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Sammanfattning
Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt med detta så ingås avtal allt mer i elektronisk
form. I takt med teknologisk framgång uppstår det dock nya problem. Frågan är om den
åldrande regleringen i avtalslagen för traditionella avtal kan appliceras på dessa nya problem i
förhållande till elektroniska avtal. Syftet med arbetet har varit att fastställa gällande rätt för
elektroniska avtal. För att kunna göra detta har en redogörelse av innehållet i traditionell
avtalsrätt gjorts. Därefter följer en analys samt en jämförelse av likheter och skillnader gentemot
varandra. Detta arbete har använt traditionell juridisk metod för att besvara syftet. Resultatet av
arbetet är att avtalslagens allmänna karaktär gör att lagen är applicerbar på elektroniska avtal
samt internetauktioner. Det finns dock viktiga skillnader som med hjälp av praxis kommer
klargöras. Den teknologiska utvecklingen i form av till exempel elektroniska signaturer har sett
till att det nu är säkrare än någonsin att ingå elektroniska avtal.
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1. Inledning
Personer sluter dagligen ett flertal avtal. Genom att gå på bussen varje morgon till jobbet och
använda sitt busskort har personen genom sitt handlande ingått ett giltigt avtal med bussbolaget.
Detta kan ske utan att några ord alls utväxlas. Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt
med detta så sker avtal allt mer i elektronisk form. Än har inte någon specifik lagstiftning för
internet stiftats. Det man utgår ifrån idag är fortfarande Lag (1915: 218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
Avtalslagen har överlevt genom åren tack vare en allmän uppbyggnad med generella principer
samt utvecklad praxis. I takt med teknologisk framgång kan det uppstå vissa problem. Detta i
form av till exempel stöld av identiteter och appliceringen av traditionella principer på internet
i diverse sammanhang.
Eftersom elektroniska avtal redan idag är vanligt förekommande kommer troligen också
problematiken med de i avtalslagen delvis daterade reglerna att öka. Därför är det av stor vikt
att så snabbt som möjligt klargöra gällande rätt för avtalsingående och slutande vid elektroniska
avtal.

1.1 Syfte/frågeställningar
Syftet med arbetet är att fastställa vad som ska anses utgöra gällande rätt för avtal slutna via
elektronisk kommunikation. För att kunna göra detta måste en redogörelse av delar av
traditionell avtalsrätt göras. Detta för att kunna analysera och jämföra likheter och skillnader
mellan traditionellt avtalsslutande och avtalslutande via internet. Frågeställningarna har valts
ut därför att de har en viktig roll i traditionella avtal eller för att de är av specifikt intresse vid
avtalsslutande genom internet. För att besvara uppsatsens syfte så har följande frågeställningar
valts ut.

•

Hur förhåller sig grundläggande principer inom avtalsrätt till elektroniska avtal?

•

Hur förhåller sig de traditionella reglerna om ogiltighet till internet?

•

Hur införlivas standardvillkor i elektroniska avtal?

•

Hur ingås avtal vid online auktioner?

•

Vad är elektroniska signaturer?

•

Vad är EDI avtal?
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1.2 Metod
Vi har i detta arbete använt oss av traditionell juridisk metod för att besvara syftet. Traditionell
juridisk metod innebär att de fyra relevanta rättskällorna har beaktats och använts:
•

Doktrin: I form av relevant litteratur på området avtalsrätt

•

Förarbeten: I form av SOU [1996:40] IT-utredning

•

Lagstiftning: I form av till största delen avtalslagen men även andra kompletterande
lagar

•

Praxis: Där det på senare år har kommit ett rättsfall inom området, specifikt för online
auktioner.

Utöver detta har vi även beaktat Internetkällor, inte för att fastställa gällande rätt, utan för att
ge exempel på standardvillkor.
1.2.1 Disposition
Arbetet har disponerats genom att inom de flesta delområdena först ge en introduktion till
området, sedan redogöra för den traditionella regleringen och därefter för internet. Slutligen
följer en diskussion om delområdet i löpande text. I slutet av arbetet anges generella slutsatser,
där återkopplingen till frågeställningarna tydliggörs.
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2. Allmänt om avtal
Den lagstiftade regleringen kring avtal återfinns i Lag (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Den vanligaste formen av hur avtal uppstår är
när ett anbud möts av en accept, vilka båda är bindande rättshandlingar för såväl anbudsgivaren
som mottagaren av anbudet. Dessa två rättshandlingar bildar sedan tillsammans en ny
rättshandling, själva avtalet. Den inledande paragrafen i Avtalslagen redogör för den
grundläggande mekanismen vid avtals ingående. Anbud och accept som i stort sett
överensstämmer med varandra medför enligt lagens modell att avtal kommer till stånd. Första
stycket fastslår principen att såväl anbud som accept är bindande. Definitionen av anbud och
accept kan ej förändras genom överenskommelse mellan enskilda parter och är i denna mening
tvingande.1 Denna grundmodell för avtalslutande brukar kallas anbud-acceptmodellen och
illustreras på följande vis.2
Anbud

Anbudsgivare

Anbudstagare

Accept
Det krävs vidare att det kan avgöras när bundenheten för avtal uppstår. Detta kan delas upp i
tre moment:
• Viljan att binda sig
• Viljeförklaringen, vilket innebär hur viljan att bindas förmedlas till mottagaren. t.ex.
genom ett skriftligt meddelande eller ett muntligt uttalande.
• Mottagarens tillit, hur viljeförklaringen uppfattas.3
Ifall det föreligger gemensamma viljeförklaringar är det ett konsensualavtal vilket är vad
avtalslagen tar sikte på. Formen spelar ingen roll, det kan vara skriftligt eller muntligt. Det
huvudsakliga är att parterna ska vara överens om avtalet och att deras viljeförklaringar
samstämmer.4
Formalavtal är en avtalstyp där det i lagen finns stadgade krav på skriftlig form. Detta innebär
att ett skriftligt konsensualavtal inte blir ett formalavtal ifall kriterierna som finns i lag ej
uppfylls. Köp av fastighet som regleras i Jordabalken (1970:994) 4:1 är ett konkret exempel på
ett formalavtal. Formalavtal existerar både för att inte förhastade slutsatser ska dras vid viktiga
beslut samt att det kan behövas dokumentation för fastigheten i fråga om exempelvis underlag
för ansökan om lagfart.5
Realhandlande kan ersätta anbud-acceptmodellen. En person som genomför ett kortköp via en
automat och tar ut den vara som denne betalat för kommer genom sin handling ingå i en
1

Grönfors & Dotevall (2016) Avtalslagen En kommentar, s.48
Adlercreutz & Mulder (2017) Avtal Lärobok i allmän avtalsrätt, s.15
3
Ramberg (2014) Malmströms Civilrätt, s.86
4
Grauers (2017) Person och avtal en kortfattad inledning till person och avtalsrätten, s.49
5
Ibid, s.49
2
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avtalsrelation med den som genom automaten utbjuder varan. Detta avtal har ej uppstått genom
egentliga viljeförklaringar utan genom realhandlande. Denna typ av avtal sker mest i
vardagslivet där något djupare förfarande ej krävs. Bundenheten uppkommer i och med det
definitiva ianspråktagandet av den utbjudna varan eller tjänsten på ett brukligt sätt eller genom
betalning.6
Avtal mellan parter är ofta ofullständiga. Ibland innehåller avtalet endast en översiktlig
beskrivning av parternas skyldigheter och rättigheter. I dessa fall kan Avtalslagen få en
kompletterande funktion och föreskriva vad som ska gälla när parterna inte själva kommit
överens om något. Avtalslagen är i huvudsak en dispositiv lag. Det betyder alltså att parterna
själva kan förhandla fram andra villkor än dem som finns i avtalslagen. Till exempel hur länge
man ska vara bunden av ett skriftligt anbud. Att lagen är dispositiv framkommer av 1§ 2 st.
Avtalslagen.
Slutligen kan det redogöras på följande sätt gällande avtalsslutande där avtalslagen inte är
tillämplig.
•

•

•

•

Parterna har själva beslutat om att annan ordning ska gälla för avtalsslutet, detta
återfinns i Avtalslagen 1§ 1st. Ett konkret exempel på detta kan vara att parterna i förväg
avtalar om att de ej ska vara bundna förrän avtalet skriftligt har undertecknats av båda
parterna och på så sätt undvika att bli bundna under förhandlingsstadiet. Viktigt att
påpeka är att det då inte blir ett formalavtal eftersom parterna själva har avtalat om att
avtalet ska vara skriftligt. Denna avtalsform kallas för avtalad skriftform.7
Handelsbruk eller annan sedvänja inom parternas bransch säger annat. “Vad i nämnda
paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller
svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja”. Ett konkret exempel på detta är
branschpraxis där två företag som avtalar med varandra kontinuerligt har ett eget
tillvägagångssätt för hur förhandling mellan dem ska gå till.8
Det är en fråga om formalavtal, detta återfinns i Avtalslagen 1§ 3 st. “I fråga om avtal,
för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är
stadgat.” Detta innebär att speciallagar med särskilda krav inskränker avtalsfriheten i
lagen, som tidigare nämnts kravet på skriftlig form för köp av fastighet som återfinns i
Jordabalken 4 kapitlet.9
Det är fråga om realavtal. Enligt Avtalslagen 1§ 1 st.: “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”. Av detta framgår det att det är anbud och accept- modellen som
behandlas i lagen. Realavtal faller utanför denna modell då det endast krävs att den ena
parten fullgör sin del för att det ska bli ett giltigt avtal. Några viljeförklaringar utbyts
inte.10

6

Adlercreutz & Mulder (2017) Avtal Lärobok i allmän avtalsrätt, s.45–46
Grauers (2017) Person och avtal en kortfattad inledning till person och avtalsrätten, s.50
8
Ibid, s.61
9
Ibid, s.61
10
Ibid, s.50
7
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3. Anbud och accept
Avtalslagen är en dispositiv lag vilket betyder att det finns olika sätt att ingå avtal, det skulle
därför vara för omfattande att täcka alla dessa i detta arbete. Den vanligaste modellen för hur
avtal uppstår sker genom anbud och accept. Dessa två begrepp är av grundläggande betydelse
eftersom om ett meddelande ej anses vara ett anbud är man ej bunden av meddelandet och kan
välja att ej fullfölja sitt erbjudande. Lika viktigt är begreppet accept då om ett meddelande ej är
att se som en giltig accept så uppstår inget bindande avtal mellan parterna. Det är av största vikt
att förklara och definiera dessa två begrepp eftersom de är grundstenarna i avtalsrätten samt att
redogöra för ifall det finns någon skillnad mellan traditionella avtal och internetavtal gällande
anbud och accept.

3.1 Traditionellt
Avtalslagen menar med anbud en viljeförklaring som är bindande på det sätt, att anbudet inte
kan återkallas sedan det kommit fram till motparten, respektive kommit till hans eller hennes
kännedom, eller i varje fall har hunnit inverka bestämmande på hans eller hennes handlingssätt
enligt Re integra-regeln.11 Ett avtal är därför liktydigt med ett, på rätt sätt och i rätt tid accepterat
anbud. Avtalslagen bygger på löftesprincipen. Skillnader måste dock göras på viljeförklaringar
som förekommer i det dagliga livet utan att vara juridiskt bindande. En inbjudan till
eftermiddagsfika är ej möjlig att kräva in natura med rättsordningens medel och underlåtenhet
att infria fika-tillfället ger aldrig upphov till skadestånd för personen som blivit inbjuden. Ifall
en part ej använder sig av uttrycket anbud är detta en indikation på att avsikten med erbjudandet
är att ej bli bunden.12 Ett anbud som lämnas i en annons, på en skylt eller på något annat
opersonligt sätt som riktar sig mot en större krets personer är inte ett anbud enligt lagens
mening. Denna typ av erbjudande är därför inte juridiskt bindande. Denna typ av erbjudande
kallas för utbud vilket kommer tas upp i kapitel 5.13

3.2 Internet
Avtalsslutande som sker över internet kallas för elektronisk handel.14 Anbud och accept
modellen är som tidigare nämnt den vanligaste formen för avtalsslut. Formkrav för hur anbud
och accept ska gå till finns inte. Det kan vara skriftligt, muntligt, fysisk form eller elektroniskt.15
Det finns inga specifika regler kring elektroniska avtal, det vill säga ingen specifik lagstiftning
för elektroniska avtal. Därför är det Avtalslagen som tillämpas. IT-utredningen16 har inte ansett
att det finns några skäl att föreslå någon ändring av Avtalslagen. Avtalslagen tar sikte på köp
som innefattar utväxling av brev och telefax, vilket överensstämmer med de flesta elektroniska
handelsavtalen.17

11

Re integra regeln innebär att återkallelse kan ske vid ett senare tillfälle. Återkallelse kan ske innan svaret
hunnit inverka bestämmande på anbudsgivarens handlingssätt.
12
Grönfors & Dotevall (2016) Avtalslagen En kommentar, s. 49–50
13
Molin (2014) Avtal praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt, s. 11
14
Dykert & Lindberg (1996) Elektroniska affärer juridik och revision, s. 2
15
Ibid, s.38
16
SOU 1996:40. Regeringen beslutade den 19 maj 1994 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utarbeta
de förslag till rättslig reglering som kan behövas i samband med inrättandet av s.k. elektroniska anslagstavlor
och för användningen av elektroniska dokument inom både förvaltningen och näringslivet.
17
Carlén-Wendels (1998) Nätjuridik Lag och rätt på Internet, s. 182
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3.3 Kommentar
IT-utredningens slutsats att ingen speciell lagstiftning krävs för avtalsslut genom internet är
korrekt eftersom traditionella principer går att tillämpa även på internet vilket kommer att tas
upp i kapitel 13. Avtalslagen grundar sig i att den är dispositiv och personer kan därmed själva
avtala fritt om hur själva avtalet ska vara utformat samt när avtal har ingåtts.
Det vanligaste sättet för hur avtalsslutande sker är via anbud och accept modellen. Detta gäller
oberoende av om avtalsslutandet görs via internet eller traditionellt. På grund av att
kommunikationen på internet oftast sker i skriftlig form är det naturligt att avtalsslutande sker
via anbud och accept.
Det finns därför inga problem med överföring av principerna till andra plattformar, till exempel
internet. Praxis som tydliggör specifika problem och dessa allmänna principer fyller idag
samma funktion som en specifik lagstiftning skulle gjort.
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4. Utbud
Anbud och accept modellen bygger på att båda meddelandena uppfyller sina respektive krav.
Anbud är som tidigare nämnt bindande vilket betyder att om motparten skickar en giltig accept
så finns ett avtal och parterna är skyldiga att följa detta. Ett sätt att undvika att vara bunden av
ett meddelande är att skicka ett så kallat utbud. Ett utbud har ingen bestämd adressat vilket gör
att meddelandet ej är bindande för personen som lämnade det. Utbud är vanligt förekommande
på internet, till exempel i form av reklamrutor samt massutskick av email.

4.1 Traditionella avtal
För att ett anbud ska anses bindande måste anbudet vara preciserat och ha en bestämd adressat.
I Avtalslagen 9§ framgår det tydligt att ett meddelande som annars borde vara att se som ett
anbud ej är det om meddelandet innehåller orden utan förbindelse, utan obligo eller liknande
uttryck. Detta meddelande ska istället ses som en uppfordran till anbud från motparten. Syftet
är att mottagaren själv ska få ange ett anbud av det innehåll som utbudet anger. Ankommer ett
anbud från motparten säljaren tillhanda inom rimlig tid och säljaren måste inse att detta anbud
framkallats av utbudet, så måste säljaren meddela motparten om säljaren ej vill bli bunden av
anbudet utan oskäligt uppehåll. Åsidosätter säljaren detta blir säljaren bunden genom sin
passivitet.18 Det betyder att erbjudanden till allmänheten i form av skyltningar och annonser
aldrig får uppfattas som anbud utan som en uppfordran till anbud.19

4.2 Internet
Minimikraven om ett erbjudande ska ses som ett anbud är om det finns minimum av konkretion
avseende innehållet samt att det finns inriktning på en individuell adressat. Saknas detta så anses
det generellt som ett utbud i avtalsrättslig mening och är då en uppfordran till andra att lägga
anbud. När det kommer till annonseringar på internet och hemsidor som är interaktiva är
situationen annorlunda än vad som gäller vid t.ex. tidningar eller TV. Dessa typer av
erbjudanden är att betraktas som bindande anbud om det handlar om generiska varor det vill
säga varor som marknadsförs som varor, av visst slag och inte genom ett varumärke20. Generellt
kan sägas att om ej annat står i villkor eller liknande är annonser på auktionssidor ej att se som
anbud utan ska ses som utbud.21

4.3 Kommentar
Huvudregeln för hur man definierar anbud och utbud enligt Avtalslagen är en fungerande
lösning. Detta till följd av att internet är tillgängligt för alla. Ifall kravet för individuell
inriktning inte existerat, skulle det resultera i att företag som annonserar på internet inte skulle
kunna uppskatta eller hantera hur många bindande avtal de faktiskt ingår.22

18

Grauers (2017) Person och avtal en kortfattad inledning till person och avtalsrätten, s. 65
Grönfors & Dotevall (2016) Avtalslagen En kommentar, s. 55
20
Ibid, s.55
21
Molin (2014) Avtal praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt, s. 11–12
22
Grönfors & Dotevall (2016) Avtalslagen En kommentar, s. 55
19
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5. Ändamålsenliga meddelanden
Avtalsslutande bygger på kommunikation. Det är därför viktigt att kommunikationen sker på
ett korrekt sätt med så kallade ändamålsenliga meddelanden. I takt med internets framfart
uppstår nya problem kring vad som kan anses vara ändamålsenliga meddelanden. Detta beror
på att många använder sig av flera olika kommunikationermedier och att dessa kan vara väldigt
lika varandra. Det är därför viktigt att veta hur anbudet och accepten ska skickas för att anses
vara ändamålsenligt. Kommunikation ska skickas på ett sätt som tidigare använts. Skickas
anbud och accept vanligtvis genom brev är det inte rimligt att plötsligt byta form av
kommunikation.

5.1 Traditionellt
Inom avtalsrätten så krävs det i vissa specifika fall att part svarar på ett anbud, det kan annars
leda till att anbudet anses vara antaget. Detta innebär att vissa meddelanden går på mottagarens
risk. Lagtexten som återger detta är Avtalslagen 40§ 1 st. Vidare krävs det att svaret från
mottagaren ska ske på ett ändamålsenligt sätt, vilket innebär att meddelandet sker på ett sätt
som anses vara skäligt och lämpligt. Ifall detta är uppfyllt så har parten fullgjort sin del. Ett
konkret exempel på ändamålsenliga meddelanden är två parter som alltid kommunicerat i flera
års tid via brev. En av parterna bestämmer sig för att svara på anbudet i form av att skicka ett
SMS. Detta är inte att anse som ett ändamålsenligt meddelande då kommunikationen tidigare
endast har skett via brev.23

5.2 Internet
Enligt 40§ Avtalslagen krävs det i dessa fall att avsändaren lämnat meddelandet på
ändamålsenligt sätt. Enligt IT-utredningen ska vad som anses ändamålsenligt bedömas med
hänsyn till situationen. Har parter tidigare använt sig av e-post för att kommunicera anbud och
accepter anses e-post ändamålsenligt. E-post och liknande elektronisk kommunikation börjar
bli allmänt accepterat som ändamålsenliga meddelanden.24 IT-utredningen drar också den
slutsatsen att gällande rätt är att när användaren gett sitt meddelandesystem de kommandon som
krävs för att sända meddelandet och fått bekräftelse att instruktionerna accepterats har
meddelandet ansetts skickat.25

5.3 Kommentar
I IT-utredningen konstateras: ”inom affärslivet är det sedan många år allmänt accepterat att
kommunicera via telex och telefax”26. Internetkommunikation i form av e-post har vuxit fram
till att användas för en stor del av hur personer kommunicerar. Vid tiden för publiceringen av
IT-utredningens betänkande var internet fortfarande i en tidig fas men med den snabbt
utvecklande teknologin går det att idag argumentera för att e-post bör anses som ett allmänt
accepterat sätt att kommunicera i frågan om ändamålsenliga meddelanden. Generellt kan
konstateras att ändamålsenliga meddelanden är de meddelanden som skickas genom en sådan
plattform som tidigare använts av båda parterna eller som båda parterna kommer överens om.

23
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6. Till handa
När kommunikationen mellan parterna sker är det viktigt att kunna fastställa när ett meddelande
kommit fram. Detta eftersom om ett meddelande kommit fram och innehåller viktig information
står mottagaren för risken om meddelandet innehöll viktig information. Det spelar inte någon
roll om mottagaren läst meddelandet eller ej, så länge meddelandet ansetts kommit fram är
mottagaren ansvarig för problem eller komplikationer som kan uppstå till följd av att
mottagaren ej tagit del av den viktiga informationen. Problemområdet kan vara att definiera när
e-mail ansetts ha kommit fram då det ej är en fysisk destination såsom vid traditionella exempel.

6.1 Traditionellt
I många avtalsrättsliga sammanhang är det avgörande för bundenhet när en förklaring har
kommit någon till handa. Det innebär att mottagaren inte nödvändigtvis måste ha tagit del av
till exempel accepten. Det avgörande blir istället när innehållet har blivit tillgängligt.
Till följd av detta bär mottagaren risken för bristande kunskap om meddelandets innehåll.
Anledningen till detta synsätt är att det skulle leda till en orimlig bevisbörda för avsändaren.
Konkreta exempel på när ett meddelande har kommit någon tillhanda är när ett brev kommit
till en persons brevlåda.27

6.2 Internet
Enligt IT-utredningen ska ett elektroniskt meddelande anses ha kommit mottagaren tillhanda
när meddelandet har förts över till personens elektroniska adress. I de fall mottagaren använder
sig av en elektronisk brevlåda, anses meddelandet enligt IT-utredningen kommit mottagaren
tillhanda när meddelandet anlänt till den brevlådan. Personen behöver inte öppna sin e-post men
däremot krävs det att det är en email som mottagaren använder sig av eller uppger att han eller
hon använder sig av.28

6.3 Kommentar
IT-utredningen tycker att generella regler som fastställer när ett meddelande har kommit någon
till handa även bör kunna tillämpas på IT-miljön. Enligt den traditionella lagstiftningen anses
ett brev som inkommit till mottagaren utanför branschens normala kontorstid först kommit
tillhanda när nästa arbetsdag börjar. Förutsatt att mottagaren inte tagit del av brevet innan dess.
Vad som räknas som kontorstider är oklart. Det finns ingen universell regel för någon specifik
kontorstid som gäller för alla.
En potentiell lösning är att använda sig av traditionella kontorstider för att avgöra när e-post
har kommit någon till handa. Detta innebär att e-post som kommit fram till mottagaren utanför
kontorstid ej ska anses ha kommit personen till handa förrän nästa arbetsdag. Kritiken gentemot
denna lösning kan vara att det alltid finns en möjlighet, tack vare teknisk framgång att ta del av
sin e-post och därmed bör det gå att ställa högre krav på när e-post kommit en person till handa.
Frågan som uppstår blir då vart man drar gränsen för när det slutar vara rimligt för en person
att ta del av sin e-post.29
27

SOU 1996:40, s. 125
Dykert & Lindberg (1996) Elektroniska affärer juridik och revision, s. 40
29
SOU 1996:40, s. 127
28

9

7. Acceptfrist, muntlig/skriftlig
Part är som tidigare nämnts bunden av sitt anbud. Det vore oskäligt att vara bunden av sitt anbud
under obegränsad tid. Avtalslagens dispositiva karaktär brukar därför resultera i att part som
lämnar anbudet medför en specifik tid för senast svar. Problem uppstår när detta förbehåll
saknas.

7.1 Traditionellt
En accept ska lämnas efter att ett anbud har givits för att ett avtal ska föreligga, tiden för
accepten benämns acceptfrist. Tiden för acceptfristen är varierande, ifall anbudet är muntligt
ska accepten ske omedelbart. När det handlar om ett skriftligt anbud, blir frågan om
acceptfristen mer problematisk. Då handlar frågan om ”skälig tid”, detta brukar också kallas för
legal acceptfrist. Denna tid kan variera beroende på vad avtalet handlar om, är det en fråga om
ett objekt som är föremål för snabba prisförändringar är acceptfristen kortare än om det skulle
vara en fråga om ett objekt som inte är föremål för snabba prisförändringar. Acceptfristen kan
också framgå av anbudet vilket gör att problematiken som annars kan uppstå går att undvika.30

7.2 Internet
Muntliga anbud ska antas direkt till skillnad från skriftliga anbud vilket har en längre
acceptfrist. I vissa fall blir det av betydelse ifall den elektroniska kommunikationen ska ses som
just muntligt eller skriftligt. Kommunikation via internet kan ske i nutid i form av att chatta. I
detta fall är parterna direkt uppkopplade med varandra vilket innebär att ifall den ena parten
skriver en text visas den direkt på den andra partens bildskärm (online system). Enligt ITutredningen så bör detta vara att anse som muntlig kommunikation. E-post blir istället skriftligt
(offline system). Det avgörande i denna fråga är ifall kommunikationen sker direkt eller
indirekt.31

7.3 Kommentar
Vid tillfället då IT-utredningen utgavs fanns det klart uppdelade system. Systemen delades upp
i online system och offline system. IT-utredningens uppfattning kring vad som ska anses vara
muntligt och vad som ska anses vara skriftligt är i huvuddrag fungerande.32 Det finns dock idag
kommunikationsmedier, till exempel Facebook som har egenskaperna av både ett online samt
offline system. Det krävs inte att båda parterna ska vara anslutna till Facebook-chatten för att
meddelanden ska kunna utväxlas. Detta talar för att det är ett offline system. Samtidigt finns
möjligheten för direkt kommunikation i chatten mellan parterna och är då att ses som ett online
system. Problemet som uppstår vid användning av Facebook-chatten är hur anbud som kommer
in via systemet ska definieras. En potentiell lösning för detta problem är att se alla
kommunikationsmedier som har tillgång till direkt kommunikation, som muntlig
kommunikation. E contrario innebär detta att meddelanden som skickats till person som är
offline ej ska ses som skriftligt ifall tillgång till direkt uppkoppling funnits. Kommunikation
som sker genom system som ej har tillgång till direkt uppkoppling mellan parter ska ses som
skriftliga meddelanden.
30
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8. Sen accept och oren accept
För att ett fulländat avtal ska uppstå med bindande verkan krävs en giltig accept. Begreppet
accept har ovan redovisats, dock är inte alla accepter giltiga sådana. Ifall en accept kommer
anbudsgivaren tillhanda efter acceptfristen löpt ut är den inte giltig. En accept måste dessutom
överensstämma med anbudet.

8.1 Traditionellt
8.1.1 Sen accept
För att ett avtal ska föreligga krävs det som tidigare nämnt ett anbud och en accept. Accepten
ska komma anbudsgivaren till handa inom acceptfristen. Ifall accepten är försenad är den inte
längre att se som en accept utan som ett nytt anbud. Det ser då istället ut på följande sätt:
Anbud

Anbudsgivare

Anbudstagare

Sen Accept = nytt anbud
Avtalslagen 4§ 1 st. reglerar detta. Det finns vidare undantag för detta i 4§ 2 st. som innebär att
den sena accepten inte ska räknas som ett nytt anbud:
- Personen som avsänt accepten utgår från att den kommit fram i tid, till exempel genom att
accepten är avsänd i tid via post men postsäcken har blivit stulen.
- Anbudsgivaren måste inse detta, till exempel genom att postsäcken återfinns och brevet
kommer fram där det framgår av poststämpeln att accepten var skickad i tid.
- Anbudsgivaren reklamerar inte.33
8.1.2 Oren accept
En accept måste inte bara komma fram i tid, den måste också överensstämma med anbudet.
Ifall den inte gör det, räknas accepten inte längre som en accept utan som ett avslag och i sin
tur ett nytt anbud. Det är en oren accept eftersom accepten inte speglar anbudsgivarens vilja.
Detta återfinns i Avtalslagen 6§ 1 st. I likhet med den sena accepten blir relationen mellan
parterna omvänd eftersom det nu är anbudsgivaren som ska ta ställning till det nya anbudet:

33
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Anbud

Anbudsgivare

Anbudstagare

Oren Accept = nytt anbud
Undantag existerar även här och förutsättningarna för undantaget är följande:
- Acceptgivaren som avsänt den orena accepten anser att den stämmer överens med anbudet
- Anbudsgivaren måste inse att acceptgivaren tror detta
- Anbudsgivaren meddelar inte acceptgivaren att accepten är oren och att han eller hon inte vill
godta den,: någon reklamation sker inte.34

8.2 Internet
Det som stadgas för traditionella avtal gällande oren samt sen accept, gäller utan ändringar för
elektroniska avtal. Uppfylls inte kraven för en giltig accept ska detta ses som ett avslag som i
sin tur blir ett nytt anbud. Detta gäller oavsett plattform, det vill säga traditionellt eller på
internet.

8.3 kommentar
Så långt som möjligt vill lagstiftaren inte behöva skapa detaljerad lagstiftning på områden där
existerande principer samt lösningar redan finns tillgängliga. Sen och oren accept har som ovan
redovisats samma betydelse oavsett plattform vilket leder till att det inte finns någon skillnad
mellan den traditionella användningen av termerna och dess användning på internet.

34
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9. Återkallelse
Anbud och accept har inom avtalsrätten stor tyngd då den binder parten som lämnat det. I vissa
fall kan anbudet eller accepten ha lämnats oavsiktligt eller felaktigt. Lagstiftaren har öppnat
upp för att i vissa fall få möjlighet att ta tillbaka ett anbud eller en accept förutsatt att ett specifikt
rekvisit är uppfyllt. Här kan specifika situationer få annorlunda utfall.

9.1 Traditionella avtal
Anbud och accept är enligt lagens mening bindande för den som lämnat det, dock finns det
enligt 7§ Avtalslagen en möjlighet att slippa bli bunden av anbudet eller accepten, ett så kallat
återkallande av anbud eller accept. Rekvisitet som måste uppfyllas är att återkallelsen kommit
motparten tillhanda innan eller samtidigt som motparten tagit del av det ursprungliga anbudet
eller accepten. Det har ingen betydelse hur återkallelsen görs. Det kan ske genom telefon eller
e-post.35

9.2 Internet
Ett anbud kan återkallas fram till den tidpunkt då anbudet eller svaret kommit mottagaren till
handa men denne ännu inte faktiskt tagit del av innehållet36. Det spelar heller ingen roll på vilket
sätt återkallelsen görs37. Re integra-regeln kan ge ännu en möjlighet till återkallelse även efter
att motparten tagit del av meddelandet. Detta innan rättshandlingen inverkat bestämmande på
motpartens handlingssätt. Dessa utgångspunkter gäller generellt fortfarande för avtal via
internet. Situationen blir dock annorlunda när det handlar om internetauktioner. I NJA 2016 s
1195 tog HD ställning till om återkallelse av en accept efter att motpart tagit del av detta kunde
ske. HD kom fram till att med hänsyn till att det förelåg ett auktionsförfarande det ej kunde
anses obilligt gentemot parten som skickat bekräftelsen att denne skulle vara bunden av
accepten.38

9.3 Kommentar
Problemet med återkallelse av föremål i auktioner är att det skadar marknadens trovärdighet.
Ett unikt föremål kan samla många köpare från olika håll och skulle detta föremål sedan tas
bort är risken att köparna förlorar tilliten till auktionen och företaget.39 Standardvillkor hos
auktionsförrättaren kan vara en lämplig lösning genom att reglera i vilken utsträckning bud och
utbud är bindande samt i vilken mån det är möjligt att återkalla dessa. Villkoren kan leda till att
avgifter måste betalas till auktionsförrättaren eller att personen förlorar rätten att använda sig
av tjänsten.40 Detta för att stärka tilltron till marknadsplatsen för seriösa köpare. En budgivare
som ej vill stå kvar vid sitt bud kan i en auktion ropa "jag drar tillbaka" innan klubbslaget skett.
Har auktionen skett via online-auktion ska detta ske innan tiden för budgivningen är slut.
Individuella misstag och fel kommer alltid ske och bör tillåtas i viss utsträckning. Sker detta
35
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regelbundet bör auktionsförrättaren kräva avgifter eller utesluta personen från framtida
auktioner.41

41

Ibid, s. 106–107
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10. Ogiltighet
Även om avtal har slutits finns det situationer då avtalen i efterhand visar sig vara icke giltiga.
Dessa situationer innefattar något som kallas ogiltighetsgrunder. Ett problem som kan uppstå
vid avtalsslutande via internet är att parterna ej möts eller pratar med varandra. Det kan vara
lättare för en person med nedsatt psykisk förmåga att ingå avtal via internet istället för i verkliga
världen. Det är då viktigt att veta att det finns specifik lagstiftning för personer med nedsatt
psykisk förmåga som ingår avtal.

10.1 Traditionellt
I 3 kap. Avtalslagens tas vissa rättshandlingars ogiltighetsgrunder upp. Dessa är inte
heltäckande, utan det kan finnas andra ogiltighetsgrunder som kan inträda beroende på
situationen. Brister inom rättshandlingen brukar hänföras till:
•
•
•

dels nödvändiga avtalsbetingelser, till exempel
handlingsförmågan, då minderåriga ingår avtal,
dels omständigheter då rättshandlingen företogs,
dels rättshandlingens innehåll.

brister

i

den

rättsliga

Resultatet av bristerna som kan föreligga är att rättshandlingen inte kan göras gällande antingen
helt eller till viss del. Ogiltigheten kännetecknas antingen som en nullitet eller en angriplighet.
En nullitet är självverkande och gäller även mot en godtroende medkontrahent. Felet är så grovt
att man normalt kan bortse från rättshandlingen. En nullitet ska åberopas mot motparten även
om det är till sin definition självverkande. Motparten kanske inte anser att någon nullitet
föreligger. Det är upp till den part som anser att nullitet föreligger att själv väcka talan i
tingsrätten. Denna part har också bevisbördan. Ett angripligt fel är ej lika allvarligt och är inte
självverkande. Ett angripligt fel måste åberopas för att ogiltighet ska inträda.42
10.1.1 Svaga och starka ogiltighetsgrunder
Det är skillnad inom ogiltighetsläran mellan svaga och starka ogiltighetsgrunder.
Ogiltighetsgrunder kan vara svaga genom att de inte kan göras gällande mot en avtalspart som
är i god tro eller att domstol inte ska beakta dessa om inte motparten gör dem gällande. Det kan
också handla om att ogiltighetsgrunden måste aktualiseras inom en viss tid eller i viss ordning.
Ifall talan om att ta upp ogiltighetsgrunden uteblir kan det leda till att rättshandlingen räknas
som giltig tills dess att felet angrips. Konkreta exempel på svag ogiltighetsgrund är svek, lätt
tvång och motivvillfarelse.43
Starka ogiltighetsgrunder karaktäriseras genom att de har en starkare verkan vilket gör att de
kan göras gällande mot en part som är i god tro samt att domstolar själva kan välja att på eget
initiativ aktualisera ogiltighetsgrunden. Det blir som tidigare nämnts en fråga om att
rättshandlingen betecknas som en nullitet. Ogiltighetsanledningen måste komma till någons, till

42
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exempel domstolens, kännedom för att beaktas. Exempel på starka ogiltighetsgrunder är
råntvång, omyndighet och psykisk störning.44
10.1.2 Nedsatt psykisk förmåga hos den rättshandlande
Psykisk störning definieras inom civilrätten inte endast av personen som har en psykisk
utvecklingsstörning eller tillstånd av psykotisk karaktär, det vill säga någon som lider av till
exempel hallucinationer. Det gäller också för sådant som har lett till psykisk nedsättning genom
till exempel: hjärnskakning, depression eller åldrande. Det krävs vidare inte att den psykiska
störningen ska vara varaktig. Den kan vara rent tillfällig som en konsekvens av skrämsel, chock
eller väldigt stark berusning. Nedsatt psykisk förmåga är en stark ogiltighetsgrund, vilket gör
att ond tro inte är ett rekvisit som måste föreligga för att ogiltighetsgrunden ska aktualiseras.
Det finns tre regler som kan göras gällande i frågan om nedsatt psykisk förmåga hos den
rättshandlande:
• “Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk
störning”, innehåller en bestämmelse om orsakssamband. Detta innebär att den
psykiska störningen måste ha en direkt koppling till rättshandlingen i sig. Det räcker
inte att personen som slutit avtalet har en psykisk störning. För att fastställa ifall ett
orsakssamband föreligger undersöks det ifall rättshandlingen inte hade uppkommit ifall
personen inte haft det nedsatta psykiska tillståndet. Ifall svaret är ja, föreligger ett
orsakssamband. Denna lag tar inte hänsyn till extremt oförnuft eller oförstånd.45
• 31§ Avtl, ocker
• 33§ Avtl, strider mot tro och heder

10.2 Kommentar
Det kan vara svårt att i traditionella situationer att ta reda på om motparten lider av en psykisk
nedsatt förmåga även fast personerna träffas. När det handlar om internet blir problemet
betydligt svårare. Det är extremt svårt att veta vilken online order som har gjorts av person med
nedsatt psykisk förmåga och vilken order som gjorts av en person utan nedsatt psykisk förmåga.
Detta eftersom det endast krävs ett par klick för att göra en beställning online. Detta är ett
genomgående problem för avtalsslutande via internet, det vill säga att ta reda på vem som ingår
avtalet.

44
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11. Bristande rättslig handlingsförmåga
Tidigare nämnt påverkas inte ett avtals giltighet endast av att avtalet sluts på ett korrekt sätt
utan också av vilka personer som ingår avtalet. Ett barn kan bara ingå vissa typer av köpeavtal.
Problem uppstår när säljare på internet inte använder sig av de redskap som finns för att
förhindra barn att ingå avtal.

11.1 Traditionellt
Ett grundläggande rekvisit för att en rättshandling ska vara giltig är att personen har rättslig
handlingsförmåga, det vill säga att person kan företa rättshandlingar med bindande verkan. För
att ha rättslig handlingsförmåga krävs det att man är myndig, vilket personen är när han eller
hon fyllt 18 år enligt föräldrabalken (1949:381) 9:1§. Detta gäller också i viss utsträckning för
den som har förordnats en förvaltare enligt föräldrabalken 11:7§.46

11.2 Internet
Personer under 18 år, det vill säga omyndiga personer, får inte ingå köpeavtal. Detta gäller
också för internet. Skillnaden blir att på internet är det svårare att identifiera ifall personen är
omyndig, jämfört med fysisk interaktion. Den som säljer till en underårig riskerar alltid att
avtalet ogiltigförklaras och att säljaren i sin tur blir skyldig att behöva återbetala det köparen
betalt utan rätten att kunna få tillbaka vara, eller att få varan i ett begagnat skick. Denna risk går
att undvika genom att på något sätt få köparen att intyga att han eller hon är myndig genom att
ange sitt personnummer, markera en ruta som intygar att personen är myndig eller genom att
köparens målsman godkänner. Detta kan fortfarande innebära att avtalet blir ogiltigt men
skillnaden ligger i att den omyndige kan bli skadeståndsskyldig för att ha lämnat falska
uppgifter.47

11.3 Kommentar
Här har lagstiftaren funnit en relativt jämn fördelning av riskerna. En säljare som inte har någon
form av restriktioner på vem som kan beställa eller köpa varor från hemsidan löper stor risk för
att påverkas negativt, till exempel när köparen är minderårig. Denna risk går att motverka
genom att använda sig av klickboxar som personer får kryssa i där personen intygar att man är
över 18 år. Ett annat sätt är att kräva att personen gör någon form av konto på hemsidan där
personnummer krävs. Resultat blir att säljaren kan bekräfta köparens ålder och undvika att
hamna i komplicerade situationer. Ingår minderårig ett avtal trots ovan nämnda skydd kan
köparen bli skadeståndsskyldig.48 Denna princip är av stor vikt eftersom internet annars skulle
vara en osäker plats för säljare att göra affärer på. Säljaren måste kunna lita på att om han eller
hon ställer upp regelrätta villkor och köparen bortser från dessa ska säljaren bli kompenserad.
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12. Annan persons konto, internet
Bevisproblem kan uppstå för avtalsslutande på internet i de fall det inte finns någon faktisk
underskrift. Säljaren bär på bevisbördan i frågan om att bevisa att en beställning faktiskt har
skett. Problemet ligger i att köparen kan göra gällande att han eller hon inte har beställt varan,
utan att beställningen har gjorts av någon annan, från hans eller hennes dator. Detta kan resultera
i att avtalet blir svårt eller helt omöjligt att fullgöra. Denna problematik går att undvika genom
att bara sälja till registrerade köpare med en specifik accesskod eller liknande. Utan detta kan
det resultera i att säljaren utsätter sig för en stor affärsrisk.49

12.1 Kommentar
Den vanligaste typen av identifiering online sker med användarnamn och ett lösenord. Genom
att skriva in dessa identifierar man sig online. Denna typ av signatur regleras inte i
europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014.50 (Syftet med förordningen är skapa en
gemensam lagstiftning inom Europa kring E-signaturer vilket bidrar till säkerhet vid
avtalsslutande vid internet). Signaturer av detta slag kan därför ej användas i situationer där det
är viktigt att säkerhetsställa undertecknarens identitet. Det kan vara så att användarnamnet och
lösenordet hamnat i fel händer.51 Trots detta är denna typ av identifiering vanligast på internet.
En potentiell lösning på detta problem är att använda sig av E-signaturer som regleras i
europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014. Definitionen av E-signaturer kommer
tas upp närmare i kapitel 14.
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13. Otillåtet avtalsinnehåll
Ett avtal kan trots att det har slutits under korrekta förutsättningar samt av personer med rättslig
handlingsförmåga ej anses giltigt. Innehållet i själva avtalet kan under vissa förutsättningar
innebära att avtalet ogiltigförklaras.

13.1 Traditionellt
Ett avtal kan bli ogiltigt till följd av att det strider mot lag eller goda seder. Ifall en person åtar
sig att utföra en straffbar handling eller något som strider mot uppenbara moralnormer så är
avtalet inte giltigt. Som tidigare nämnt råder avtalsfrihet i den mån avtalet inte inskränker på
andra regler. Det gör att avtalet kan bli gällande, men som resultat i form av andra
rättsverkningar eftersom de reglerna som går före kommer att justera det ursprungliga avtalet
ifall det strider mot de tvingande lagreglerna.52

13.2 Internet
Det görs ingen skillnad mellan internet och traditionella avtal i vad som anses vara otillåtet
avtalsinnehåll. Detta är naturligt eftersom ingen skillnad görs mellan brottsliga avtal som ingås
genom internet eller i verkligheten.

13.3 Kommentar
Problemet med otillåtet avtalsinnehåll är inte dess rättsliga effekt, det är fastställt att det gäller
både för internet och traditionella avtal. Problemet ligger istället i att det kan vara svårt att hitta
personer som sluter avtal med otillåtet avtalsinnehåll. Troligen använder personerna sig av
något program som skyddar deras identitet online eller förstör bevismaterial i form av
elektronisk information. Detta innebär att det är lättare att sluta dessa avtal online samt att
mörka det. Det här är dock ett problem som inte kommer att beröras vidare i detta arbete då det
är en fråga utanför arbetets område.
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14. Förklaringsmisstag och befordringsfel
Då anbud är bindande är det viktigt att dessa anbud inte innehåller felskrivningar samt ifall en
tredje part är inblandad, förmedlas på ett korrekt sätt. Det är därför av stor vikt att när anbud
och accept skickas att noggrant kolla igenom det innan det skickas till motparten. Problem
uppstår när det skett en felskrivning och motparten inte insett detta.

14.1 Traditionellt
Förklaringsmisstag tas upp i Avtalslagens 32§ 1 st. En viljeförklaring som fått ett annat innehåll
än vad som var menat är bindande om mottagaren var i god tro. Med god tro menas att
motparten varken insåg eller hade bort inse att det förelåg en felskrivning. Är motparten i ond
tro, det vill säga insåg eller borde ha insett att det förelåg en felskrivning, till exempel ett anbud
på 1000 kr per stol inkommer genom sms där förhandlingar om priset tidigare varit mellan 8
och 12 kronor per stol, är viljeförklaringen ej bindande. Denna regel ger uttryck för tillitsteorin
som innebär att en godtroende part ska kunna lita på den viljeförklaring som han eller hon
mottar. Tillitsteorin används i huvudsak inom avtalsrätten.53
Befordringsfel tas upp i Avtalslagen 32§ 2 st. Ifall A anlitar ett bud för att framföra sin
viljeförklaring till B som sedan framför viljeförklaringen på så sätt att viljeförklaring blir
förvanskad, det vill säga att viljeförklaringen får ett annat innehåll än vad som var menat, är
inte parten bunden av den felaktiga framförda viljeförklaringen. Detta gäller oavsett god tro.
Part som inte vill vara bunden av viljeförklaringen måste meddela motparten utan oskäligt
uppehåll. Åsidosätter parten detta blir han eller hon bunden av den felaktiga viljeförklaringen.
Idag har paragrafen sin praktiska betydelse vid meddelanden som framförs genom bud där
meddelandet förvanskas.54

14.2 Internet
Enligt IT-utredningen innebär förvanskning i förhållande till elektroniska meddelanden att
reglerna inte kan tillämpas. Förklaringsmisstag kan aktualiseras till följd av att en person skriver
fel i till exempel ett mail där part skriver 50 istället för 5000 kronor i ett anbud. Avtalslagen
32§ kan inte tillämpas när det gäller e-avtal då det inte existerar någon mellanhand i form av
telegrafist eller ett bud, vilket är ett kriterium som måste uppfyllas för att paragrafen ska vara
tillämplig. IT-utredningen framför att förvanskning av meddelanden som anges i Avtalslagen
40§ inte ska vara bindande för avsändaren. Detta gäller för elektroniska meddelanden.
Motsatsvis skulle alla andra meddelanden som förvanskas vara bindande för avsändaren.55

14.3 Kommentar
Eftersom anbud är bindande för den part som angivit det blir följden att tyngd ska läggas på
vad som står i anbudet. Frågan är om det kan anses mer förlåtligt att göra förklaringsmisstag
över internet då kommunikationen sker omedelbart i till exempel chattrum där någon av misstag
kommer åt en extra nolla till skillnad mot när part skriver ett brev. Det tar längre tid att skriva
53

Grauers (2017) Person och avtal en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten, s.111
Ibid, s.112
55
Dykert & Lindberg (1996) Elektroniska affärer juridik och revision, s.42
54

20

ett brev för hand och kommunikationen sker inte omedelbart vilket leder till färre
förklaringsmisstag. Gällande rätt gör dock ingen skillnad på detta. Det centrala för avgörandet
är ifall mottagaren var i god tro.56
Befordringsfel har tack vare internet förlorat mycket av sin funktion då man enkelt kan
kommunicera direkt med sin motpart utan mellanhand. Som nämnts ovan används paragrafen
när bud anlitas för att framföra viljeförklaringar till tredje part. Denna paragraf kan anses vara
ett tecken på avtalslagens ålder i förhållande till den ständigt utvecklande teknologin.

56
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15. Otillbörliga förfaranden
En grundregel för avtalsslutande är att ett avtal uppstår när två viljor samstämmer, dock finns
det situationer då ena parten tvingas under hot att ingå avtal mot sin vilja. Förutom att två viljor
ska samstämma bör det föreligga en tillit mellan parterna, vilket innebär att de lämnar korrekta
uppgifter till varandra.

15.1 Traditionellt
Grovt tvång regleras i Avtalslagen 28§. Det handlar om vad som klassificeras som råntvång,
till exempel att A under knivhot tvingat B att underteckna ett avtal. Detta avtal är ogiltigt enligt
28§. Sker tvånget eller hotet av tredje person kan situationen ändras. Undertecknar A under
pistolhot av X ett borgensåtagande vilket sedan används hos Bank B kan A bli bunden trots det
otillbörliga förfarandet. Det finns möjlighet enligt 28§ 2 st. för A att reklamera till B och säga
att A blivit utsatt för råntvång och därför ej ska vara bunden av borgensåtagandet. Reklamerar
A utan oskäligt uppehåll från det att tvånget upphört så blir A ej bunden. Att B var i god tro
spelar ingen roll. Detta är att se som en stark ogiltighetsgrund.57
Lindrigare tvång är inte lika grovt som Avtalslagen 28§ men anses ändå som ett otillbörligt
förfarande. Avtalslagen 29§ tar sikte på denna lindrigare typ av tvång. Dess karaktär är ej
angiven men brukar användas då det handlar om utpressning och motsvarar det som finns i
Brottsbalken (1962:700) 9:4§. Har part direkt använt sig av utpressning mot motparten är inte
rättshandlingen bindande. Hot om lagliga åtgärder är ej att anse som utpressning, till exempel
anses hot om polisanmälan ej som olagligt, men att utnyttja denna rätt i tvångssyfte accepteras
inte. Utpressningen som skett genom B mot A när C är i god tro resulterar i att A förlorar sin
reklamations möjlighet enligt Avtalslagen 29§.58
Svek återfinns i Avtalslagen 30§. Svek innebär att part lämnar falska uppgifter om något eller
håller undan viktiga omständigheter vilket framkallar en rättshandling. Part som svikit sin
motpart resulterar i att rättshandlingen inte blir bindande. Ifall tredje part utövat sveket mot sin
huvudman medan motparten var i god tro blir rättshandlingen bindande. Till exempel om X har
en fullmakt från A vilket X använder för att ta ut pengar från banken B. Denna förlust som A
blir drabbad av kan inte göras gällande mot B om banken varit i god tro. Det finns ingen
reklamationsmöjlighet.59

15.2 Internet
Otillbörliga förfaranden såsom grovt tvång, lindrigare tvång samt svek har alla samma inverkan
samt betydelse vid internet. Här kan skillnaden bli att det kan bli lättare att bevisa att man varit
utsatt för tvång vid ett avtalsslutande på internet. Anledningen till detta är att information
dokumenteras på internet i form av till exempel meddelanden i chatter som sparas.
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15.3 Kommentar
Ett resultat av internets tillgänglighet är att personer är mer utsatta för bedrägerier.
Ett aktuellt problem som anknyter till svek och internet är de så kallade bankbedrägerierna där
personer ringer och säger sig vara ifrån banken och sedan med tekniska hjälpmedel tar kontroll
över personens konto och sedan tömmer det. Precis som med otillåtet avtalsinnehåll handlar
inte problemet om den gällande rätten utan hur man ska bekämpa dessa bedrägerier.
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16. Standardvillkor
Standardavtal är ett färdigt avtal som används upprepade gånger och är oftast inte individuellt
framförhandlade. Ett problem med standardavtal är att många konsumenter aldrig läser
standardvillkoren, detta trots mängden avtal med standardvillkor som konsumenter ingår på en
daglig basis.

16.1 Traditionellt
Standardvillkor måste utgöra en del av ett enskilt avtal mellan två parter för att kunna göras
gällande. Detta gäller oavsett om det handlar om parter som är näringsidkare eller konsumenter.
Standardvillkoren måste införlivas eller inkorporeras med det enskilda avtalet. Huvudregeln är
att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli ett led i
avtalet.60
Utgångspunkten är att avtal bara medför rättsverkningar mellan parterna. Det är inte möjligt att
genom avtal förplikta en helt utomstående som inte visat sig villig att bli bunden av
förpliktelser. Det finns dock undantag som ej kommer tas upp i detta arbete.61
Vad som krävs för att standardvillkor ska anses införlivade i det enskilda avtalet och därmed
gällande mellan parterna framgår inte av lag. Principer som utbildats av HD:s rättspraxis är
därför vägledande. Huvudregeln är att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom
före avtalsslutet för att bli en del av avtalet.62 Inkorporeringen av villkoren sker problemfritt om
både standardvillkor och individuellt avtalade villkor finns tillsammans i samma dokument.
Återfinns standardvillkoren på baksidan av avtalsdokumentet bör det krävas tydlig hänvisning
till villkoren på framsidan för att villkoren ska anses vara en del av avtalet. Det blir därför mer
problematiskt när standardvillkoren och de individuellt avtalade villkoren finns i två olika
dokument. Detta löses i regel med en så kallad referensklausul där det finns en tydlig och
uttrycklig hänvisning till standardvillkoren. Det krävs att villkoren finns tillgängliga på sådant
sätt att motparten har tillfälle att utan svårighet ta del av dem före avtalets ingående. Till
exempel genom att villkoren skickats genom vanlig post.63 Det finns inget krav på att motparten
faktiskt tagit del av villkoren. Det avgörande är således att skäliga åtgärder vidtagits för att ge
motparten möjlighet att utan svårighet ta del av standardvillkoren före avtalsslutet: det krävs
inte att parten faktiskt har gjort det.64
Det ställs generellt större krav på tydlighet om parterna är näringsidkare och konsument. Krav
på så kallad prekontraktuell information finns när part är konsument. Köperbjudande av
bestämda produkter måste innehålla viss väsentlig information såsom betalningsvillkor med
mera. Enligt praxis räcker det att i kommunikationsmedier med begränsat utrymme, såsom
tidningsannonser och Tv-reklam, bara informera om en del av produktens egenskaper och i
övrigt hänvisar konsumenten till att söka närmare information på företagets webbplats.65
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16.2 Internet
För internet finns det flera alternativ för hur införlivandet av standardvillkoren i avtalet kan
göras:
•

•

•

Den sökande ska få möjlighet att läsa medlemskapsvillkoren och certifiera att han eller
hon har läst och förstått dem. För detta alternativ gäller det att texten visas på personens
skärm och att det inte finns någon möjlighet att fortskrida om inte personen scrollar
igenom hela texten och slutligen aktivt accepterar villkoren genom att till exempel
klicka på en OK ruta.
Den sökande kan få en möjlighet genom att läsa medlemskapsvillkoren i form av en
länk som i sin tur innehåller villkoren. Personen måste också här aktivt acceptera
villkoren genom att klicka på en OK ruta
Den sökande kan få en möjlighet att läsa medlemskapsvillkoren och ansökan kan
hänvisa till att villkoren är införlivande. Men personen behöver inte läsa igenom eller
aktivt acceptera dem.66

16.3 Kommentar
En kritisk syn på de tre olika sätten för hur införlivandet av standardvillkoren i avtalet gör att
det förstnämnda alternativet är det mest lämpliga. Proceduren måste endast genomföras vid ett
tillfälle, det vill säga tillfället för registreringen. Det är därför inte ett stort hinder och kan i sin
tur undvika framtida komplikationer samt missförstånd. Detta bör gälla när det är konsumenter
som ingår avtalet. I svensk rätt har konsument ansetts vara en svagare part och som därför bör
skyddas med viss lagstiftning mot näringsidkare, till exempel Konsumentköplagen 1990:932
3§. Det kan då inte anses tillräckligt att hänvisa till villkoren med en länk utan man måste tvinga
konsumenten att scrolla igenom villkoren för att sedan vara tvungen att acceptera dem för att
komma vidare.67
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17. Avtalstolkning
Efter att man ingått ett avtal kan det ibland behövas tolkning av avtalet. Detta till följd av att
det ibland lämnas delar av avtalet oklart eller parterna är oense om en viss klausuls innebörd.
Först kommer vissa av huvudprinciperna för allmän avtalstolkning tas upp därefter för
standardavtal. Dessa kommer endast kort att beskrivas och redogöras för då ämnet är för stort
för att redogöras fullt ut i detta arbete.

17.1 Avtal allmänt
•

Fastställande av den gemensamma partsavsikten

Det viktigaste inom avtalstolkning är att ta reda på vad parterna gemensamt åsyftat vid
tidpunkten för avtalsslutet, det vill säga den gemensamma partsviljan. Denna partsvilja är
oerhört viktig eftersom den kan användas som grund även om parterna i skriftlig form uttryckt
sig felaktigt. Begrepp som använts på felaktigt sätt ges den betydelse som parterna avsett att ge
den istället för dess faktiska betydelse.68 Detta kräver dock att det går att ta reda på vad båda
parterna ville att begreppet skulle innebära samt att dessa överensstämmer. Det handlar om att
försöka hitta vad som är parternas gemensamma vilja istället för att blint gå efter avtalets
bokstavliga betydelse. Den gemensamma partsviljan kan till exempel vara hur parterna handlat
tidigare. Parter som tidigare ingått avtal med varandra där avtalsvillkoret funnits och haft viss
innebörd gör att det in dubio är naturligt att det nya avtalet ska ges samma innebörd som det
tidigare om ej annat framgår.69 Vad parterna uttryckligen angivit ska vara avtalets syfte är också
ett viktigt uttryck för partsviljan. HD har uttalat att en sådan skrift kan ange utgångspunkter för
avtalet men ej utgöra avtalsvillkor i vanlig mening.70
Istället för att förlita sig på avtalets bokstavliga betydelse så använder sig domstolarna av de
möjligheter som den fria bevisprövningen i Rättegångsbalken (1942:740) ger. Det handlar
därför om principer med vaga konturer istället för en lista med enkla och fasta regler.71
•

muntliga avtalsvillkor och utfästelser tilläggs samma vikt som skriftliga avtal och vad
som sagts muntligen utgör viktiga uppgifter vid avtalstolkning

Det finns ingenting som styrker att skriftliga avtal skulle ha något slags företräde framför
muntliga avtal inom svensk rätt. Enligt svensk rätt kan vad som sagts muntligt ha stor betydelse
för avtalstolkning. Förutsättning blir istället att det muntliga avtalet går att styrka vilket ofta
leder till problem. Detta leder till att även om det inte finns någon skillnad i hur skriftliga och
muntliga avtal bedöms så är det lättare att bevisa för hur avtalet ser ut och dess innebörd när
avtalet är skriftligt.
•

objektiv tolkning

I fall där man ej kan komma fram till någon gemensam partsavsikt kan objektiv tolkning
användas. Denna metod används ofta på avtal som används på ett större antal enskilda fall.
Objektiv tolkning innebär att man utgår ifrån textens normala språkliga betydelse. Juridiska
68
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termer och begrepp förutsätts i regel vara använda i sin allmänna rättsliga betydelse. Tekniska
termer tolkas med hjälp av allmän uppfattning inom branschen samt uttryck som återkommer i
avtalet förutsätts genomgående ha samma betydelse. Vid objektiv tolkning bör man inte
fastställa en viss avtalsklausuls innebörd ensam utan istället tillsammans med andra villkor i
avtalet och mot bakgrunden av avtalet som helhet.72
•

Friare tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt

Svenska domstolar brukar som tidigare nämnts oftast använda sig av en friare tolkning mot
bakgrund av dispositiv rätt istället för att följa avtalets ordalydelse. Här tar domstolen hänsyn
till alla relevanta avtalsmoment och försöker nå en vettig tolkning med beaktning av praxis och
dispositiv rätt. Dispositiv rätt får här en kompletterande roll om det ej går att fastställa avtalets
innebörd.

17.2 Standardavtal
Principen om att man ska utgå från den gemensamma partsavsikten när man tolkar avtal är inte
till stor nytta när det handlar om avtalsvillkor i standardavtal. Ofta är det så att villkoren ej
ägnas någon större uppmärksamhet och i vissa fall inte ens kommer på tal mellan parterna. Det
saknas därför underlag för fastställandet av en gemensam partsavsikt i många fall. Detta gäller
särskilt när någon part ensidigt upprättat standardvillkoren. Det krävs därför andra
tolkningsprinciper än de principer som används vid individuellt avtalade villkor.73
Inom avtalstolkning för standardavtal finns det några viktiga prioriteringsregler.
•

individuellt avtalade villkor som tagits in i standardavtal i tveksamma fall ges företräde
framför allmänna avtalsvillkor

Detta betyder att villkor som skrivits till, stryks över eller på annat sätt ändrats i eller med
anslutning till standardformuläret normalt ges företräde framför bestämmelser som finns i
standardformuläret. De villkor som lagts till eller ändrats anses ha ägnats större uppmärksamhet
och troligen bäst reflekterar parternas avsikt på bästa sätt. Vid tvist finns det möjlighet för
domstolen att acceptera att man glömt att stryka en standardklausul.74
•

Skrivet går före tryckt

Ändringar eller tillskrivningar i form av handskrift går före texten som normalt står i formuläret.
Uppstår en konflikt mellan ett individuellt upprättat avtal och ett standardavtal som blivit del
av avtalet går det individuella före.75
•

Allmänna avtalsvillkor får normalt vika för särskilda muntliga utfästelser

HD har slagit fast i flertal avgöranden att muntligt går före tryckt. HD dömde i ett fall angående
en villaförsäljning där i det skriftliga kontraktet fanns bestämmelse om att köparen själv skulle
ta reda på innehållet i gällande planbestämmelser. Vid förhandlingarna gav dock säljaren
uppgifter som kunde liknas med att planförhållandena inte utgjorde något problem. Det visade
sig senare att detta inte var fallet och HD dömde åt köparens fördel med argumentationen att
72
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vad som muntligen kommunicerats ska gå före den skriftliga kontraktsklausulen och köparen
fick häva köpet.76
•

preciserade avtalsvillkor ges företräde framför allmänt hållna klausuler

Principen ger ett visst företräde till villkor som är mer utförliga. Detta gäller även vid
standardvillkor som är del av samma standardavtal.77 I ett fall där ett parkeringshus hade lämnat
ut en bil till fel person utan kvitto ansåg domstolen att parkeringshuset var ansvarig för felet.
Ett standardiserat kvitto från parkeringshuset hade följande text “Bil utlämnas endast mot detta
kvitto” samt på baksidan av kvittot återfanns en allmän klausul om friskrivning från ansvar av
bilen under förvaringstiden. Texten på framsidan ansågs som ett preciserat avtalsvillkor och
gick då före den allmänna klausulen om friskrivningen.78
•

Samband med närliggande författningsbestämmelser

Tanken är att domstolar ska utgå ifrån att villkoren är avsedda att uppfylla de krav som ställs
upp av lagstiftning.
•

Friare tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt

Dispositiv rätt är ett fungerande komplement när objektiv tolkning av avtalet inte ger någon
vägledning. Principen tas upp i ett fall angående förseningsvite mot trafikverket, trafikverket
hävdade att man ej kunnat färdigställa bygget oavsett egen förseningen på grund av att en
fristående entreprenör också var försenad. HD fann att eftersom det ej funnits någonting i
avtalet mellan parterna som kunde klargöra hur situationen skulle lösas så applicerades
dispositiv rätt. Trafikverket fick betala förseningsvite oberoende av om andra entreprenörer
också var skyldiga att betala med hänvisning till förseningsvite påtryckningsfunktion.79

17.3 Kommentar:
Traditionella avtalstolkningsprinciper gäller vid internet. Problemet som uppstår är att många
av de principer som tagits upp är svåra att implementera online. En konsument som köper en
vara online går idag miste om många möjligheter som finns vid traditionella förhandlingar. Idag
länkas en konsument standardvillkoren för köp utan chans till att antingen ändra någonting i
avtalets villkor eller att muntligen kommunicera med någon representant för företaget. Här
finns en tydlig skillnad mellan det traditionella sättet att förhandla vilket ger chans för att
skräddarsy avtalet så att båda parterna blir nöjda medans internet fortfarande saknar många av
dessa möjligheter.

76

Se NJA 1980 s.398
Bernitz (2013) Standardavtalsrätt, s.93
78
Se NJA 1971 s.36
79
HD:s dom 11 okt. 2012, T 5670–10
77

28

18. Auktion
18.1 Typ av auktion
Det finns olika typer av auktioner men för detta arbete kommer endast “The english auction”
förklaras och användas då den ofta förekommer inom Sverige.80 Auktionen går till genom att
auktionären söker efter ett inledande bud från de samlade köparna. Förväntningen är att de
intresserade parterna kommer bjuda över varandra tills det bara finns en budgivare kvar. Finns
det ej något reservationspris, det vill säga ett minimibelopp vilket säljaren har reserverat
föremålet för, eller om det sista budet lika med eller överstiger reservationspriset, tillfaller
föremålet budgivaren efter betalning.81

18.2 Avtalsslut genom auktion, traditionellt
Någon för alla fall given lösning på hur avtal kommer till stånd inom auktioner finns ej.
Omständigheterna i det enskilda fallet blir av stor betydelse för avgörandet. Inrop på auktion
kan dock med säkerhet räknas som en bindande viljeförklaring. Utrop är dock inte självklart
utan bör ses som en uppfordran att avge anbud.82
I de fall auktionen har förbehållit fri prövningsrätt är det högsta budet endast ett anbud som kan
godtas eller nekas. Inroparen är bunden endast under kort tid. Inkommer fler inrop har
acceptfristen utgått. Säljaren kan alltså inte acceptera överbjudet inrop. Denna uppfattning stöds
av Avtalslagens 5§ om att anbud som avslås ska anses förfallet. Betydelsen av klubbslaget bör
innebära en accept. Detta belyses i SvJT 1936 rf s 33. Där person B hade närvarat vid en auktion
där fri prövningsrätt förbehållits och angivit högsta budet på möbler varefter klubban fallit.
Möblerna såldes sedan i en ny omgång för ett högre värde till en annan köpare. B stämde
auktionsförrättaren för skadestånd för att avtal inte hållits. Hovrätten ansåg att “det å B:s bud
följande klubbslaget måste anses innebära ett antagande av samma bud”.
I de fall det är tal om ovillkorlig försäljning så ska utropet ses som anbud och avtalet kommer
till stånd genom högsta budet. Klubbslaget innebär bara ett konstaterande att avtalet kommit till
stånd.83 Generellt kan sägas att gällande rätt innebär att inropet räknas som anbud och
klubbslaget som accept.84

18.3 Internet
Alla budgivare på auktioner ska behandlas lika. Det krävs därför att de alla binds av samma
kontraktuella regler och att standardvillkoren är korrekt inkorporerade. Gällande e-handel kan
det uppstå skillnader gentemot traditionell handel. Gemensamt för de båda är tre punkter:
• att standardvillkoren existerar
• att personen får möjlighet att läsa dem
• att personen specifikt ska vara medveten om överraskande eller tyngande villkor.
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I traditionell auktionshandel kan villkoren för säljandet växa fram till följd av sedvänja parterna
emellan. Detta är dock inte tillämpligt för internetauktioner då det handlar om ett flertal
relationer, vilket innebär att det finns ett väldigt litet utrymme för att en sedvänja ska växa
fram.85

18.4 Kommentar
En problematik kan uppstå för en auktionsförrättare ifall avtalet innefattar betungande
standardavtalsvillkor. Auktionsförrättaren kan inte identifiera ifall det finns konsumenter bland
köparna vilket skulle kunna leda till att delar av standardavtalet anses för betungande för
konsumenten och därför inte tas hänsyn till. Detta problem verkar inte idag akut men till
exempel Stockholms auktionsverk har endast ett standardavtal.86 Stockholms auktionsverk
skulle förslagsvis istället kunna använda sig av två olika standardavtal beroende på om
motparten är en konsument eller en näringsidkare. Detta för att undvika framtida
komplikationer.
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19. Rättsfall gällande internetauktion
Tidigare har det ej funnits något rättsfall som tar sikte på just avtal vid internetauktioner, vilket
har lett till att litteraturen kring ämnet innan 2016 varit mer vägledande istället för att beskriva
gällande rätt. I och med NJA 2016 s 1195 har detta dock ändrats och rättsfallet kommer vara av
stor betydelse för detta arbete då det är det enda rättsfall av sitt slag. Därför kommer de delar
av rättsfallet som är relevanta för arbetet att nedan redovisas och analyseras.

19.1 Fallet, NJA 2016 s. 1195
Den 4 oktober 2013 lade person A ut en annons om försäljning av möbel på en Facebook-sida.
Av inlägget framgick att startpriset var 300 kronor samt att möbeln skulle säljas till
högstbjudande. Flera kommentarer gjordes under detta inlägg där någon frågade vilken tid som
budgivningen skulle avslutas. A svarade att auktionen skulle avslutas 15:00. En tid senare
frågade ännu en person om när budgivningen skulle sluta denna gång svarade A att auktionen
skulle avslutas 16:00. Strax efter 15:00 skrev person B i ett personligt mail till A att B vunnit
auktionen då denne haft högst stående bud. A svarade kort tid därefter och bekräftade att B
kunde hämta möbeln. Efter att B skickat sitt mail till A och kommenterat sin vinst i Facebooktråden började andra köpare påpeka att auktionen först skulle vara slut 16:00. A skrev 15:33 till
B och bad om ursäkt för missförståndet och lät auktionen fortsätta till 16:00 där person C då
hade det högsta budet och som erhöll skåpet av A. Person B har först efter budgivningens slut
sett historiken och meddelandet från A och svarade att det mellan A och B redan funnits ett
giltigt avtal kring möblerna. B ansökte sedan om stämning gentemot A.
19.1.1 HD:s bedömning
Fallet handlar om en så kallad internetauktion. Det framgår inte om det finns några regler eller
sedvänja på det aktuella fallet. Om avtal har uppstått ska därför avgöras efter vad som allmänt
gäller för avtal vid auktion.
Den person som startar en auktion har frihet att själv bestämma om vilka villkor som ska gälla.
Auktionsförfarande kan variera från att vara formaliserat och strukturerat tillvägagångssätt
mellan näringsidkare till en informell och ostrukturerad försäljning mellan två privatpersoner.
Därför ska bedömning om avtalsbundenhet uppstått göras i det individuella fallet.
Traditionella auktioner har i syfte att nå högsta pris genom att auktionen genomförs med flertal
köpare och auktionen avslutas genom ett klubbslag. Den uppfattning som finns i den juridiska
litteraturen är att om inget annat framgår av auktionens villkor, har i regel säljaren fri
prövningsrätt och att avtalsbundenhet uppkommer vid klubbslaget. Fri prövningsrätt innebär att
säljaren har rätt att fram till klubbslaget avbryta eller ändra villkoren för auktionen och om ej
annat framkommer av villkoren kring auktionen ska buden vid en sådan auktion ses som anbud
i avtalslagens mening. Klubbslaget ska därmed ses som en accept. En nätauktion med angiven
tid för avslut är mycket lik en traditionell klubbslagsauktion vilket talar för att tillämpa samma
principer. En bestämd sluttid satt av säljaren bör som huvudregel innebära att klockslaget har
samma funktion som ett klubbslag gentemot det högsta budet. När tiden är ute föreligger ett
avtal om ej annat framgår i villkoren eller av annan bedömning.
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19.1.2 HD angående återkallelse av accept
Under vissa förhållanden kan en rättshandlings giltighet vara beroende av mottagarens insikt
om vissa förhållanden. Enligt huvudregeln i Avtalslagen 39§ är det den tidpunkt då
rättshandlingen kom till mottagarens kännedom. Ifall särskilda omständigheter föreligger, kan
hänsyn tas till insikt som motparten haft eller borde haft efter den angivna tidpunkten men innan
rättshandlingen har inverkat bestämmande på hans handlingssätt.87 Syftet med
Re-integra-regeln enligt förarbetena till avtalslagen är att undvika obilliga resultat i en
avtalssituation. Till exempel muntliga anbud måste accepteras omedelbart men om part innan
dessa skiljs säger att anbudet kommit till av misstag finns det rum för bedömning att avtal ej
uppstått.88
Avtalslagen 7§ anger att anbud eller svar som återkallas inte är gällande när återkallelsen
kommit motparten tillhanda innan han tagit del av anbudet eller accepten, eller samtidigt. Det
betyder således att man genom Re-integra-regeln kan återkalla en accept eller anbud även efter
att den nått mottagaren. Det finns möjlighet att använda Re-integra-regel på fall som inte
beskrivs ordagrant. Detta ska dock användas sparsamt.
19.1.3 HD angående ifall avtal har uppstått
I det aktuella fallet uppkommer frågan om betydelsen av att A lämnade ett besked i
auktionstråden om att sluttiden för auktionen var kl. 16.00, i stället för den tidigare angivna
tiden kl. 15.00. Enligt A borde B, genom att ta del av hela auktionstråden, ha insett att sluttiden
hade flyttats och att A inte avsåg att binda sig till att sälja skåpet till B.
Domstolen ska nu ta ställning till frågan om betydelsen av att person A ändrat tiden för
auktionens slut från 15:00 till 16:00. Genom bekräftelsemailet visar person A att den senare
angivna tiden 16:00 inte var avsiktlig. Person A:s uppfattning var vid 15:00 att avtal hade
träffats mellan denne och person B. Detta framgår genom mailet. Det ska inte anses finnas något
förklaringsmisstag från A:s sida. Det finns således inte någon omständighet som föranleder en
tillämpning av Avtalslagen 32§ 1 st.
Kan då person A med hjälp av Avtalslagen 7§ och 39§ haft rätt att återkalla sin accept då tiden
passerat 15:00? Det framgår i fallet att flera personer utöver B inte upptäckt att det fanns olika
meddelande angående sluttiden för auktionen. Det ska därför inte anses att B borde ha tagit del
av hela kommentarsfältet. A har upplyst B om misstaget innan det hunnit påverka B:s
handlingssätt. Fallet handlar om ett auktionsförfarande och det kan således anses inte obilligt
att A ska anses vara bunden av accepten. Avtal har uppstått då sluttiden 15:00 har förflutit.
HD ålägger A att betala skadestånd till B.
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19.1.4 Skiljaktig justitiesekreteraren Lars Brandt
Justitiesekreteraren Lars Brandt höll med om slutsatsen att B:s högsta bud är ett anbud och A:s
bekräftelsemail är att anses som en accept, men bedömer om avtalet ska lämnas utan avseende
med hänsyn till att det är oskäligt enligt Avtalslagen 36§.
Är priset med tanke på dess centrala roll så orimligt att avtalet i sin helhet bör bortses ifrån.
Summan av pengarna är i sig inte orimligt. Bedömning ska göras med hänsyn till
omständigheterna i samband med avtalets uppkomst. Person B har felaktigt trott att denne varit
den som lämnat högsta bud vid budgivningens sluttid. Brandt instämmer med tidigare
domstolar att B bör ha känt till den ändrade sluttiden. Person B:s svar ledde därmed till person
A:s bekräftelsemail som innebar en accept.
Mailen mellan person A och B skedde under en kort tid och innehöll inte några
försäljningsvillkor. Person A har efter att denne insett sitt misstag underrättat B via mail kort
efter den ursprungliga konversationen. I mailet framgår det att A ej har avsikt att sälja möbeln
till B. Med detta i åtanke skulle bekräftelsemailet ej skickats om A inte missuppfattat
omständigheterna. Mot denna bakgrund bör priset bedömas som oskäligt. Då priset har en
central roll i avtalet ska avtalet i sin helhet bortses ifrån. Brandt anser att överklagandet ska
avslås och hovrättens dom fastställas.

19.2 Kommentar
Avtalslagens dispositiva natur tas direkt upp i högsta domstolens beslut “I det aktuella fallet
finns inga regler eller sedvänja” då inga speciella regler finns för internetauktioner på
Facebook vid datumet för rättsfallet faller domstolen tillbaka på allmänna avtalsrättsliga
principer. Den uteblivna praxisen inom området är en bidragande faktor till målets faktiska
utfall. Detta kan tala för att framtida liknande rättsfall kan få ett annorlunda utfall med stöd av
ständigt växande praxis.
Angående internetauktioner är domstolen högst ovillig att skapa helt nya regler. Domstolen
faller istället tillbaka på traditionella auktionsförfaranden “En nätauktion med en angiven sluttid
för bud är på många sätt lik den traditionella klubbslagsauktionen. Detta talar för att tillämpa
samma principer på nätauktioner som på klubbslagsauktioner med fri prövningsrätt, varvid
sluttiden ges samma funktion som klubbslaget”.89 Då det ej funnits ett klubbslag att gå efter gör
domstolen därför en liknelse mellan sluttiden för auktionen och klubbslaget. När tiden för
auktionen gått ut har klubbslaget skett och ett avtal uppstått. Här skapar domstolen ny rätt.
Re-integra regeln var också en av principerna domstolen skulle ta ställning till. Enligt
förarbetena var meningen med Re-integra-regeln att undvika obilliga avtal. Domstolen
instämmer att person A upplyst person B om misstaget innan B inrättat sig efter köpet vilket
talar för en användning av Re-integra-regeln. Fallet handlar dock om en auktion och domstolen
gör bedömningen att det inte anses obilligt att A ska vara bunden av accepten. I rättsfallet HD
1986 s. 71 gjorde domstolen en annorlunda bedömning då det ej är tal om något
auktionsförfarande. Här godtogs att en arbetsgivare ringt sin motpart några timmar efter ingått
avtal och meddelat om avtalets annullering. Motparten hade ansetts hunnit bli meddelad innan
rättshandlingen inverkat bestämmande på dennes handlingssätt.
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20. Elektroniska signaturer
Tidigare nämnts är ett stort problem för avtalsslutande vid internet, frågan om vem det är som
faktiskt ingår avtalet. Användarnamn och lösenord används oftast för att identifiera sig online.
Hamnar dessa uppgifter i en annan persons händer finns en risk för att personen ingår avtal i
annans namn. Detta går att försvåra genom att använda sig av en säkrare form av identifiering
online.
Underskrift i form av namnteckning är något som inte går att göra via elektroniska avtal. Detta
kan dock ersättas i form av en elektronisk signatur, vilket är uppgifter i elektronisk form. Detta
används för att kontrollera att innehållet faktiskt kommer från den person som har skrivit under
handlingen samt att överförd data anländer till mottagaren i ursprungligt skick. Det finns ett
flertal typer av elektroniska signaturer med varierande säkerhet och standarder. Bevisvärdet för
den elektroniska signaturen avgörs beroende på hur pass säker tekniken är.90
Elektroniska signaturers reglering återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning nr
910/2014 samt Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
elektronisk identifiering. Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om elektronisk identifiering upphävde den då gällande Lag (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.
Syftet med förordningen var att öka tilliten för elektroniska transaktioner. Detta då många
konsumenter, företag och offentliga myndigheter känner osäkerhet när det kommer till att utföra
transaktioner på elektronisk väg. Denna tillit skapas genom att man använder avancerade
elektroniska underskrifter samt kvalificerade elektroniska underskrifter.
Avancerade elektroniska underskrifter ska uppfylla följande förutsättningar:
1. Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.
2. Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.
3. Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter
som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin
egen kontroll.
4. Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant
sätt att alla ändringar av uppgifterna kan upptäckas91
Kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter ska innehålla följande:
1. En uppgift, åtminstone i en form som lämpar sig för automatiserad behandling, om att
certifikatet har utfärdats som ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.
2. En uppsättning uppgifter som otvetydigt avser den kvalificerade tillhandahållare av
betrodda tjänster som utfärdar de kvalificerade certifikaten, inbegripen uppgift om
åtminstone vilken medlemsstat tillhandahållaren är etablerad i, samt för juridiska
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personer: namn och, i tillämpliga fall, registreringsnummer i enlighet med vad som
uppgetts i officiella handlingar. För fysiska personer: personens namn
3. Åtminstone undertecknarens namn eller en pseudonym. Används en pseudonym ska
detta tydligt anges.
4. Valideringsuppgifter för elektroniska underskrifter som stämmer överens med
uppgifterna för skapande av elektroniska underskrifter.
5. Detaljerade uppgifter om när certifikatet börjar respektive upphör att gälla.
6. Certifikatets identifieringskod, som måste vara unik för den kvalificerade
tillhandahållaren av betrodda tjänster.
7. Den avancerade elektroniska underskriften eller den avancerade elektroniska stämpeln
för den kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som utfärdar certifikatet.
8. Uppgift om var det certifikat som stöder den avancerade elektroniska underskrift eller

den avancerade elektroniska stämpeln som avses i led 7 finns tillgängligt kostnadsfritt.
9. Uppgift om var de tjänster som kan användas för att göra förfrågningar om det
kvalificerade certifikatets giltighet är lokaliserade.
10. Om de uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som avser
valideringsuppgifterna för elektroniska underskrifter är placerade i en kvalificerad
anordning för skapande av elektroniska underskrifter, en lämplig uppgift som anger
detta, åtminstone i en form som lämpar sig för automatiserad behandling.92

20.1 Kommentar
Ett stort problem med e-handel har att göra med att identifiera vem det är som faktiskt köper
något. Användarnamn och lösenord är som tidigare nämnts det vanligaste sättet för att
identifiera sig online. Dessa konton brukar också ha bankkort kopplade till sig vilket gör att
brottslingar endast behöver ta reda på personens lösenord för att kunna genomföra köp online.
E-signaturer möjliggör ett säkrare fastställande av identiteter online, vilket minskar risken för
att någon sluter avtal genom annan persons konto eller att en minderårig sluter ogiltiga avtal.
En svaghet som förut existerade i större omfattning angående E-signaturer är att det ej brukades
generellt bland företag och konsumenter. För att E-signaturer ska kunna uppnå sin fulla
potential krävs det att majoriteten använder sig av dessa. Tack vare Europaparlamentets och
rådets förordning nr 910/2014 har nu Europa en gemensam utgångspunkt för E-signatur, detta
kan förhoppningsvis leda till att E-signaturer används mer och det till slut resulterar i att Esignaturer blir en norm inom elektroniska avtal både för företag samt konsumenter. Vilket kan
leda till tillit, säkerhet och trygghet för avtalsslutande på internet.

92

Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 samt lag 2016:561 bilaga 1

35

21. EDI (Electronic Data Interchange) avtal
EDI innebär, till skillnad från annan form av internetkommunikation att det är datasystem som
kommunicerar med varandra på ett i förväg definierat sätt. 93 Eftersom det är datorer som
kommunicerar med varandra, uteblir den mänskliga mellanhanden. Detta innebär att det inte
sker någon analys eller bedömning av innehållet i meddelandet vilket det gör när
kommunikationen sker mellan två individer i form av e-mail eller pappersform. Det är därför
av största vikt att datasystemen har lämpliga gränsvärden eftersom det annars skulle kunna
beställas hur stor kvantitet av varor som helst.94 Centrala begrepp inom avtalsrätt som ”inse”,
”anse” eller ”utgå från” kräver en mänsklig vilja, vilket enligt IT-utredningen innebär att det
inte är tillämpligt att använda sig av dessa när datorer avtalar med varandra. Det är därför av
största vikt att i EDI-avtalet inkluderar bestämmelser om vilka skyldigheter som uppstår när
felaktiga eller orimliga orderplaceringar sker.95 Tidigare nämnts kan en återkallelse ske innan
ett meddelande har kommit personen till handa. Gällande EDI avtal så menar IT-utredningen
att återkallelsen kan ske fram till dess att mottagarens datasystem har behandlat detta.
Eftersom Avtalslagen är dispositiv kan det vara bra för parterna att avtala om specifika saker i
ett EDI-avtal ifall de vill använda sig av EDI. De viktigaste punkterna som ett EDI avtal bör
innehålla är följande:96
•

Vilka typer av meddelanden

Det bör finnas specifikationer om vilka meddelanden som EDI- avtalet kommer att beröra.
Risken blir annars att parterna kan skicka meddelanden som inte är avsedda för systemet.
Systemet måste kunna behandla de meddelanden som utväxlas för att EDI
kommunikationen datorsystemen emellan ska kunna fungera korrekt.97
•

Mottagningsbekräftelse

EDI-avtalet bör vidare reglera bekräftelserna. Till följd av en EDI-transaktion kommer
oftast en bekräftelse av transaktionen. Tidsfristen för bekräftelsen samt för vilka
meddelanden som en bekräftelse ska skickas är exempel på detta. Ett krav är att reglera vad
som händer ifall bekräftelsen uteblir. Där bör det avgöras ifall ett meddelande ska vara
bindande för avsändaren som begärt en mottagningsbekräftelse trots att den uteblir.
•

Tillämplig lag och form

Internetkommunikation möjliggör enklare kommunikation länder emellan. I vissa fall kan
det vara ett flertal länder som är involverade i ett EDI- avtal. Till exempel så kan en köpare
från Sverige beställa något från ett företag i Tyskland via ett företag i Belgien, då uppstår
frågan om vilket lands lag som blir tillämplig. Därför bör ett EDI-avtal reglera vilket lands
lag som ska tillämpas.
•

Ansvarsbegränsningar
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EDI-avtalet bör innehålla reglering om hur ansvaret till följd av fel i kommunikation bör
distribueras parterna emellan.
•

Teknik

EDI-avtalet måste vidare reglera vilka tekniska specifikationer som ska gälla för EDIsystemet. Detta kan möjliggöras genom att de tekniska specifikationerna anges i en särskild
bilaga. Bilagan bör refereras till i huvudavtalet för att den ska bli en del av EDI-avtalet.
Bilagan bör innehålla bestämmelser om till exempel specifikation av system, vilken
kommunikationsstandard som ska tillämpas, teknik samt standard för elektronisk signatur
och kryptering.98

21.1 Kommentar:
Tanken att datorer ska avtala med varandra är ett område som väcker en diskussion eftersom
det som tidigare nämnts just saknas en mänsklig mellanhand. Det är just därför ett korrekt
utformat EDI-avtal är extremt fördelaktigt vid EDI kommunikation. Ett EDI avtal kan innefatta
en oerhörd mängd detaljer och kan reglera hur till exempel återkallelse sker eller vad som ska
hända i fall då det uppstår tekniska fel.
Idag så vill företag sänka kostnader och effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt.
För detta ändamål är EDI avtal en av de bästa lösningarna. Utformningen av EDI-avtalet kan ta
tid eftersom allting måste täckas i avtalet men i längden kommer det att spara in mer tid. Genom
EDI avtal kan datorer utan mänsklig interaktion ingå bindande avtal och den mänskliga
arbetskraften kan istället användas till andra arbetsuppgifter.

98

Dykert & Lindberg (1996) Elektroniska affärer juridik och revision, s.46
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22. Slutsatser
22.1 Resultat av frågeställningar
•

Hur förhåller sig grundläggande principer inom avtalsrätts till elektroniska avtal?

Avtalslagen är väldigt generell och därmed blir överföringen av reglerna från traditionella avtal
till elektroniska avtal i stor grad oproblematiska. Det är av denna anledning som det inte finns
en egen specifik lagstiftning för elektroniska avtal. Däremot kan det ibland finnas vissa
skillnader som behöver klargöras genom praxis. Till exempel frågan om när ett meddelande
kommit en person tillhanda via internet jämfört med traditionell metod.
•

Hur förhåller sig de traditionella reglerna om ogiltighet till internet?

Gällande de traditionella reglerna om ogiltighet i förhållande till internet, finns det vissa regler
som det inte görs någon skillnad på alls. Reglerna om otillbörliga förfaranden och otillåtet
avtalsinnehåll är exempel på regler där det inte uppstår några faktiska skillnader i överförandet
från traditionellt till internet. Ogiltighetsreglerna som berör frågan: Vem? är den största
skillnaden samt problematiken gällande de traditionella reglerna om ogiltighet i förhållande till
internet. Eftersom avtal inte sker genom fysisk interaktion på internet blir
identifikationssvårigheten en problematik för avtalsslutande vid internet.
•

Hur införlivas standardvillkor i elektroniska avtal?

Det finns ett flertal olika alternativ för hur införlivandet av standardvillkor kan göras via
internet:
1. Den sökande ska få möjlighet att läsa medlemskapsvillkoren och certifiera att han eller
hon har läst och förstått dem. Personen måste scrolla igenom hela texten och slutligen
acceptera villkoren genom att klicka i en OK ruta.
2. Den sökande kan få en möjlighet genom att läsa medlemskapsvillkoren i form av en
länk som i sin tur innehåller villkoren. Personen måste sedan acceptera villkoren genom
att klicka i en OK ruta.
3. Den sökande kan få en möjlighet att läsa medlemskapsvillkoren och ansökan kan
hänvisa till att villkoren är införlivande. Men personen behöver inte läsa igenom eller
aktivt acceptera dom.
Det första alternativet är att föredra. Proceduren måste endast genomföras vid ett
tillfälle, det vill säga tillfället för registreringen. Det är därför inget stort hinder och kan
därför undvika framtida komplikationer samt missförstånd.
•

Hur ingås avtal vid online auktioner?

Enligt NJA 2016 s. 1995 är en online auktion med angiven tid för avslut mycket lik en
traditionell klubbslagsauktion vilket talar för att tillämpa samma principer. Finns ej några
villkor som säger annat ska buden vid denna typ av auktion ses som anbud i avtalslagens
mening. Klubbslaget ska därmed ses som en accept. En bestämd sluttid satt av säljaren bör som
huvudregel innebära att klockslaget har samma funktion som ett klubbslag gentemot det högsta
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budet. När tiden är ute föreligger ett avtal om ej annat framgår i villkoren eller av annan
bedömning.
•

Vad är elektroniska signaturer?

Elektroniska signaturer är uppgifter i elektronisk form som används för att kontrollera att
innehållet kommer från den part som har skrivit under handlingen samt att överförd data
anländer till mottagaren i ursprungligt skick. Det finns olika typer av elektroniska signaturer.
De två typer som tas upp i Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 är
kvalificerade elektroniska signaturer och Avancerade elektroniska signaturer.
•

Vad är EDI avtal?

Ett EDI avtal är ett avtal som fokuserar på hur datasystem ska kommunicera med varandra samt
hur bindande avtal kan uppstå. Ett EDI avtal bör reglera en stor mängd olika saker och ju mer
detaljerat avtalet är desto bättre blir det. Ett EDI avtal bör reglera frågor som till exempel vilka
typer av meddelanden som systemet ska hantera samt ansvarsbegränsningar vid eventuella
tekniska fel.

22.2 Slutord
Rättsområdet kring elektroniska avtal har funnits en längre period men utvecklas ständigt främst
genom branschpraxis och är inte i något avseende ett fullt utvecklat rättsområde. Praxis har
skapats med fokus på elektroniska avtal samt online auktioner vilket gör att vi kan med säkerhet
redovisa för gällande svensk rätt avseende dessa frågor. Framtiden kommer säkerligen innehålla
mer praxis som kommer att fortsätta fastställa svensk gällande rätt.99
E-signaturer samt EDI avtal kommer troligtvis fortsätta spela en betydande roll i framtiden,
vilket kommer att fortsätta föra den elektroniska utvecklingen i samhället framåt. När internet
var ett nytt fenomen var reglerna kring avtalsslutande samt säkerheten för detta oklart. Vi anser
att utvecklingen kring elektroniska avtal idag har kommit tillräckligt långt för att relativt säkert
och effektivt kunna sluta avtal på internet där E-signaturer används istället för endast
användarnamn och lösenord. Ett utförligt upprättat EDI avtal kan effektivt underlätta
avtalsslutande mellan företag och tillsammans med utvecklingen av E-signaturer anser vi att
det inte finns en allvarlig risk i att använda internet för avtalsslutande i dagens samhälle. Det
kan också vara väldigt fördelaktigt och kostnadseffektivt att använda sig av avtalsslutande via
internet.

99

Här kan jämföras med utvecklingen när det gäller muntliga avtal. Där griper lagstiftaren in genom att förbjuda
vissa avtal genom telefonförsäljning. Vidare genom att införa krav på att det muntliga avtalet ska kompletteras
med skriftlig dokumentation. Rättsutvecklingen lämnas alltså inte till självreglering av branschen eller till
domstolarna att skapa praxis. Se t.ex. prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet och prop.
2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.
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