddelande skall ha kommit någon till handa är huvudtanken att mottagaren 
faktiskt skall ha satts i tillfälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll.32  
 
I allmänhet måste ett brev eller telegram anses komma adressaten till handa i och med att 
det avlämnas till honom eller nedlägges i hans brevlåda; han har därigenom beretts 
tillfälle att omedelbart taga del av meddelandets innehåll. Om brevet är adresserat till en 
affärsman, vilken har postfack för ankommande försändelser, är dess inläggande i facket 
enligt affärsmässig uppfattning likvärdigt med ett avlämnande på kontoret, såtillvida att 
ett dröjsmål med avhämtandet icke får åberopas av adressaten. Härvid liksom för övrigt, 
då brev eller telegram avlämnas på ett affärskontor, efter den på platsen och inom 
branschens sedvanliga kontorstid, måste emellertid göras den reservationen, att detsamma 
anses ha kommit adressaten till handa först påföljande arbetsdags morgon, såvida han 
icke tillfälligtvis tidigare tagit del av dess innehåll. 
 
Ett meddelande anses vidare vara till handa även när det – muntligen eller skriftligen – 
avlämnas till någon behörig att å mottagarens vägnar mottaga det, såsom sekreterare eller 
assistent. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om begreppet till handa, att det består av tre moment:33  
 

• Avtalad kommunikationsteknik; har parterna klargjort eller av tradition använt 
särskild kommunikationsteknik för utväxling av meddelande, gäller som 
utgångspunkt att meddelandet skall anses ha kommit mottagaren till handa först 
när meddelandet kommit fram på det överenskomna sättet. Dock anses 
meddelandet i detta fall vara till handa om mottagaren faktiskt tagit del av det.  
Finns vidare ingen upprättad kommunikationsteknik mellan parterna, måste man i 
varje enskilt fall bedöma hur avsändaren kan tänkas ha förväntat sig att svaret 
skulle kommuniceras. En viktig omständighet är därför i denna bedömning hur 
tidigare meddelanden kommunicerats.  

 
• Korrekt adress; en annan faktor som är betydelsefull för att avgöra om ett 

meddelande kommit mottagaren till handa är vilka adresser parten anger gentemot 
omvärlden. Allehanda adresser som part i sin affärsmässiga verksamhet uppger, 
skapar en förväntning att denne är beredd att mottaga eventuella meddelanden, 

                                                 
32 Se SOU 1996:40, s.125 
33 Se Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 49-51 



Elektroniska avtal ur ett avtalsrättsligt perspektiv 
Luleå Tekniska Universitet 

 18

avsända till de angivna adresserna. Meddelande som skickats till sådan adress får 
anses ha kommit fram. Dock skall avsändarens förutsättningar att meddelandet 
skickats till rätt adress, vara skäliga med hänsyn till omständigheterna. 
Exempelvis kan adress på brevpapper från 1940-talet som avsändaren hittat i en 
byrålåda hos en vän – med vilket adressaten ej kommunicerat med motparten – ej 
föranleda att meddelandet kommit till handa, om adressen ändrats och avsändaren 
haft möjlighet att kontrollera detta genom traditionella medier, såsom 
telefonkatalog. 

 
• Kontorstid; om meddelande anlänt efter kontorstid, anses det komma mottagaren 

till handa först följande morgon, då man förutsätter att denna först då haft 
praktiskt möjlighet att ta del av meddelandet. Dock kan diskuteras vad som idag 
är att anse som kontorstid; hänsyn tas därvid bl.a. till branschpraxis.34 

 

                                                 
34 Se vidare diskussion under 18.1. 
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11. Förklaringsmisstag och befordringsfel35 
 
Som redan antytts är ett anbud och en accept bindande för den som avgivit anbudet eller 
accepten. En intressant fråga är vad som händer om det blir något fel i anbudet eller 
accepten, beroende på exempelvis ett skrivfel. Ett ex. på skrivfel kan vara en säljare som i 
anbud erbjuder motparten att köpa 1000 lådor fisk, trots att avsikten varit att erbjuda 
honom att köpa 100 lådor fisk. 
 
I 32 § AvtL finns bestämmelser för olika fall när en viljeförklaring, d.v.s. meddelande, 
får ett annat innehåll än det avsedda. Paragrafens första stycke36 behandlar 
förklaringsmisstag, d.v.s. felskrivningar och andra misstag varigenom ett meddelande får 
ett annat innehåll än avsett. En sådan viljeförklaring är inte bindande för den som avgivit 
den, om den som mottog den, insåg eller bort insett felet.  
 
Paragrafens andra stycke37 behandlar befordringsfel, närmare bestämt fel vid 
telegrafering och felaktigt muntligt framförande av ett bud. Avsändaren är inte bunden av 
en sådan viljeförklaring även om mottagaren är i god tro. Avsändaren måste dock, så fort 
han får reda på felet, meddela mottagaren detta, eljest kan avsändaren bli bunden av det 
felaktiga meddelandet.  
 
Medan regeln i första stycket skyddar mottagaren, skyddar regeln i andra stycket 
avsändaren.  

                                                 
35 Se Dykert, Elektroniska affärer…, s. 42-43 
36 32 § 1 st.: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans 
sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken 
förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.” 
37 32 § 2 st.: ”Varder en avgiven viljeförklaring, som befordras genom telegram eller framföres muntligen 
genom bud, till följd av fel vid telegraferingen eller oriktigt återgivande genom budet till innehållet 
förvanskad. vare avsändaren, ändå att mottagaren var i god tro, icke bunden av förklaringen i det skick 
den framkommit. Vill avsändaren av anledning som nu sagts icke låta förklaringen gälla, åligger det 
honom dock att giva mottagaren meddelande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen 
kommit till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare förklaringen gällande 
sådan den framkommit”. 
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12. Ändamålsenliga meddelanden38 
 
Inom avtalsrätten inträder i vissa fall rättsverkningar redan genom att förklaring avsänds. 
Enl. 40 § 1 st. AvtL39 går vissa meddelanden på mottagarens risk; det är fråga om sådana 
situationer där skyldigheten att lämna ett meddelande är stadgad i mottagarens intresse. 
Med detta menas, som nämns i lagrummet, att uteblivet meddelande kan leda till att avtal 
anses slutet, anbud anses antaget eller annan rättshandling som vidtagits av part eller å 
hans vägnar, anses mot honom vara bindande.  
 
Härvid krävs endast att meddelandet inlämnas för befordran med post eller telegraf eller 
eljest har avsänts ”på ändamålsenligt sätt”, för att part skall anses fullgjort vad som 
honom åligger. Med ändamålsenligt menas, i 40 § AvtL, att avsändaren skall ha avsänt 
meddelandet på ett sätt som är att anse som skäligt och lämpligt. Om meddelande är 
skickat enligt ovan nämnda, är det att anse att avsändaren fullgjort vad som honom 
åligger, även om meddelandet varit försenat eller ej alls kommit fram. 
 
Som ex. kan nämnas en part (mottagaren) som erhållit anbud, som p.g.a. tidigare 
partsbruk kommunicerat via traditionell post. När denne sedan önskar kommunicera med 
motparten (avsändaren) använder han telefax. Mottagaren skickar därvid ett telefax med 
ett nekande svar till ett nummer, vilket han uppfattat tillhöra avsändaren, men som icke 
förekommit i samband med affärskorrespondens parterna emellan. Meddelandet kommer 
inte alls mottagaren till handa varför fråga om ändamålsenlighet här aktualiseras.  
 
Mottagaren har här använt ett nummer och kommunikationsmedel som inte tidigare 
brukats dem emellan. Detta är ej ändamålsenligt (enligt 40 § 1 st. AvtL) – lämpligt enligt 
utvecklat partsbruk – och mottagaren har alltså ej utfört vad som åligger honom. Om 
mottagaren besvärat sig om att använda tidigare begagnat kommunikationsmedel eller 
försäkrat sig om att telefaxnumret var korrekt, genom exempelvis kontakt med 
avsändaren, hade han alltså brukat lämplig kommunikationsteknik och på så sätt uppfyllt 
ändamålsenlighetskravet. 
 
Som framgår av exemplet och dess kommentarer bör det kommunikationsmedel som 
använts vid förhandling (anbud och accept), eller som använts länge av parterna 
(partsbruk), eller som avtalats parterna emellan, användas vid avsändande av sådana 
meddelanden som behandlas i 40 § 1 st. AvtL. Då uppfyller parten kravet på 
ändamålsenlighet och anses därför uppfyllt vad som ålegat honom. 

                                                 
38 Se SOU 1996:40, s. 123-124 
39 40 § 1 st. AvtL: ”Skall någon enligt denna lag giva annan ett meddelande, vid äventyr att eljest avtal 
anses slutet eller anbud antaget eller rättshandling som av honom eller å hans vägnar företagits, bliver mot 
honom gällande, och varder sådant meddelande inlämnat för befordran med post eller telegraf eller eljest 
på ändamålsenligt sätt avsänt, må ej den omständigheten, att meddelandet försenas eller icke kommer 
fram, föranleda därtill att avsändaren icke anses hava fullgjort vad honom åligger.” 
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AAvvddeellnniinngg  IIIIII  

13. Elektroniska avtal 
 
Med den nya tiden har kommit nya sätt att kommunicera. Med nya sätt att kommunicera 
har uppstått nya juridiska problem. Ett av de större juridiska problem som uppstått rör 
avtalsrätten; det finns ingen särskild avtalsrätt som reglerar elektroniska avtal i allmänhet. 
Det finns många lagar som kan tillämpas direkt på juridiska problem som uppkommer i 
och med ökandet av elektronisk kommunikation, bl.a. regler om upphovsrätt och 
marknadsföring på Internet. 
 
Vidare finns inget som utesluter att AvtL skulle kunna tillämpas också på elektroniska 
medier. I lagen finnes undantag, däribland i 1 § 2 st. AvtL vilken föreskriver att lagen 
endast är tillämplig ”…så vitt annat ej följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk 
eller annan sedvänja”. AvtL är således dispositiv och AvtL:s första kapitel är följaktligen 
bara en möjlig modell för hur avtal kan slutas. 
 
AvtL är skriven med sikte på köp och försäljning genom utväxling av telegram eller brev, 
vilket ofta ligger nära många av de transaktioner som sker inom elektronisk handel.  
 
Den ovan beskrivna avtalsmekanismen är grundläggande för alla avtal; någon anger ett 
anbud och någon accepterar det. Så även inom elektronisk kommunikation. AvtL bör 
därför, direkt eller analogt, tillämpas på avtal som slutits på elektronisk väg.40 När det 
gäller frågan om vad ett anbud faktiskt är och om bundenhet kan uppstå, har vi funnit att 
denna fråga inte på något sätt ställer till problem vi bedömning. Detta kapitel har därför 
inte ytterligare behandlats nedan. Dock hänvisar vi till vad som ovan nämnts under kap. 
6. Kortfattat kan för erinran nämnas att ett anbud är bindande om det skickats till motpart 
(kommit motparten till handa, jmf. kap. 10 samt 17). Här finns följaktligen inget behov 
av särskild reglering för elektroniska avtalsslut.  
 
Kan då datormedia fylla papprets funktioner? Nya metoder måste, för att uppnå juridisk 
acceptans, minst lika väl kunna fylla samma funktioner som traditionella metoder. 
Datorkommunikationssystemen, istället för Postverket, skall fungera som nätverk för 
distributionen. Ur teknisk synvinkel uppstår inga problem för datormedia att upprätthålla 
denna informationsfunktion. Informationen kan göras läsbar med hjälp av datorskärm 
eller skrivare. En viss begränsning i informationsfunktionen kan därför idag sägas ligga i 
att det krävs särskild, ej vid alla tillfällen tillgänglig, utrustning för att informationen skall 
bli läsbar.41 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att datormedian med stor tillfredställdhet kan fylla 
papprets funktioner.42 

                                                 
40 Se rekommendationer i SOU 1996:40 
41 Se Hiselius, ”Elektroniska avtalsslut med signatur”, s. 44–45  
42 A.a 
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14. Skriftlig respektive muntlig kommunikation43 
 
I vissa situationer blir det av betydelse om elektronisk kommunikation bör ses som 
muntlig eller skriftlig kommunikation, i AvtL:s mening. Ett muntligt anbud skall antas 
genast (se 3 § 2 st. AvtL), om anbudsgivaren ej givit någon svarsfrist.  
 
Elektronisk kommunikation kan ske på en mängd olika sätt, t.e.x. kan kommunikation via 
Internet ske både genom e-post och samtal i realtid (”chat”). 
 
För de aktuella avtalsrättsliga reglerna är tiden den centrala faktorn och därför bör enligt 
IT-utredningen bedömningen falla tillbaka på hur IT-tillämpningen i det enskilda fallet är 
utformad. Om parterna är direkt uppkopplade mot varandra – så att om den ene skriver in 
en text så visas denna omedelbart på den andres bildskärm – skulle detta närmast vara att 
anse som muntlig kommunikation enligt IT-utredningen. Det avgörande blir följaktligen 
om kommunikationen sker direkt (muntligt) eller indirekt (skriftligt).  
 

14.1. Egna kommentarer 
 
Vi delar till fullo IT-utredningens bedömning i frågan. Angående kommunikation via 
Internet i form av e-post o.d. kan detta jämföras med traditionell skriftlig kommunikation. 
Direkt kontakt via Internet är däremot att jämföra med samtal i realtid (”chat”). Denna 
bedömning överensstämmer med vår uppfattning om AvtL:s regler. Detta är för övrigt 
den mest logiska bedömningen. 
 
14.2. Närvarande och frånvarande44 
 
Innan nedan redogörelse och diskussion inleds bör här markeras samt förklaras vilken typ 
av program som härvid avses. Det finns idag, sedan några år tillbaka, program vilka 
fungerar som ett slags ”chat”-program, varigenom man talar till en eller flera utvalda 
samtalsparter (ex. ICQ och MSN Messenger). Dessa program installeras på datorn för att 
sedan fungera snarare via ett nätverk än via Internet. Dessa möjliggör både direkt och 
indirekt kontakt, med eller utan ljud eller bild. I dessa program kan användaren välja 
”status” vilket innebär att de andra användarna vid kontakt erhåller meddelande om 
användarens status. De olika statusalternativen är generellt ”online” (närvarande och fri 
för samtal), ”upptagen” (kan mottaga meddelanden men kommer troligtvis ej att svara), 
samt ”offline” (frånvarande, dvs. ej vid datorn. Detta meddelande visas även när 
användaren inte har programmet igång).  
 
 
 

                                                 
43 Se Dykert och Lindberg, ”Elektroniska affärer, juridik och revision”, s. 41, samt SOU 1996:40, s. 128-
129 
44 Se Hiselius, ”Elektroniska avtalsslut med signatur”, s. 49-50. 
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Ett problem som uppkommer är främst när, men även om, ett anbud anses ha mottagits av 
motpart. Ett av de avgörande momenten i denna bedömning är om part har varit 
”närvarande” (”online”) eller ”frånvarande” (”offline”). Med dessa begrepp avses om 
direkt kontakt – via elektronisk kommunikationsutrustning – förelegat, respektive om 
kontakten ej varit direkt. Som förklarande ex. för det senare kan nämnas en jämförelse 
med traditionell post. Dessa begrepp är viktiga i bedömningen om kontakten varit 
muntlig eller skriftlig. 
 
”Muntligen” torde i detta sammanhang syfta mer på möjligheter till omedelbar 
kommunikation än på användande av det talade språket. Avsikten med stadgandet i 3 § 
AvtL är nämligen att reglera den s.k. legala acceptfristen. Telefoni ger i regel möjlighet 
till nära nog direkt kommunikation och så även elektronisk kommunikation. I enlighet 
med vad som gäller för telefoni i 3 § 2 st. AvtL borde kanske därför krävas att ett 
elektroniskt förmedlat anbud skall antas omedelbart för att det skall leda till avtal. 
Elektronisk kommunikation borde enligt ett sådant resonemang, åtminstone vid 
tillämpning av 3 § AvtL, behandlas så som kommunikation mellan ”närvarande”. Detta är 
dock ej hela förhållandet; i ett onlinesystem är det möjligt att utväxla viljeförklaringar 
utan tidsförskjutningar, liksom vid ett vanligt telefonsamtal. För offlinesystem är dock 
situationen annan. I dessa passerar meddelanden genom t.ex. elektroniska ”brevlådor”.  
 
Härmed uppstår ett problem. De juridiska följderna kan, enligt ovanstående resonemang, 
bli olika beroende på vilket sorts system som används. Ett sätt att lösa detta problem är 
att låta även kommunikation genom offlinesystem gälla såsom ett medium för samtidigt 
närvarande. Även om en anbudsgivare skickar sitt anbud via en extern brevlåda kan ju 
möjlighet till dialog finnas. Resonemanget är dock minst sagt haltande. Gällande rätt 
torde, med ledning av det i lagtexten använda begreppet ”…muntligen…”   (3 § 1 st. 
AvtL), vara att elektroniska avtal skall betraktas som avtal mellan frånvarande. Då AvtL 
ej innehåller någon legaldefinition av begreppet ”muntligen” kan parterna naturligtvis 
avtal om hur deras elektroniska kommunikation skall betraktas vid tillämpning av lagens 
dispositiva bestämmelser. 
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14.2.1. Egna kommentarer:  
 
Vi anser här att direkt kontakt – direkt uppkoppling parterna emellan, så som i 
exempelvis onlinesystem – är att bedömas som muntlig kommunikation. Detta p.g.a. det 
faktum att parterna direkt på datorskärmen ser, eller i vissa fall direkt hör, vad motparten 
meddelar. Detta avgivande av viljeförklaring är att likna vid telefonsamtal, vilka skall 
bedömas enligt 3 § 2 st:s regel att muntliga anbud direkt skall godtagas för att leda till 
avtalsbundenhet.45 
 
Ett offlinesystem – såsom vid e-postkommunikation – där kontakten på intet sätt är 
direkt, är att bedöma som skriftlig meddelandekommunikation (se resonemanget i bl.a. 
SOU 1996:40). Denna kommunikation är ju att likna vid brev eller telegram, varigenom 
inget tillfälle bereds part att omedelbart svara på motpartens meddelande. 
 
Dessa program används idag i största utsträckning av privatpersoner men även av 
affärsmän i affärslivet. Dock ökar användningen av dessa program i drastisk takt och 
kommer troligvis även göra så i framtiden då det framför allt är yngre personer som snart 
kommer ut på arbetesmarknaden som brukar dessa program. 

                                                 
45 Som stöd för detta resonemang, se SOU 1996:40, s. 128 
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15. Accept 
 
Vid frågan om accept och nekande svar skall dessa onekligen ha samma verkan som vid 
traditionell avtalskommunikation; se därför ovan under kap 7. Nedan skall redogöras för 
samt diskuteras vissa problem som uppkommer vid denna form av kommunikation. 
 

15.1. Acceptfrist 
 
Även i denna fråga hänvisas till gällande rätt vid traditionell avtalskommunikation (se 
även under kap 7.2); ett anbud är ensidigt förpliktigande för anbudsgivaren under 
acceptfristen. När accept lämnas inom acceptfristen uppkommer ett ömsesidigt 
förpliktigande avtal. Om anbudet ges muntligen förfaller det om det inte antages 
omedelbart (3 § 2 st. AvtL). Om acceptfrist ej givits vid skriftligt anbud, tillämpas den 
legala acceptfristen (normal transporttid för anbud respektive accept, samt en skälig 
betänketid för anbudstagaren).  
 
Vid bedömning av vilken av ovan nämnda acceptfrister som skall vara gällande, måste 
hänsyn tas till om kommunikationen är att anse som muntlig respektive skriftlig samt 
online- respektive offlinekommunikation.  
 
Som tidigare nämnts är onlinekommunikation – p.g.a. av sin egenskap som direkt kontakt 
mellan parterna – att likna vid muntlig kommunikation. Därför bör i dessa situationer 
tillämpas 3 § 2 st. AvtL:s regel om krav på direkt svar för avtalsbundenhet, om ingen 
annan acceptfrist föreskrivs i anbudet.46 
 
Vid offlinekommunikation – så som vid e-post – är detta, som ovan nämnts, att likna med 
skriftlig kommunikation, såsom traditionella brev. När acceptfrist föreskrivits är denna 
gällande på samma sätt som vid traditionell kommunikation. När acceptfrist ej 
föreskrivits skall, på samma sätt som vid traditionella avtal, tillämpas den legala 
acceptfristen. 
 

15.1.1. Egna kommentarer:  
 
Det finns inga skäl att avvika från AvtL:s regler om angiven och legal acceptfrist. Det 
enda problemet som härvid uppstår är när dessa regler skall tillämpas. Med anförda 
resonemang om offline/online-system är resultatet av bedömningen dock någorlunda 
uppenbar; ett offlinesystem är att likna vid skriftlig kommunikation – där accepfristen bör 
beräknas härefter – och ett onlinesystem är att likna vid muntlig kommunikation där ett 
anbud måste antagas direkt för att ej förfalla.  

                                                 
46 Se SOU 1996:40, s. 128-129 
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15.2. Acceptfristens längd 
 
När det gäller acceptfristens längd kan denna framgå av anbudet (avtalad acceptfrist) eller 
bero på omständigheterna (legal acceptfrist), 3 § 1 st. AvtL. Det som är avgörande för att 
bestämma den legala acceptfristens längd är hur lång tid det tar för anbudet och accepten 
att sändas till anbudstagaren och därefter tillbaka till anbudsgivaren. Tanken med 3 § 1 st. 
AvtL är att ge anbudstagaren en möjlighet på grundval av anbudet under den tid det tar 
att överföra accepten.47 
 
I praktiken reduceras betänketiden när kommunikationen sker elektroniskt. Det 
sammanhänger med att anbudstagaren då inte kan utnyttja överföringstiden som 
betänketid. Vid telefax och e-post, som kan sändas vid vilken tidpunkt som helst, måste 
betänketiden bedömas isolerat från överföringstiden.48  
 

15.2.1. Egna kommentarer: 
 
I allmänhet bör ingen skillnad göras vid bedömning av acceptfristen vid elektronisk 
kommunikation – den enda påtagliga skillnaden är nämligen meddelandets 
överföringstid. Såsom Hultmark föreskriver ovan, bör betänketiden bedömas isolerat från 
överföringstiden. Något annat tankesätt skulle i praktiken medföra att betänketiden skulle 
minskas oskäligt mycket med hänsyn till anbudstagaren. 
 

15.3. Oren samt försenad accept 
 
När accept anlänt efter acceptfristens utgång eller innehåller villkor utöver vad anbud 
föreskriver, finns ingen anledning att betrakta dessa olika från vad som gäller vid 
traditionell avtalskommunikation (se därför under kap 7.1). En oren accept torde ha 
samma verkan som i övriga avtal och därigenom ta form av ett nytt anbud. Den försenade 
accepten kan inte på någon grund anses bindande och på så sätt gå emot vad som gäller 
för traditionella avtal. 

                                                 
47 Se Hultmark, ”Elektronisk handel och avtalsrätt”, s. 46-48 
48 A.a 
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16. Utbud49 
 
När ett meddelande saknar precision och bestämd adressat är det ej att anse som anbud, 
utan som en uppmaning inge sådant. Även ett mer preciserat meddelande som eljest 
skulle vara att anse som ett anbud, är i de fall det innehåller information som ”utan 
obligo”, ”utan förbindelse” e.d. att anse som ett utbud, enligt 9 § AvtL. 
 
Inom elektronisk kommunikation är dessa utbud oerhört vanliga och återfinns bl.a. på 
hemsidor eller i s.k. ”spam-mail”, massutskickade meddelanden till ett stort antal e-
postadresser. 
 
Det finns här heller ingen anledning att frångå de principer som gäller vid traditionell 
kommunikation. En sådan uppmaning som leder till att en mottagare inger ett anbud skall 
på samma sätt vara bindande; antingen genom att anbudet antas, eller genom att 
uppmanaren p.g.a. passivitet anses ha antagit anbudet. (För närmare förklaring se under 
kap 9). 
 

16.1. Egna kommentarer 
 
Det finns här inga komplikationer eller skäl att frångå AvtL:s regler om utbud. Dessa 
massutskick och annonser på hemsidor är att jämföra med ”vanlig” reklam som hushåll 
erhåller igenom traditionell postservice. 
 
Vad som till en början kan synas problematiskt är frågan om bundenhet p.g.a. passivitet. 
Detta är dock ett felaktigt intryck; ett anbud som föranletts av ett utbud skall som sagts 
bedömas på samma sätt som vid traditionell marknadsföring.

                                                 
49 Jfr. kap. 9 samt Grauers, Person och avtal…, s. 45-46, 
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17. Till handa 
 
I många fall är det avgörande när ett meddelande kommit mottagaren till handa. För att 
ett meddelande skall anses ha kommit mottagaren till handa krävs inte att han faktiskt 
tagit del av det, utan endast att han har beretts tillfälle att ta del av det. Enligt IT-
utredningen50 bör ett elektroniskt meddelande därför anses ha kommit mottagaren till 
handa när meddelandet har överförts till den funktion i adressatens informationssystem 
där meddelande tages emot (mottagarens elektroniska adress). Detta är att jämföra med 
traditionell post som befordrats till adressatens kontor.  
 
Om mottagaren istället har en elektronisk brevlåda hos någon som tillhandahåller sådana 
tjänster, bör meddelandet, enligt IT-utredningen, anses ha kommit mottagaren till handa 
när meddelandet nått denna brevlåda. Det är därför ej relevant när mottagaren faktiskt 
hämtar sin e-post, men det bör dock krävas att det är fråga om en elektronisk adress som 
mottagaren faktiskt använder eller uppger att han använder. Visserligen skall 
meddelanden gå på avsändarens risk när det föreskrivs att de skall ha ”kommit till handa” 
– meddelandet har ju avsänts i dennes intresse – men det är icke rimligt att avsändarens 
rätt skall bli beroende av vid vilken tidpunkt adressaten kontrollerar sin e-post. 
Vid elektronisk kommunikation kan olika typer av tekniska fel – och även bristande 
kompabilitet, kryptering, komprimering m.fl. – uppstå, som gör att mottagaren inte alls, 
eller först senare, kan läsa meddelandet. Enligt IT-utredningen bör ett meddelande i 
princip anses ha kommit mottagaren till handa först när det kan göras läsbart för 
mottagaren. Mottagaren skall dock inte kunna förhindra att ett meddelande anses ha 
kommit honom till handa genom att, utan skäl, göra sig ur stånd att kommunicera på det 
sätt han tidigare gjort vid sin affärskontakt. 
 
I ett avseende skiljer sig den civilrättsliga regleringen från huvudregeln enligt de 
processuella reglerna om inkommande handlingar. Enligt den processuella regleringen är 
det tillräckligt att handlingen har överbringats kl. 24  en viss dag för att den skall anses ha 
kommit mottagaren till handa den dagen. Den civilrättsliga regleringen innebär dock att 
ett brev eller telegram, som har ankommit till mottagaren utom den på platsen och inom 
branschen sedvanliga kontorstiden, anses komma adressaten till handa först följande 
arbetsmorgon, såvida inte adressaten dessförinnan faktiskt tagit del av handlingens 
innehåll. Detta synsätt bör kunna tillämpas också i IT-miljön. De nya 
kommunikationsrutinerna kan dock komma att påverka vad som bör ses som kontorstid.51 
 

                                                 
50 Se SOU 1996:40, s. 125 
51 A.a., 127 
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17.1 Egna kommentarer:  
 
Ett mer modernt problem som uppstår vid frågan om ett meddelande kommit mottagaren 
till handa är frågan om vad som är att betrakta som kontorstid52. Tidigare var en mer 
generell branschpraxis aktuell – inom ett område eller en bransch var det ej ovanligt att 
samtliga företag stängde sina kontor kl. 17:00. I dagens samhälle varierar öppettider även 
inom branscher och områden varför det är svårt att anta att ett meddelande kommit 
mottagaren till handa inom kontorstiden. Även kommunikationsverktygen varierar; 
telefonmottagning med olika öppettider inom samma bransch och e-postkommunikation 
är ej ovanligt. När skall då det elektroniska meddelandet anses vara mottagaren till 
handa? Som nedan diskuteras är det vanligen så att e-post kan kontrolleras i princip när 
som helst med vilken dator som helst. Detta föranleder dock inte att det är att anse att 
meddelande som skickats exempelvis kl. 02:00 är mottagaren till handa vid denna 
tidpunkt.53  
 
En möjlig lösning på detta är att mottagaren skall föreskriva en tid före vilken denne med 
säkerhet kan ta del av det elektroniska meddelandet. Detta kan jämföras med telefontider; 
om kontakt ej tas inom föreskrivna tid, kan meddelande således ej lämnas och 
följaktligen ej vara mottagaren till handa vid denna tid. Om ett meddelande skickats 
tidigare på dagen, inom förskriven tid, skall det självfallet anses vara mottagaren till 
handa vid denna tidpunkt; han har ju beretts tillfälle att faktiskt ta del av meddelandets 
innehåll. Om mottagaren ej föreskriver någon tid bör meddelandet anses vara till handa 
när detta faktiskt anländer; han får således ansvara för att han ej föreskrivit tid efter 
vilken han ej kan ta del av det elektroniska meddelandet. Här krävs dock uppmärksamhet; 
om tid ej föreskrivits måste meddelandet – i likhet med den processuella lagstiftningen – 
ha anlänt innan 00:00 för att anses ha anlänt samma dag.    
 
Andra synpunkter som här kan bli aktuella är följande: 
 
– E-post kan kontrolleras med, i princip, vilken dator som helst; Detta faktum är något 
som bör läggas till grund för IT-utredningens förslag ovan. En elektronisk brevlåda är 
ingen fysisk enhet och möjligheten att kontrollera denna är i princip obegränsad, vad som  
behövs är endast användarnamn samt lösenord. Dock måste man vara uppmärksam på 
sådana elektroniska brevlådor som endast kan kontrolleras via en, eller ett särskilt antal, 
program som exempelvis finns på endast en, eller ett fåtal, utvalda datorer. Härvid är det, 
som ovan nämnts, allmänt känt att elektroniska brev kan kontrolleras via de flesta 
datorer. Det bör därför anses som skäligt att mottagaren antar att så är fallet vid eventuell 
elektronisk kommunikation. Dock skall ett meddelande i korrespondensen om 
begränsningar i möjligheten att kontrollera e-posten således föranleda att mottagaren ej 
skäligen kan anta annat. Resultatet av detta blir följaktligen att meddelandet ej anses vara 
till handa förrän mottagaren har möjlighet att ta del av detta.  
                                                 
52 Hultmark samt IT-utredningen har uppmärksammat detta problem men ej ingående diskuterat detta. Vad 
Hultmark dock anfört är i stort sett i likhet med vårt resonemang. Se Hultmark, Elektronisk handel och 
avtalsrätt, s. 51 resp. SOU 1996:40, s. 127. 
53 Jmf. Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 51 
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– Det finns mängder av brister inom den elektroniska kommunikationen; Dessa brister 
består i bl.a. ett programs saknade kapacitet att kryptera meddelanden sända från olika 
program. Härvid kan sägas att nyttjande av ”vanliga” e-postprogram o.d. som används i 
allmänhet skäligen kan antas innebära att ett meddelande anses ha anlänt till mottagaren. 
Vid nyttjande av s.a.s. föråldrade program, kan det ej skäligen antas att ett sådant 
meddelande är att anse vara mottagaren till handa. Dock kan kritik anföras mot detta 
resonemang; det är snarare mer skäligt att anta att nyttjande av exempelvis (och särskilt) 
e-postprogram, oavsett ålder eller modernitet, ändå inte innebär att meddelandet med 
säkerhet anlänt till mottagaren. Elektronisk kommunikation är fortfarande i väldigt stor 
utsträckning ett någorlunda osäkert kommunikationsverktyg varigenom meddelanden 
orimligt ofta faktiskt ej kommer fram. Denna fråga är sålunda svår att ta ställning till och 
bör nog väntas med till detta kommunikationsverktyg förbättrats och större säkerhet 
råder. 
 
– Vem skall avsändaren vända sig till om meddelandet exempelvis ej kommit fram trots 
att dennes system till fullo indikerar att så skett; Om meddelande avsänts och avsändaren 
av sitt eget e-postprogram mottagit automatisk bekräftelse om att så skett, kan det ändå 
vara så att meddelandet faktiskt ej skickats och således ej kommer mottagaren till handa. 
Detta kan leda till bl.a. ekonomisk förlust m.m. Med hänsyn till ovan anförda 
resonemang kan sägas att nyttjandet av ett kommunikationsmedel som enligt vår 
bedömning i stor utsträckning är väldigt osäkert, torde medföra att detta går på 
avsändarens risk – oavsett om denne är anbudsgivare eller anbudstagare.  
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18. Förklaringsmisstag och befordringsfel 
 
En utgångspunkt inom avtalsrätten är att avsändaren står risken för att hans meddelande 
inte kommer fram i tid eller ej alls. Undantag gäller, enligt 40 § AvtL för vissa typer av 
meddelanden där skyldigheten att skicka meddelande har förskrivits i mottagarens 
intresse; om ett sådant meddelande har avsänts på ett ändamålsenligt sätt, står mottagaren 
risken för att meddelandet försenas eller inte kommer fram. Dessa allmänna principer bör 
naturligtvis också gälla för meddelanden som befordras elektroniskt.54 
 
När ett meddelande faktiskt kommer fram inom rätt tidsrymd, är det inte säkert att det 
innehåller korrekt viljeförklaring. Här aktualiseras frågan om förklaringsmisstag 
(felskrivningar) och befordringsfel (fel vid överförande av meddelandet). Dessa regleras i 
32 § 1 st. AvtL respektive 2 st. Är dessa regler tillämpliga – analogt eller direkt – på 
moderna kommunikationsmedium så som e-post, telefax, telex? 
 
Enligt Grönfors kommentar till AvtL55 saknas grund för en analog tillämpning av 
bestämmelsen om befordringsfel på e-post o.d., eftersom parterna då får anses komma i 
direkt kontakt med varandra utan att någon annan person, så som telegrafist eller bud, 
kommer emellan. 
 
Det är enligt IT-utredningen56 uppenbart att 32 § 1 st. AvtL – förklaringsmisstag – inte 
kan tillämpas när ett elektroniskt meddelande, som vid avsändandet har det innehåll som 
avsändaren avsett, blir förvanskat under överföringen till mottagaren. En gränsdragning 
så att 32 § 2 st. AvtL skulle tillämpas om felet uppkommit vid manuella åtgärder hos ett 
befordringsföretag men inte när förvanskning orsakats av maskinella fel torde, p.g.a. 
utredningssvårigheter, knappast kunna tillämpas i praktiken. 
 
Vidare anser IT-utredningen57 att ingen av reglerna i 32 § AvtL skall anses tillämpliga på 
fel som uppkommer vid själva elektroniska överförandet av meddelanden (felaktig 
kryptering av meddelande o.d.). Dock kan regeln i 32 § 1 st. AvtL tillämpas även på 
elektroniska meddelanden i de fall meddelandet vid avsändandet innehåller ett skrivfel 
eller annat förklaringsmisstag. 

                                                 
54 Se SOU 1996:40, s. 132, Grönfors, ”Avtalslagen”, s. 266 
55 Se Grönfors, “Avtalslagen”, s. 202 
56 Se SOU 1996:40, s. 133 
57 A.a, s. 133-134 
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19. Ändamålsenligt 
 
I IT-miljön aktualiseras frågan om elektronisk befordran innebär ”på ändamålsenligt 
sätt” och – om så är fallet – hur man bör bestämma vid vilken tidpunkt ett sådant 
meddelande har avsänts. Här kan närmast tekniska resonemang aktualiseras. Hur pålitligt 
är systemet och är meddelandet avsänt redan när informationssystemet har mottagit 
instruktion om att sända meddelandet? 
 
Vid bedömning av huruvida ett meddelande avsänts på ett ”ändamålsenligt sätt”, skall 
tillämpas reglerna i 40 § AvtL. När parterna använt exempelvis e-post för att 
kommunicera anbud och accept är det naturligtvis ändamålsenligt att sända även ett 
sådant meddelande som avses i 40 § AvtL på detta sätt.58 
 
När parterna brukar översända sin affärskorrespondens erhåller avsändaren i vissa fall 
automatiskt en kvittens59 på att meddelandet har nått mottagarens elektroniska adress. Det 
kan ifrågasättas huruvida krav på kvittens bör ställas för att ett meddelande enligt 40 § 
AvtL skall anses ha avsänts på ett ändamålsenligt sätt.60 Det kan också vara så att part 
som tidigare ej kommunicerat elektroniskt med sin motpart, elektroniskt översänder ett 
meddelande som avses i 40 § AvtL, varefter motparten hävdar att det icke varit 
försvarligt med hänsyn till den föreliggande situationen att reklamera elektroniskt.61 
 
Enligt IT-utredningens bedömning bör det vanligtvis ej råda någon tvekan om att parter 
som brukar översända sin affärskorrespondens elektroniskt, kan använda sådan 
kommunikation också för de meddelande som avses i 40 § AvtL. Vid bedömning av 
denna fråga bör hänsyn tas till andra faktorer än meddelandets form, såsom frågan om 
hur brådskande åtgärden har varit. 
 
 
  

                                                 
58 Se SOU 1996:40, s. 123 
59 Med kvittens menas härvid att avsändaren får en bekräftelse på att dennes meddelande verkligen nått 
mottagarens elektroniska brevlåda. 
60 Härvid anses ej att risken för att ett elektroniskt meddelande försenas eller kommer bort skall överföras 
på avsändaren utan att det ifrågasätts om valet av kommunikationsform kan anses ändamålsenligt. 
Bestämmelsens omfattning utesluter ej att avsändaren kan bli skyldig att avsända nytt meddelande om han 
får veta att det föregående har förkommit. 
61 Se SOU 1996:40, s. 124 
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20. Avslutning  
 
Av våra i arbetet anförda synpunkter, framgår att det ej finns något som utesluter att AvtL 
är fullt tillämplig på de avtal som sluts genom dagens elektroniska 
kommunikationsteknik. Traditionella likväl som elektroniska avtal bygger på samma 
princip – utbyte av anbud och accept, den s.k. avtalsmekanismen. Dock utgör dessa 
kommunikationssätt, trots dagens välutvecklade informationsteknologi, ej så säkra 
medier att de är att jämföra med exempelvis traditionell post eller telefonsamtal. Härvid 
bör följaktligen fortlöpande avtalsrättsliga bedömningar göras i takt med att 
informationsteknologin utvecklas och blir säkrare.  
 
Ett av de aktuella problem vi stött på i vårt arbete är om denna typ av kommunikation är 
att anse som skriftlig eller muntlig kommunikation. Här är det, som arbetet samt IT-
utredningen antytt, möjligt att dela upp även elektroniska avtal i sådana 
kommunikationsformer, där exempelvis ”chat” är att anse som muntlig kommunikation. 
Även denna bedömning är i enlighet med AvtL:s principer om vad som är att anse som 
muntlig respektive skriftlig kommunikation.  
 
När det gäller de begrepp som emellertid vållar vissa problem vid tillämpning av AvtL på 
elektroniskt slutna avtal (exempelvis begreppen ”till handa” och ”ändamålsenliga 
meddelanden”) inväntar vi fortfarande praxis. För att komma till rätta med avsaknaden av 
sådana rättsregler anser vi att detta bör regleras genom praxis, där HD skall tolka 
befintliga avtalsrättsliga regler.   
 
Detta område har funnits en tämligen lång period men är ändock relativt nytt då intresset 
för detta kommunikationssätt uppkommit de senaste åren. Detta är, enligt vår uppfattning, 
anledning till att inga rättsfall ännu uppkommit. Vi tror härvid även vi kommer sakna 
rättsfall de närmaste 5-10 åren. En trolig anledning till detta är att de flesta problem som 
uppkommer innefattar större företag vilka väljer att lösa dessa frågor genom skiljemän 
och förhandlingar.  
 
Vi vill vidare, i avvaktan på praxis, rekommendera att man icke elektroniskt avger sådana 
avgörande meddelanden som anbud, svar eller reklamationer o.d. då detta enligt vår 
uppfattning fortfarande är ett tämligen osäkert kommunikationsverktyg.
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