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Sammanfattning 
I uppsatsen har behandlats vilka förutsättningar det finns enligt svensk rätt för avtalsbundenhet 

att uppstå genom kommunikation baserat på emojier. För att uppnå uppsatsens syfte har utretts 

(1) hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, (2) om det finns tillbörliga 

alternativa former för avtalsslut, (3) hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhet 

och (4) om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin. Eftersom svaret 

på uppsatsens syfte ej har gått att finna direkt i rättskällorna har endast svarsförslag kunnat 

presenteras. I diskussonen har redogjorts för att att emojin som bärare av data, med en viss 

osäkerhet för tydlighetsrekvisitet, tycks kunna uppfylla rekvisiten för rättshandlingar. Vidare 

har föreslagits att avtalstolkning hjälpa till att fylla ut eventuella hål i förståelsen. Vidare har 

svarsförslaget beskrivit att det verkar finnas utrymme för att kommunikation med emojier kan 

leda till avtalsbundenhet och att om konkludent handlande eller konkludent handlande i 

kombination med passivitet föreligger ökar den möjligheten ytterligare. 

 

Nyckelord: avtal, avtalsbundenhet, tolkningsdata, digitala tolkningsdata, viljeförklaring, digital 

viljeförklaring, emoji, konkludent handlande, passivitet.  
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Förkortningar/ordlista 
Avtalslagen Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

 

CISG  Lag (1987:822) om internationella köp (CISG) 

 

Chatt En digital service som tillåter användarna att prata direkt med 

varandra över internet. 

 

Email  Electronic mail. En metod för att skicka digitala brev. 

 

Emoji Ett piktogram som används i digitala meddelanden och på 

webbsidor för att förmedla något eller komplettera skriven text. 

 

Facebook En tjänst för socialt media. Användarna kan skapa en personlig 

profil, skriva inlägg, lägga till andra användare som vänner och 

utbyta olika typer av meddelanden med andra. 

 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

 

FL  Förvaltningslag (2017:900) 

 

FPL  Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

 

HagL  Lag (1991:351) om handelsagentur 

 

HD  Högsta Domstolen 

 

HovR  Hovrätt 

 

Kontoföringslagen Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella dokument 

 

KöpL  Köplag (1990:931) 

 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

 

SMS Short message service: en tjänst som möjliggör sändandet av korta 

textmeddelanden mellan mobiltelefoner eller mellan dator och 

mobiltelefon. 

 

Snapchat En mobil applikation som används för att skicka meddelanden med 

bilder, videos och texter till andra användare. Meddelandet 

försvinner efter att mottagaren har tagit del av det, men denne kan 

ta en skärmdump på detsamma. 

 

Tagga Att lägga till en elektronisk markering på en person eller sak. En 

person som blir ”taggad” får vanligen en notis om detta. 

 

 

TR  Tingsrätt 



  

 
 

 

UB  Utsökningsbalk (1981:774) 

 

UNIDROIT  UNIDROIT Principles of International Commercial contracts 

 

Unicode Standard Industristandard för hur datorer hanterar tecken. 

 

Skärmdump En bild som föreställer det innehåll som fanns på en skärm vid den 

tidpunkt då bilden togs.  
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1.  Inledning 
Under 2016–2017 i Israel, i ett fall som senare går under benämningen ”The optimistic 

chipmunk”, utspelade sig följande. En hyresvärd hade en lägenhet ute på annons. Efter att ett 

par visats lägenheten hade hyresvärden och kvinnan i paret kontakt via sms. Kvinnan uttryckte 

att ”vi vill ha stället, men först måste vi diskutera detaljerna” och ”när passar det dig?” följt av 

en rad olika emojier;1 bland annat en ekorre, ett leende ansikte, champagneflaska, vinnartecknet 

och dansande personer. Efter detta följde ett kommunikationsutbyte via sms mellan parterna 

där kvinnan konsekvent använde sig av allmänt positiva emojier. Hyresvärden som antog att 

paret skulle hyra lägenheten tog ner annonsen. Efter att kvinnan slutade höra av sig eller svara 

på meddelanden valde hyresvärden att stämma för skadestånd med hänvisning till att han 

förlitat sig på att avtal skulle ingås. 

 

Domaren Amir Weizebbluth som senare dömde i frågan, uttalade att kommunikationen 

visserligen inte hade lett till avtalsbundenhet. Emojierna var dock av sådan karaktär att de (1) 

signalerade en avsikt att ingå avtal, (2) förmedlade stor optimism, och (3) var vilseledande då 

paret senare hade uttryckt att de egentligen var osäkra på om de ville hyra lägenheten. 

Domstolen dömde att kvinnan skulle betala 8 000 shekel i skadestånd till hyresvärden, 

motsvarade nästan 20 500 svenska kronor.2 

 

Enligt svensk avtalsrätt kan avtalsbundenhet enligt huvudregeln uppstå utan att andra formkrav 

än att överensstämmande anbud och accept föreligger. Dessa kan förmedlas på en rad olika sätt, 

bland annat skriftligt, muntligt och konkludent. Språktolkning i dessa sammanhang har ibland 

visat sig kunna erbjuda komplicerade utmaningar. Samtidigt går utvecklingen mot en 

digitalisering av samhället. Vi kommunicerar, köper, säljer, arbetar, beställer mat och så vidare 

via digitala kanaler. Facebook erbjuder en lättåtkomlig marknad för privatpersoner att idka köp 

och sälj på. Här sker kommunikationen digitalt och därmed blir även anbud och accept skött 

via digitala kanaler. 

 

Den digitala kommunikationen erbjuder fler sätt att kommunicera på än skriftligt. Emojin är ett 

typ av bildspråk bestående av ikoner som kan användas i digital kommunikation för att förstärka 

eller byta ut annat språk. Tolkningen av dessa torde kunna visa sig innebära en allt större 

utmaning för de svenska domstolarna i fall där språket och uttryck mellan parterna är av bärande 

vikt för fallets utgång. Även de emojier som vid en snabb anblick ser ut att vara mycket tydliga 

i sin betydelse kan tänkas vid en konflikt utgöra grund för otydlighet. 

 

Trots att avtal kan ingås på en mängd olika sätt, är rättsläget på området inte helt klart då HD 

ännu inte har prövat emojin som tolkningsdata för avtalsbundenhet. Det finns ej heller några 

fall från HD inom andra rättsområden där man haft anledning att behandla emojins betydelse 

något närmre.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att närmare undersöka vilka förutsättningar det finns enligt svensk avtalsrätt 

för avtalsbundenhet att uppstå genom digital kommunikation med emojier. Här avses 

                                                      
1 Också uttryckt smiley, smajlis, emoticon, uttryckssymbol, känsloikon. Se kapitel 7. Emojin som tolkningsdata 

för vidare information. 
2 https://blog.ericgoldman.org/archives/2017/05/how-a-chipmunk-emoji-cost-an-israeli-texter-2200.htm 

https://blog.ericgoldman.org/archives/2017/05/how-a-chipmunk-emoji-cost-an-israeli-texter-2200.htm
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formkravslösa avtal3 och kommunikation mellan samma eller olika plattformar mellan fysiska 

personer.  För att uppnå uppsatsens syfte utreds i uppsatsen; 

 

• Hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, 

• Om det finns tillbörliga alternativa former för avtalsslut, 

• Hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhet, och 

• Om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin 

 

1.2 Metod och material 

Syftet med uppsatsen är som just beskrivits att undersöka vilka eventuella förutsättningar det 

finns enligt svensk avtalsrätt för avtalsbundenhet att uppstå som en konsekvens av digital 

kommunikation med emojier. Med andra ord sökes vad som är gällande rätt i frågan. Ett sådant 

syfte angrips lämpligen genom rättsdogmatisk metod. Genom den rättsdogmatiska metoden 

söks svaret på ett rättsligt problem genom att en rättsregel appliceras på densamma.4 

Rättskällorna blir här mycket viktiga, då inte vilka källor som helst kan accepteras som 

rättskällor.  

 

Enligt den traditionella rättskälleläran ska rättskällorna studeras och rangordnas enligt följande: 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, doktrin.5  Ramberg visade efter en studie av samtliga HD-

avgöranden på det förmögenhetsrättsliga området mellan 2007 och 2014 att HD på området 

främst hänvisat till rättspraxis (63 %), tätt följt av förarbeten (62 %), sedan doktrin (50 %), 

analogier (19 %) och utländsk rätt (5 %). Detta ska enligt Ramberg inte förstås som att HD har 

viktat betydelse av rättskällorna, utan snarare att HD sällan avstår från att hänvisa till 

rättskällor.6 Rättspraxis tycks dock har stor betydelse på området.  

 

Eftersom emojikommunikation på ett naturligt sätt också tangerar relationen mellan människa 

- informationsteknik och därigenom informatiken, ska uppsatsen också ha ett visst mått av 

tvärvetenskap. Här bör skiljas på juridisk tolkning av emojier (rättsvetenskap) och vardaglig 

mänsklig tolkning av emojier (informatik). För den delen som rör informatik kommer också 

textanalys genomföras för att söka visa på mänsklig tolkning av emojins innebörd. Eftersom 

texten i sådan analys ”föreligger som ett faktum och […] i detta avseende inte låter sig påverkas 

av forskaren”7 blir de studerade texterna av stor vikt. Här har främst större studier genomförda 

av välrenommerade universitet valts ut.  

  

                                                      
3 Till skillnad från avtalstyper med formkrav, se exempelvis formkraven för fastighetsköp i 4:1 § Jordabalk 

(1970:994). 
4 Kleineman (2013) Rättsdogmatisk metod i Korling & Zamboni (red.) (2013) Juridisk metodlära, s. 21. 
5 Ibid., s. 23. 
6 Ramberg, Avtalsrätten och rättskällorna – med passivitet som illustration, SvJT 2019 s. 276.  
7 Widerberg (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, s. 17. 
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2. Presentation av avtalsrätten 
I kapitel två görs en generell presentation av avtalsrätten. Fokus ligger på sådana teorier och 

principer som återkommer i uppsatsens senare kapitel. Därmed ska kapitel två inte ses som ett 

försök till en uttömmande beskrivning av avtalsrätten. 

 

2.1 Placering i rättsordningen 

Rättsordningen brukar delas upp i civilrätten och offentligrätten. Civilrätten består till stor del 

av dispositiva regler och reglerar förhållanden dels mellan fysiska personer, fysiska personer 

och privaträttsliga juridiska personer men också mellan privaträttsliga juridiska personer. 

Offentligrätten däremot, som till stor del består av indispositiva regler, reglerar organisationen 

av de offentliga organen; deras kompetens och relationen mellan dessa samt med fysiska och 

juridiska personer.8 Civilrätten brukar i sin tur delas upp i fyra underkategorier: personrätt, 

familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Förmögenhetsrätten reglerar privaträttsliga 

rättsförhållanden, där ekonomiska rättigheter och skyldigheter ligger i fokus.9 Här är också 

avtalsrätten som i sin tur är uppdelad på olika områden. Den allmänna avtalsrätten behandlar 

avtal i allmänhet, vilket är området som i stor grad berörs i denna uppsats. 

 

2.2 Rättskällor 

Avtalslagen har av Grönfors beskrivits som en ruin,10 en lagstiftning som visserligen en gång 

fyllde sin funktion, men idag endast täcker vissa delar av avtalsrätten.11 Modéer menar snarare 

att i beaktningen av en rättslig ruin, så ska hänseende fästas vid att ”gällande rätt” inte endast 

är en färskvara. Rätten konserverar och juristen har en viktig roll att förvalta.12 Avtalslagen 

behandlar dock endast vissa delar av avtalsrätten medan andra viktiga områden behandlas i 

andra rättskällor. Exempel på detta är avtalstolkning och rättsföljden av ogiltighet, varför andra 

rättskällor än avtalslagen ofta måste beaktas i fastställande av gällande rätt.13  Detta är det 

viktigaste argumentet för varför det är viktigt att göra skillnad på avtalslagen och avtalsrätten. 

 

Eftersom avtalslagen främst är uppbyggd av specifika situationer finns ett behov av att kunna 

fylla ut de kunskapshål som blir konsekvensen av detta, med mer allmänna avtalsrättsliga 

principer. Dessa formuleras av domstolar och rättsvetenskapsmän och kan hittas i HD:s 

resonemang om allmänna avtalsrättsliga principer.14 

 

Det finns också en mängd olika lagar som tar sikte på vissa specifika avtalstyper, exempelvis 

konsumentköplagen som reglerar avtalsförhållandet mellan fysiska personer och näringsidkare. 

Enligt Ramberg och Ramberg är det naturligt att tillämpa en regel utanför den specifika lagens 

direkta tillämpningsområde om denna regel ger uttryck för en allmän avtalsrättslig princip. 

Detta är vad som kallas laganalogier. Emellertid är det svårt att veta hur och när en sådan 

analogisk tillämpning kan ske, och dessa bör användas med försiktighet.15   

 

                                                      
8 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 22. 
9 Zetterström (2017), Svensk avtalsrätt, s. 23. 
10 Ramberg, Notiser – Avtalslagen 100 år, SvJT 2015 s. 561. 
11 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 21. 
12 Modéer (2009), Juristernas nära förflutna: rättskulturer i förändring, s. 29 
13 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 21 samt Grönfors (2015), Notiser – Avtalslagen 100 år, 

SvJT 2015 s. 561. 
14 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 23. 
15 Ibid., s. 24–26. 
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HD är högsta instans då det kommer till avtalsrättsliga frågor, dess avgöranden utgör rättspraxis 

på området och är därmed en viktig källa i att försöka hitta svaret på avtalsrättsliga problem. 

Emellertid kan det vara vanskligt att dra allt för generella slutsatser av specifika avgöranden 

från HD, då domstolens främsta uppgift är att döma i det enskilda fallet. Här är det därför viktigt 

att uppmärksamma hur domstolen uttrycker sig. Större vikt kan läggas vid domstolens generella 

uttalanden om allmänna rättsprinciper, än de fall då uttrycken är tydligt individuella.16 

 

Eftersom att avtalsfrihet enligt huvudregeln råder, och parterna därmed själva kan bestämma 

vilka regler som ska gälla dem emellan, så blir avtalet också en rättskälla att beakta. Ramberg 

och Ramberg kallar detta för en privat rättskälla.17 

 

Möjligheten att beakta internationella rättskällor är större inom avtalsrätten än många andra 

rättsområden, då avtalslagen till stor del är en kodifiering av det handelsbruk som gällde 

internationellt under 1800-talet.18 Numera finns vissa internationella avtalsrättsliga rättskällor 

som också utgör svensk rätt i och med att HD kontinuerligt refererar till dem.19 Dessa är 

UNIDROIT Principles of International Commercial contracts, Principles of European Contract 

Law (PECL) och Draft Common Frame of Reference (DCFR). Ramberg och Ramberg 

beskriver att dessa internationella rättskällor kan användas för att förstå vad som är svenska 

allmänna avtalsrättsliga principer. Genom att jämföra svensk rätt mot dessa internationella 

källor kan en harmoni mellan dem tyda på att de ger uttryck för en allmän princip som också 

kan analogiseras från.20 

 

Det finns goda förutsättningar för att tillämpa handelsbruk och sedvana inom avtalsrätten, detta 

i och med att de flesta avtalsrättsliga reglerna har sitt ursprung i en förväntan om hur parter 

normalt ska uppträda.21 Tillämpning av handelsbruk aktualiseras på tre sätt; som stöd för 

tolkningen av avtalslagen eller det enskilda avtalet, som utfyllnad där det finns luckor i lagen 

och som ersättare av dispositiv rätt.  

 

2.3 Huvudproblem 

Avtalet är ett instrument för att överföra, förändra och upphäva förmögenhetsrättigheter.22 Det 

sker genom en rättsligt bindande överenskommelse mellan två eller fler parter om deras 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Avtal existerar i olika skepnader. Gemensamt 

för dessa är att någon typ av förändring avses eller att man vill försöka säkerställa att något blir 

bestående.23 Exempel på sådana situationer är då ett förmögenhetsföremål ska byta ägare eller 

ett arbete ska utföras. En konsertbiljett köps eller en jurist hjälper ett par att skriva 

äktenskapsförord. 

 

Fyra grundläggande huvudproblem för avtalsrätten kan utläsas: 

 

1. Vem får ingå avtal? 

2. Hur uppkommer avtalsbundenhet? 

3. Vad innebär avtalet? 

                                                      
16 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 26. 
17 Ibid. 
18Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 27. 
19 Se exempelvis NJA 2000 s. 747 I och II, NJA 2006 s. 638 och NJA 2008 s. 733. 
20 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 28. 
21 Ibid. 
22 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 14. 
23 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 18. 
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4. Hur regleras olika avtalsbrott?24 

 

Huvudproblemen existerar inte på skilda plan utan de har istället en nära förbindelse mellan 

varandra. Exempel på detta är hur man vid avtalstolkning ofta tittar på hur avtalet ursprungligen 

uppkommit.  

 

Vem som får ingå avtal regleras dels i avtalslagens paragrafer om fullmakt, men också i 

speciallagar. FB 9 kap. beskriver vem som har rättshandlingsförmåga, och då det kommer till 

privaträttsliga juridiska personer finns det speciell lagstiftning för de olika associationstyperna 

där det definieras vem som får rättshandla å den juridiska personens vägnar. Hur 

avtalsbundenhet uppkommer, är det huvudproblem vilket förevarande uppsats hanterar vilket 

regleras i avtalslagen. Det finns även modeller för avtalsmekanismen som delvis hamnar 

utanför avtalslagens modell med anbud och accept. Vad avtalet innehåller och hur avtalsbrott 

ska hanteras regleras inte i avtalslagen.25 Svaret på de frågorna kan dels sökas i speciallagarna 

och dels i annan tillämplig rättskälla. 

 

2.4 Något om avtalsrättsliga principer 

Avtalsrätten bygger till stor del på friheten för parterna att ingå avtal och skyldigheten att 

sedan hålla detsamma. 

 

Avtalsfriheten innebär att parterna enligt huvudregeln själva får bestämma: 

 

• Om de ska ingå avtal 

• Med vem de ingår avtal, och 

• Hur avtalets innehåll ser ut26 

 

Pacta sunt servanda (latin för avtal ska hållas) är en princip som dels understödjer 

avtalsfriheten men också genomsyrar hela den svenska avtalsrätten. Part är skyldig att uppfylla 

det löfte som avtalet innebär för dennes del.27 Detta är en princip som existerat i olika skepnader 

under en lång tid historiskt sett. Det har funnits olika förklaringsmodeller för avtalets uppkomst 

och bundenhet. Enligt naturrätten var rätten och moralen sprungen från Gud och därmed fanns 

det en grundläggande moralisk skyldighet att infria sin del av avtalet. På senare tid brukar man 

hänvisa till både samhällsnyttan och parternas individuella nytta av att avtal ska hållas.28 Den 

part som vägrar att uppfylla sin del av avtalet kan utsättas för skadeståndsanspråk eller genom 

domstolsutslag tvångsåtgärder av myndigheter. 

 

En logisk följd av det ovan nämnda är lojalitetsplikten, som innebär att parterna i avtalet är 

bundna att möjliggöra och underlätta för avtalets uppfyllelse genom att iaktta motpartens 

intressen.29 Detta ska ske dels genom en lojal samverkan under avtalets period, men också 

genom att parterna ska hjälpa varandra att få ut så mycket som möjligt av avtalet. 

Lojalitetspliktens standard varierar utifrån hur avtalsförhållandet ser ut, och kan också vara 

asymmetriskt i den mening att ena parten i avtalet har större skyldighet att anstränga sig än den 

andra parten. 30 Ramberg och Ramberg framställer hur avtalet kan beskrivas som en kaka som 

                                                      
24 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 19 samt Zetterström (2017), Svensk avtalsrätt, s. 36. 
25 Zetterström (2017), Svensk avtalsrätt, s. 36. 
26 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 14. 
27 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 29. 
28 Ibid., s. 30. 
29 Munukka, Lojalitetsprincipen som rättsprincip, SvJT 2010 s. 837. 
30 Ibid., s. 838. 
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avtalets parter ska dela på. Ser man på avtalet på detta sätt, följer det naturligt att lojalitet mot 

avtalsparten blir svårt att genomföra. Den part som tar störst del av kakan får ut mest av avtalet, 

och motparten blir då lidande. Istället vill Ramberg och Ramberg se på avtalet som en 

lyckotrappa, då ett avtal ofta syftar till att skapa mervärde för båda parterna. Tanken är att båda 

parterna hamnar högre upp på lyckotrappan som en följd av avtalet.31 Synsättet harmoniserar 

med lojalitetsprincipen, eftersom avtalet ska handla om en vinst för båda parter och det därmed 

finns utrymme för parterna att hjälpa varandra så högt upp på trappan som möjligt. 

 

Munukka beskriver hur lojalitetsplikten har ett nära samband med andra avtalsrättsliga 

huvudprinciper, bland annat den om skälighet.32 Ekvivalensprincipen innebär att det ska råda 

en balans mellan avtalsparternas prestationer vilket konstituerar en motsättning i avtalsrätten.33 

Å ena sidan finns avtalsfriheten och principen om att avtal ska hållas, å andra sidan kan 

avtalsvillkor jämkas på grund av dess oskälighet. Detta är en princip som är stadgad i 

avtalslagen genom den så kallade stora generalklausulen. Här utläses en tydlig ekvivalenstanke, 

eftersom avtal kan jämkas på grund av oskälighet även om parterna frivilligt ingått i det. Avtal 

måste alltså inte alltid hållas till varje pris. Avtalslagen 36 § 1 st. lyder: 

 

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret 

är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna 

i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen 

kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får 

avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan 

avseende. 

 

  

                                                      
31 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 34–35. 
32 Munukka, Lojalitetsprincipen som rättsprincip, SvJT 2010 s. 839. 
33 Munukka (2007), Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 111. 
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3. Avtalsmekanismen 
I kapitel tre beskrivs den traditionella avtalsmekanismen. Måhända kan tyckas att det inte finns 

mycket ”traditionellt” över den typ av avtalssituaion på vilken uppsatsen baseras. Avtalslagen 

allt emellertid fortsatt aktuell som rättskälla för rättsvetenskaplig problemlösning inom 

avtalsrättens område, och därmed skall avtalslagen utgöra utgångspunkt för aktuell 

problemlösning. 

 

3.1 Enligt avtalslagen 

Avtalslagen 1 kap. presenterar hur avtal kommer till stånd genom anbud-acceptmodellen. 

Avtalslagen 1 § lyder: 

 

1 § 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. 

 

Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej 

annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan 

sedvänja. 

 

I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss 

form, gälle vad särskilt är stadgat. 

 

I Obligationsrättskommitténs Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, lag om avbetalningsköp m.m. uttrycks detta så som att om någon 

erbjuder sig att sälja eller köpa en vara eller på annat sätt föreslår någon att göra en affär med 

denne, och mottagaren svarar att denne går med på förslaget så är avtal därigenom slutet. ”Vid 

varje avtal kan man särskilja åtminstone två viljeförklaringar”,34 uttrycker 

Obligationsrättskommittén, och lägger till att den första viljeförklaringen kallas för anbud, och 

den som därefter följer kallas för accept. Detta är den så kallade anbud-acceptmodellen. 

 

Bokstavstolkat innebär avtalslagens 1 § att det är anbudet och accepten som är de bindande 

rättshandlingarna, ej uttryckligen det ingångna avtalet. Regeln ”avtal ska hållas” är emmelertid 

en så pass grundläggande regel att den gäller i den svenska rättsordningen helt oavsett om den 

lagstadgats eller ej, men detta faktum följer också implicit av 1 §.35 Därmed är även avtalet en 

bindande rättshandling. Vidare innebär 1 § 2 st. att avtalslagens regelverk för hur avtal ingås är 

dispositiv, vilket betyder att andra modeller än anbud- och acceptmodellen kan användas för 

avtals ingående.36 

 

3.1.1 Anbudet 

Av avtalslagen 1§ 1 st. och 7 § é contrario följer att anbudet är bindande för anbudsgivaren i 

den mening att det som huvudregel inte kan återkallas då det kommit till adressatens kännedom. 

Dessa nyss nämna lagrum fastslår löftesprincipen.37 Varje ”löfte” är alltså bindande var för sig.  

Undantag från denna huvudregel återfinns i avtalslagen 39 § och den så kallade re integra-

regeln. Re integra, latin för ”medan saken är orörd”, tyder på att viss hänsyn kan tas till den 

                                                      
34 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lag om avbetalningsköp 

m.m. (1914), s. 35–36. 
35 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 110. 
36 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar till 1 §. 
37 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 36. 
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som vill återkalla sin rättshandling om denna inte hunnit inverka på mottagaren så att denna har 

börjat agera efter den.38 

 

Vad som utgör ett bindande anbud framkommer inte direkt av lagen, men anbudet ska kunna 

tjäna som underlag för avtalets innehåll. Detta betyder inte att innehållet måste framgå i detalj.39 

Ett avtal om köp mellan privatpersoner kan exempelvis ingås utan att priset är bestämt. Vidare 

får svaret sökas i rekvisiten för rättshandlingar.40 

 

Att anbudet är en bindande rättshandling betyder däremot inte att det är bindande för all framtid. 

Bundenheten existerar endast under den så kallade legala acceptfristen, som framgår av 

avtalslagen.41 Här görs skillnad på skriftliga anbud, som har en legal acceptfrist på antingen det 

som anbudsgivaren specificerat eller vad som är ”skäligt”, medans muntliga anbud inte ges 

något anstånd för accepten utan måste accepteras omedelbart.42 Vidare följer det av avtalslagens 

dispositivet att även vid muntliga avtal kan anbudsgivaren ge anbudstagaren en acceptfrist, och 

därigenom bli ensidigt bunden till sitt anbud under den tiden. 

 

3.1.2 Accepten 

I motiven för avtalslagen uttalas att det ömsesidigt förplikatde avtalet som regel uppstår då 

anbudstagaren förbinder sig att å sin sida erlägga den aktuella motprestationen.43 Vidare krävs 

enligt avtalslagen att accepten av anbudet inkommit i rätt tid och inte är oren.44 Svar på anbud 

som inkommit för sent i förhållande till acceptfristen eller är orent, det vill säga ej 

överensstämmande med anbudet, räknas istället som ett nytt anbud och därmed är den som 

svarat nu ensidigt bunden enligt löftesprincipen.45  

 

Ett svar som istället avböjer anbudet är oåterkalleligt i den mening att det ej kan tas tillbaka 

med sådan verkan att anbudsgivaren fortfarande ska anses vara bunden. Istället förfaller 

anbudet med omedelbar verkan då ett avböjande svar avges.46 

 

  

                                                      
38 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. s 94. 
39 Persson, Kommentar till Avtalslagen [Elektronisk resurs], kommentar 2 till 1 §. 
40 Rekvisit för rättshandlingar behandlas i avsnitt 4.2.1. 
41 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 91. 
42 Ibid. 
43 NJA II 1915, s. 162. 
44 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 35. 
45 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 37–40. 
46 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar till 1 §. 
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4. Viljeförklaringsmodellen 
Hittills har redogjorts för avtalsmekanismen enligt avtalslagen och hur ett avtal består av två 

rättshandlingar; anbudet och accepten. Vidare beskrevs hur båda dessa är exempel på 

viljeföklaringar. Därmed ska i kapitel fyra viljeförklaringsmodellen undersökas närmare med 

fokus på själva viljeförklaringen. En viljeförklaring är en rättshandling, och för att kunna 

känna igen dessa redogörs även för rekvisit för rättshandlingar. 

 

Som tidigare beskrivits är frågan om hur avtalsbundenhet uppstår en av avtalsrättens 

huvudproblem. Traditionellt grundar sig bundenheten på tre steg:47 

 

1. Den rättshandlandes vilja att binda sig 

2. Viljeförklaringen, det sätt som viljan kommuniceras till motparten 

3. Motpartens tillit, hur motparten uppfattar viljeförklaringen. 

 

Bundenheten till avtalet uppkommer ur en parts tillit till motpartens viljeförklaring. För att 

viljeförklaringen ska få rättslig betydelse krävs det att densamma av rättsordningen kvalificeras 

som ett rättsstiftande faktum.48 Rättsfaktumen anbudet och accepten, som enligt avtalslagen är 

grundläggande för avtalsbindande, är båda exempel på viljeförklaringar.49 Dessa är faktiska 

omständigheter som alltså har en omedelbar betydelse för rättsföljden; en rättshandling 

uppkommer i form av ett avtal. 

 

4.1 Viljan 

Viljan utgör den subjektiva delen av en viljeförklaring. Den ska innehålla en önskan om att ingå 

avtal och bli bunden till det.50  Av detta följer också att parten i förlängningen ska vilja uppnå 

de rättsföljder som avtalet kommer resultera i. Härmed kan potentiella problem uppkomma om 

en part faktiskt inte förstod vad avtalet skulle resultera i, då det skulle det vara orimligt att parter 

systematiskt kan frånträda avtal endast med en hänvisning till att man inte förstod 

konsekvenserna av det. 

 

En annan lösning på hur viljan kan utrönas är genom att använda sig av avtalstolkningsmetoder, 

något som kommer redovisas för i kommande kapitel av denna uppsats. Detta kallas för 

viljeteorin. Enligt den mest genomgripande versionen av viljeteorin kan en person endast 

avtalsbindas till det som denne faktiskt ville, oavsett vad denne uttryckte. 

 

HD har i NJA 2015 s. 741 uttalat sig i denna fråga. I fallet var det fråga om avtalstolkning där 

det fanns ett större antal parter till avtalet. En revisor hade anslutit sig till och snart blivit 

delägare i en revisionsbyrå. Mellan revisionsbyråns cirka 140 delägare fanns det ett partneravtal 

som bland annat innehöll en konkurrensklausul. Detta avtal löpte ut och förnyades i flera 

omgångar. Revisorn anslöt sig till det avtal som gällde då denne tillträdde som partner (2001), 

det nästkommande (2003) men inte det då nästkommande (2008). Han var fortsatt anställd på 

revisionsbyrån under cirka ett år efter detta, och 2009 sa han upp sig och anställdes hos 

konkurrerande revisionsbyrå. Frågan i målet var sedermera om revisorn tolkningsvis kunde 

anses vara bunden till konkurrensklausulen i 2003-avtalet, trots att detta avtal upphört att gälla 

då revisorn tagit anställning hos en konkurrent.  

 

                                                      
47 Ramberg (2018), Malmströms civilrätt, s. 86. 
48 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 16. 
49 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 81. 
50 Zetterström (2017), Svensk avtalsrätt, s. 37. 
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Vid bedömningen av om vilja skulle anses föreligga så uttalade HD att det är i första hand den 

utläsningsbara partsavsikten som ska vägas in. Resonemanget understöddes av hur avtal ofta 

ingås utan att specifika villkor nödvändigtvis har varit föremål för diskussioner parterna 

emellan. Detta exemplifierades genom standardavtal som i praktiken kan ingås genom att klicka 

i en ruta på en datorskärm. I sådana fall blir det mycket svårt att fastställa en gemensam 

partsavsikt, och subjektiva kriterier får stå tillbaka för en mer objektiv tolkning. 

 

Vidare ska viljan ha kommit till på ett sätt som rättsordningen erkänner. I avtalslagen 3 kap. 

framkommer underförstått sådana situationer där viljan uppkommit på ett sådant sätt som 

rättsordningen inte accepterar. Ett sådant exempel är avtalslagen 28 §, där rättshandling (och 

implicit viljan till denna) har tvingats fram genom våld eller hot. Avtalslagen 28 § 1 st. lyder: 

 

28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, 

vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som 

innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. 

 

4.2 Viljeförklaringen 

Viljan har alltså rättsskapande kraft.51 Denna måste komma till uttryck på något sätt, vilket sker 

genom en viljeförklaring. I formkravslösa avtal kan flera olika metoder för att kommunicera 

viljan göras gällande. Detta kan ske genom skriftlig kommunikation och muntlig 

kommunikation samt genom olika typer av handlande så som konkludent handlande och 

passivitet. Viljeförklaringen ska innehålla information om vem som utställer densamma, och 

till vem den riktas.52  

 

Vissa viljeförklaringar är inte av sådan kvalitet att de kan anses vara viljeförklaringar. Ofta 

uttalas att erbjudande till allmänheten så som skyltningar och annonser ej utgör en bindande 

viljeförklaring. Viljeförklaringen ska också även ha kommit motparten tillhanda på ett fullgott 

sätt,53 annars blir handlandet närmare en avsiktsförklaring än något annat. Detta harmoniserar 

med CISG art 14.2: 

 

(2) A proposal other than one addressed to one or more specific persons 

is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the 

contrary is clearly indicated by the person making the proposal. 

 

4.2.1 Rekvisit för rättshandlingar 

Härefter kommer rekvisiten för att en fullständig och fullbordad rättshandling ska anses 

föreligga belysas. Här utgås från att den som handlar har rättshandlingsförmåga54 varför den 

frågan efter detta nämnande lämnas därhän. 

 

Avsikt. Det förutsätts normalt att bakom en rättshandling finns någon typ av medvetenhet hos 

subjektet. Det är denna medvetenhet som skapar en riktad avsikt. Adlercreutz påpekar att detta 

ska ej förstås som att konkludent handlande och passivitet inte ska kunna räknas som, eller i 

fråga om rättsverkningarna jämställas med rättshandlingar. Detta på grund av att det som är 

                                                      
51 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 84. 
52 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar till 1 §. 
53 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 83. 
54 Rättshandlingsförmåga: kompetensen att företa bindande rättshandlingar. För juridiska personer innebär det att 

handlingen vidtas av fysisk person med särskild kompetens att rättshandla för den juridiska personen. För fysiska 

personer innebär det i princip att den rättshandlande är myndig, 18 år eller äldre enligt FB 9:1 §. Se Adlercreutz 

(2000), Avtalsrätt 1, s. 117. 



  

11 
 

avgörande i frågan är inte om ett syfte att rättshandla förelåg hos subjektet, utan huruvida 

subjektet gett motparten skälig anledning att anta att densamme åsyftade att rättshandla.55  Att 

avsikten ska avläsas objektivt följer av HD:s avgörande i NJA 1920 s. 446, där ett brev som 

skrevs utan avsikt till rättshandling ändå med fog ansågs uppfattas som ett anbud.  

 

Avgivande. Av avtalslagen 35 § é contrario framgår kravet på rättshandlingens avgivande för 

att den ska anses vara fullständig. Lagrummets första st. lyder: 

 

35 § Har någon underskrivit skuldebrev eller annan handling, som är 

gällande i innehavarens hand eller eljest av löpande beskaffenhet, vare 

handlingen, ändå att den utan hans vilja kommit ur hans besittning, 

gällande mot honom, där den efter överlåtelse förvärvats av någon, som 

därvid var i god tro. 

 

Adlercreutz hänvisar också till avtalslagens 1 § och formuleringen ”avgivet anbudet eller 

svaret” som ännu ett exempel på ett lagstadgat krav om avgivande härom.56 Den rättshandlande 

ska alltså ha möjlighet att ta ställning till sitt handlande. Av detta följer att medkontrahenten 

inte kan åberopa ett underskrivet avtal som denna på något sätt fått kännedom om, innan denna 

inte blivit avgiven från den undertecknande. Adlercreutz uttrycker detta som att endast avsikten 

i sig eller subjektets förberedelser att vidta rättshandling inte är rättskipande innan avgivande 

skett. Med avgivande avses i detta sammanhang en behörig åtgärd i syfte att bringa 

rättshandlingen till adressatens kännedom.57 

 

Adressat. En naturlig följd avgivanderekvisitet är att det måste finnas en adressat, ett 

rättssubjekt, till vilken rättshandlingen riktas. Adlercreutz beskriver hur beroende på 

rättshandlingens art och ändamål så behöver adressaten inte nödvändigtvis vara absolut 

bestämd, utan det kan räcka med att det är möjligt att fastställa en adressat till rättshandlingens 

avgivande.58 

 

Mottagande. Gällande kravet på mottagande av rättshandlingen fordras att skillnad görs för 

olika typer av rättshandlingar. Den typ av rättshandling som är aktuell i denna uppsats är den 

med rättsverkan att avgivaren av rättshandlingen blir bunden till sin rättshandling i den mån att 

den inte kan återkallas. För denna typ av rättshandlingar innebär kravet på mottagande att 

medkontrahenten ska ha fått ”ta del av den”, det vill säga den ska ha kommit till 

medkontrahentens kännedom.59 Lehrberg beskriver hur för att mottagaren ska anses ha fått 

vetskap om densamma, krävs det enligt huvudregeln att meddelanden kommit mottagaren till 

handa. Detta innebär att meddelandet ska ha ankommit till mottagaren på ett sådant sätt att 

denne direkt har möjlighet att ta del av det.60 

 

Tydlighet. Adlercreutz uttrycker att ”[n]är en rättshandlings innehåll inte kan fastställas, är den 

givetvis oduglig som rättshandling”.61 Detta ska likväl inte förstås som att rättshandlingens 

innehåll ska uppställas helt klart och entydigt. Luckor i rättshandlingen kan fyllas ut. För det 

                                                      
55 Adlercreutz (2000), Avtalsrätt 1, s. 119. 
56 Ibid., s. 121. 
57 Ibid., s. 122. 
58 Ibid., s. 124. 
59 Jmf med typen av rättshandlingar som innebär förpliktelser eller andra ogynnsamma konsekvenser för 

adressaten, för vilka andra krav på mottagande får ställas. Se exempelvis Adlercreutz (2000), Avtalsrätt 1, s. 125. 
60 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 100–101. 
61 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 127. 
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aktuella rättsområdet innebär detta att luckor exempelvis kan fyllas ut av medkontrahenten, 

genom dispositiv rätt eller utfyllande regler i form av handelsbruk, bruk mellan parterna eller 

ännu mer vaga förutsättningar.62 Detta kan illustreras av KöpL 45 § som stadgar hur varans pris 

ska bestämmas om avtal om köp har ingåtts utan att avtalet innehåller någon bestämmelse om 

varans pris. Vidare angående hur dessa luckor kan fyllas ut kommer redogöras för i kapitel 8 

om avtalstolkning. 

 

Kravet på tydlighet varierar efter omständigheterna och rättshandlingens typ och funktion. 

Högre krav på tydlighet ställs på den typ av rättshandling där mottagaren inte skäligen 

tolkningsvis ska behöva komma fram till dess innehåll, då det finns hög risk för feltolkning. 

Exempel på sådana är uppsägningar, reklamation och hävning.63 Emellertid har HD godtagit 

meddelanden som formellt varit ofullständiga och oklara, men ändå ansetts nog klart uttrycka 

den rättshandlades vilja och avsikt. Exempel på detta finns i NJA 1918 s. 552 där man 

accepterade ett meddelande som leveransorder, även då det endast innehåll en förfrågan hur 

stort parti för leverans som fanns tillgängligt för leverans. 

 

4.3 Tilliten 

Som en motkraft till viljeteorin finns tillitsteorin, som lägger störst vikt på vad mottagaren av 

viljeförklaringen förstod och la sin tillit till. Här görs en objektiv bedömning, det vill säga det 

är den befogade eventuella tilliten som är av vikt. Det räcker inte med att utröna vad den 

mottagande parten förstod och la sin tillit till, denne ska också varit i god tro.64  Detta samband 

kommer till uttryck i avtalslagen 32 § 1 st. é contrario: 

 

32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning 

eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare 

icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken 

förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget. 

 

Ramberg och Ramberg menar att varken vilje- eller tillitsteorin bör tillämpas fullt ut utan 

undantag, då detta skulle leda till orimliga konsekvenser. Istället ska en balans mellan dessa 

finnas.65    

 

  

                                                      
62 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 127. 
63 Ibid., s. 128. 
64 Ibid., s. 29. 
65 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 41–42. 
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5. Vissa speciella former för avtalsslut 
I föregående kapitel har viljeförklaringsteorin beskrivits med fokus på själva viljeförklaringen. 

Eftersom att viljeförklaringen är en rättshandling har rekvisiten för rättshandlingar också 

redogjors för. I kapitel fem lyfts två speciella former för avtalsslut fram; konkludent handlande 

och passivitet.  

 

5.1 Konkludent handlande 

Det har sedan länge varit allmänt accepterat inom avtalsrätten att avtalsbundenhet kan uppstå 

genom konkludent handlande.66 Sådant handlande brukar bestå av exempelvis tyst accept, 

accept genom realhandlande eller underförstådda viljeförklaringar.67 Gemensamt för dessa 

handlingar är att den handlande agerar på ett sätt som ger motparten befogad anledning att tro 

att ett avtal föreligger. Lehrberg beskriver att alla handlingar som kommunicerar någon typ av 

information kan vara konkludenta, såsom ”nickar, huvudskakningar, handslag etc.”68 och dessa 

kan enskilt räcka som kommunikationsmedel för en vilja att ingå avtal. Adlercreutz och Mulder 

uttrycker i sin tur att konkludent handlande ofta består i ett förfogande eller konsumtion av 

aktuell vara, uppfyllelse av anbudstagarens förpliktelser eller betalning av erbjuden vara.69  Här 

bör sedvanan i förevarande situation betänkas, vilket av Adlercreutz exemplifieras genom hur 

en nickning kan vara helt meningslös i en situation, medans under en auktion densamma kan 

räknas som ett bud.70 

 

Att konkludent handlande kan leda till avtalsbundenhet framgår implicit av avtalslagen. Termen 

”uttryckligt svar” i avtalslagen 8 § lämnar utrymme för att accepten kan vara både passiv (se 

5.2 Passivitet) och konkludent. Här tolkas termen ”uttryckligt” enligt allmänt svenskt juridiskt 

språkbruk och förstås som ”vad som kommer till uttryck” genom ord eller därmed jämställda 

tecken och symboler.71 Lagrummet lyder:  

 

8 § Har den, som avgivit anbud, förklarat sig icke påfordra uttryckligt 

svar därå, eller utvisa omständigheterna, att han ej förväntar sådant, 

vare anbudstagaren ändock pliktig att på förfrågan giva besked, om han 

vill antaga anbudet; underlåter han det, anses anbudet förfallet. 

 

Det just framförda harmoniserar också med UNIDROIT Principles 2.1.1: 

 

A contract may be concluded either by the acceptance of an offer or by 

conduct of the parties that is sufficient to show agreement. 

 

I NJA 1961 s. 658 var frågan om avtalsbundenhet genom konkludent handlande aktuell. 

Grästorps kommun (kommunen) skulle låta uppföra ett antal bostäder på entreprenad. I det 

entreprenadavtal mellan kommunen och entreprenören framgick att även köksutrustning skulle 

ingå. Sellbergsbolaget (bolaget) lämnade en offert till kommunen angående 40 elspisar och 

kylskåp (vitvarorna). Efter ett sedermera möte mellan kommunen, entreprenören och bolaget 

var bolaget av den åsikten att man ingått muntligt avtal med kommunen om leverans av 

vitvarorna medans kommunen och entreprenören ansåg att avtalet istället förelåg mellan 

                                                      
66 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar 8 till 1 §. 
67 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 109. 
68 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 127. 
69 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 43–44. 
70 Adlercreutz (2000), Avtalsrätt 1, s. 18. 
71 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 43. 
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bolaget och entreprenören. Cirka hälften av vitvarorna levererades sedan till kommunen som 

kvitterade leveransen och dessa inmonterades i bostäderna. Räkningen som skickades från 

bolaget till kommunen betalades också av kommunen utan anmärkning. Ett år senare 

levererades andra hälften av vitvarorna varpå kommunen återigen kvitterade ut dessa och de 

inmonterades i bostäderna. Kommunen betalade inte räkningen, då man ansåg att man inte var 

avtalspart då entreprenaden ett halvår senare hade gått i konkurs.   

 

HD fann att kommunen genom sitt handlande hade förstärkt bolaget i sin uppfattning om att 

avtal förelåg dem emellan. Detta borde kommunen ha insett, och informerat bolaget om sin 

uppfattning. Istället hade kommunen genom sitt handlande vid första leveransen gett bolaget 

skäll att uppfatta att kommunen var köpare. Detta, i kombination med att kommunen utkvitterat 

varorna i andra leveransen resulterade i avtalsverkan och kommunen var betalningsskyldig.  

 

Ramberg uttrycker i artikeln ”Mysteriet med den tysta utfästelsen” skepsis mot intolkningen av 

underförstådda viljeförklaringar, och riktar kritik mot HD och menar att man ”laborerar med 

’tysta’ avtalstolkningsmoment” för att komma fram till önskat domslut.72 Vidare menar 

Ramberg att underförstådda viljeförklaringar under åtskillig tid har inneburit bekymmer för 

lagstiftare och domstolar. Detta är inte förvånande enligt Ramberg, då dessa ”saknar den fasta 

utgångspunkt som en klar och tydlig utfästelse tillhandahåller.”73 Härmed synes hur Ramberg 

gör skillnad på tydliga och otydliga utfästelser, och de tydliga har en fastare utgångspunkt än 

den senare. 

 

5.2 Passivitet  

Negativ avtalsbildning, där anbudstagaren blir bunden genom att inte aktivt svara på 

anbudsgivarens anbud, är enligt huvudregeln inte möjligt att åstadkomma enligt svensk rätt.74 

Därmed kan det synas något paradoxalt att sedan hävda att avtalsbundenhet kan uppstå genom 

passivitet. Här ska ett viktigt tillägg göras: för att passivitet ska medföra avtalsverkan ska den 

existera i kombination med att det föreligger en situation där ena avtalsparten anser att avtal 

ingåtts och den andra parten insett eller måste insett detta men inte klargjort vad denne ansett 

gälla angående avtalsbundenheten.75 Parten måste alltså reklamera i tid då denne inser att det 

föreligger olika åsikter om avtalsbundenheten.  

 

Avtalslagen erbjuder vissa möjligheter till avtalsbundenhet genom passivitet i 4 § 2 st., 6 § 2 

st. och 8–9 §§. Gemensamt för dessa lagrum är att endera parten i en viss situation åläggs med 

en skyldighet att informera motparten om hur denne ser på avtalssituationen. Vidare ska denne 

också inse att det föreligger olika åsikter kring huruvida avtalsbundenhet uppkommit. 

Avtalslagen 6 § lyder: 

 

6 § Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av 

tillägg, inskränkning eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, 

skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud 

 

Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, 

anser det överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. 

I ty fall åligger det denne, om han icke vill godtaga svaret, att utan 

                                                      
72 Ramberg (2001) Mysteriet med den tysta utfästelsen, JT s. 409.  
73 Ibid., s. 405. 
74 Ramberg (2018), Malmströms civilrätt, s. 96. 
75 Ibid. 
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oskäligt uppehåll giva meddelande därom; underlåter han det, skall 

avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava kommit till stånd. 

 

Karlgren menar att detta lagrum tycks erbjuda möjligheter till analog tillämpning, speciellt i de 

situationer där rollerna är omvända jämfört med avtalslagens 6 §. Då är det istället 

anbudsgivaren som anser att accepten är ren och anbudstagaren måste inse detta. I en sådan 

situation bör anbudstagaren genom analog tillämpning av avtalslagen 6 § 2 st. vara skyldig att 

informera anbudsgivaren om misstaget.76  

 

Avtalsbundenhet genom passivitet blev aktuellt i NJA 2006 s. 638. En läkare och specialist på 

ångest och tvångsbeteenden (läkaren) var anställd som lektor på Karolinska institutet. Cirka en 

tredjedel av läkarens tjänst var lagd inom Stockholms läns landstings (landstinget) 

verksamhetsområde på en psykiatrisk klinik, vilket landstinget betalade läkarens lön för. 

Läkaren hade även en privatklinik (bolaget) där denne behandlade patienter. Bolaget menade 

att landstinget var skyldig att utge läkarvårdsersättning för läkarens arbete. Landstinget hävdade 

att sådan ersättning inte skulle betalas ut då läkaren var anställd hos landstinget. Bolaget väckte 

talan mot landstinget och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att den begärda ersättningen 

skulle betalas ut. Förlikningsförhandlingar inleddes och bolaget återkallade sin talan. 

Förhandlingen pågick i månader och efter avslutade förhandlingar översände bolaget till 

landstinget via e-post ett dokument kallat ”slutlig överenskommelse”, ”för underskrift”. Enligt 

detta dokument skulle landstinget betala vissa ersättningar och arvoden till bolaget. Då 

landstinget inte svarade på detta meddelande skickades samma dokument över i original. Datum 

för betalning passerade utan att landstinget varken agerade eller betalade.  

 

HD konstaterade inledningsvis att i sammanhanget ska landstinget enligt praxis (NJA II 1991 

s. 120) betraktas som näringsidkare. Därmed kunde HagL 21 §77 tillämpas. Med hänvisning till 

det just nämnda lagrummet presumerades att avtal ingåtts efter att förhandling skett, och ett 

missiv i form av dokument namngett ”slutlig överenskommelse” skickats över vilket 

landstinget inte hade bestridit. I och med att landstinget inte kunde lägga fram bevisning för att 

bryta denna presumtion ska bindande avtal anses ha ingåtts.  

 

Håstad gör ett uttalande ober dictum i NJA 2006 s. 638 angående en regel om passivitetsverkan 

som baseras på avtalslagen 6 § 2 st. och 9 §. Håstad anser att båda dessa lagrum har begränsade 

användningsområden i verkligheten. 9 § kräver att anbudet kombineras med en formulering om 

”utan förbindelse” eller liknande, vilket betyder att den situation där det endast uppfodras till 

ett anbud ej hör hemma här. Även 6 § 2 st. är begränsad i sitt tillämpningsområde då ett rättsligt 

korrekt anbud först ska förmedlas för att denna regel ens ska komma på fråga. Håstad menar 

att i och med det aktuella fallet så har en ny regel som kombinerar grunderna för båda lagrum 

utvecklats: 

 

När ett anbud framkallats av mottagaren, särskilt om det föreligger en 

preliminär uppgörelse, och mottagaren inte bara måste inse att han 

framkallat anbudet utan också måste inse att anbudsgivaren utgår från 

att anbudet blivit godtaget om han inte får annat besked, kan det åligga 

mottagaren - åtminstone om han är näringsidkare men kanske även i 

                                                      
76 Karlgren (1965), Passivitet: en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie, s. 180–188. 
77 Om tredje man som är näringsidkare förhandlar med agenten och från huvudmannen får ett meddelande om att 

denne bekräftar avtal eller antar anbud måste tredje man utan dröjsmål meddela huvudmannen om man anser 

detta oriktigt. Om tredje man inte gör så eller kan visa på att meddelandet var oriktigt skall denne anses 

avtalsbunden till det innehåll som huvudmannens meddelande visar. 
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andra fall - att reklamera inom skälig tid för att inte bli bunden av 

anbudet.78 

 

NJA 1977 s. 92 (syrienfallet) är ett annat fall som är vitt citerat då det kommer till exempel på 

hur passivitet i kombination med konkludent handlande har fått avtalsverkan. Här hade ett 

svenskt bolag (bolaget) förhandlat med en person (B) angående huruvida B skulle utses till 

bolagets representant i Syrien. Bolaget skickade brev till B där man förklarade sig redo att ingå 

avtal om vissa villkor möttes och att man efter B:s godkännande härom skulle tillställa B 

nödvändiga avtal. Efter att B lämnat godkännande blev inget särskilt avtal upprättat. Då tvist 

senare uppstod angående huruvida avtal verkligen ingåtts gjorde HD följande bedömning. 

Visserligen hade inte avtal kommit till stånd genom B:s godkännande av brevet, men bolagets 

fortsatta agerande därefter hade däremot gjort det. Bolaget hade agerat konkludent genom att 

man bland annat bett B medverka vid bolagets affärsangelägenheter. Bolaget hade även varit 

passiv då B hade börjat förbereda övertagandet av bolagets representation i Syrien, och detta 

skedde med bolagets vetskap eller i varje fall borde bolaget ha vetat om det. I och med bolagets 

passivitet i kombination med konkludenta handlande ansåg HD till slut att avtal med det 

innehåll som första brevet från bolaget uttryckte hade kommit till stånd mellan parterna. 

 

 

  

                                                      
78 NJA 2006 s. 638, se s. 650. 
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6. Avtalsmekanismen i en digital miljö 
Det är tidigare konstaterat att avtal som utgångspunkt ingås genom två rättshandlingar; anbud 

och accept som tillsammans utgör samstämmiga viljeförklaringar. Vidare är det undersökt vad 

viljeförklaringsbegreppet innebär. I detta kapitel ska dessa begrepp granskas i ljuset av 

digitaliseringen. 

 

6.1 IT-utredningen 

I maj 1994 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare som fick uppdraget att utarbeta 

förslag för eventuell rättslig reglering kring förvaltning och näringsliv som kunde tänkas 

behövas i samband med utvecklingen av elektroniska anslagstavlor och användningen av 

elektroniska dokument.79 

 

Utredningen, här efter kallat IT-utredningen, överlämnade sedan betänkandet Elektronisk 

dokumenthantering (SOU 1996:40). Föredragande påpekade angående avtalslagen att då denna 

är ett resultat av ett omfattande nordiskt samarbete, dess regler är väl genomarbetade och kan 

tillämpas utanför sitt egentliga tillämpningsområde samt uppfattas som rättsgrundsatser krävs 

det starka skäl för att ändring i avtalslagen ska bli aktuellt. IT-utredningen kommer sedan fram 

till att avtalslagens rättsliga reglering även kan tillämpas på IT-miljön.80 

 

6.2 Elektroniska viljeförklaringar 

Vid avtalslagens tillkomst under början av 1900-talet, föll det sig naturligt att avtal ingicks 

genom utväxling av dokument eller öga mot öga i en förhandlingssituation. Det var knappast 

tänkt att avtalslagens reglering hundra år senare skulle tillämpas i en, för den tiden, futuristisk 

framtid där människor kommunicerar med varandra utan direkt kontakt genom små 

elektroniska enheter som de flesta människor bär med sig i sin vardag. Det finns emellertid 

ingenting i avtalslagen som direkt hindrar ett avtalsbindande genom elektronisk 

kommunikation, och sådan har sedan länge nu klart accepterats av rättsordningen. IT-

utredningen kom som just nämnts fram till att avtalslagen inte måste genomgå några 

grundläggande förändringar för anpassning till elektroniskt avtalsslutande. Därmed anses 

avtalslagen idag som teknikneutral, då dess regler kan anpassas till den digitala teknik som 

dagens samhälle byggs på.81  Så länge det finns klarhet i att det förekommer två uttryckta 

viljeförklaringar som är överensstämmande resulterar dessa i ett avtal oavsett om de 

kommunicerats muntligt, skriftligt, konkludent eller digitalt.82  

 

Hultmark83 menar att på grund av den snabbhet som den digitala miljön erbjuder så kan parterna 

lätt komma med oöverlagda viljeförklaringar som de sedan inte vill vara bundna till.84 Likväl 

finns det fortfarande överhängande skäl att se på digitala meddelanden som lika bindande som 

skriftliga; men de bör istället likställas med muntliga viljeförklaringar som också dessa kan 

utgöra bindande viljeförklaringar.85 Adlercreutz beskriver å andra sidan, att avtalslagens 

uppdelning på muntliga och skriftliga anbud tar sikte på att göra skillnad på avtalsslut mellan 

personer på skilda orter (inter absentes) och närvarande personer (inter presentes).86 Lehrberg 

                                                      
79 SOU 1996:40, inledning.  
80 Ibid., s. 119. 
81 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar 12 till 1 §. 
82 Förutsett att avtalstypen inte kräver viss form på viljeförklaringarna. 
83 Christina Hultmark, numera Christina Ramberg. 
84 Hultmark (1998), Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 24. 
85 Ibid., s. 24–25. 
86 Adlercreutz (2000), Avtalsrätt 1, s. 45. 
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beskriver elektroniska anbud som något sorts mellanting mellan dessa situationer, och tillägger 

att då de utbyts i realtid bör de normalt sett behandlas som muntlig kommunikation. Lehrberg 

väljer dock istället att presentera en modell där all elektronisk kommunikation, med vissa 

undantag, ska behandlas som skriftlig. Detta i och med att det enligt Lehrbergs synssätt är 

onödigt att behandla elektroniska anbud som muntliga, och detta knappast är något som de 

iblandade personerna utgår från ska ske. Undantagen ska här göras för kommunikation i öppna 

chattrum där aktiviteten är hög och meddelanden lätt försvinner i mängden av andra 

meddelanden. Detsamma ska gälla för tillfälliga chattrum där de iblandande inte räknar med 

eller kan återvända efter avslutad chattsession. 87  

 

Hultmark presenterar också en förklaringsmodell för hur det datorsystem som används för 

slutande av avtal istället kan ses som en slags fullmäktig för användaren. Därigenom skulle 

användaren kunna befrias från ansvar om systemet felaktigt skickar ett meddelande som 

mottagaren fäster sin tilltro till.88 Både Hultgren och Lehrberg kritiserar detta ställningstagande 

eftersom IT-systemet inte är ett rättssubjekt och därmed saknar förmågan att uppbära rättigheter 

och förpliktelser så utgör fullmaktsteorin en ”onödigt komplicerad och missvisande bild av de 

problem som uppkommer i samband med en bedömning om vem som bär ansvar vid 

systembetingande fel (…)”.89  

 

En annan lösning är att elektroniska, med automatik avgivna, viljeförklaringar kunna anses vara 

avtalsgrundande på ett liknande sätt som de konkludenta (se kapitel 5.1 Konkludent 

handlande).90 IT-utredningen uttrycker detta som att de rättsverkningar som parterna har för 

avsikt att uppnå, bör kunna åstadkommas också genom ett förfarande i en digital miljö. Här 

handlar det inte om en maskinell ”vilja”, utan fokus bör istället ligga på det bakomliggande 

intresset.91  

 

Ett annat problem som behandlades av IT-utredningen gällande elektroniska viljeförklaringar 

var när en sådan ska vara att anse som till handa hos adressaten. Även i en digital miljö kan 

krävas att rättshandlingen kommit mottagaren till handa. Detta innebär i sammanhanget att 

mottagaren har beretts möjlighet att ta del av meddelandet, men denne måste inte nödvändigtvis 

ha läst meddelandet.92 Så långt stämmer IT-utredningens slutsatser med den allmänna 

beskrivningen av krav på mottagande som generellt gäller för rättshandlingar. Då det kommer 

till elektroniska viljeförklaringar så hänvisar IT-utredningen till vad som gäller för andra 

elektroniska meddelanden enligt RB, FPL och FL. Därmed ska även för avtalsrättens område 

digitala viljeförklaringar anses mottagaren till att handa då den överförts till den funktion i 

adressatens informationssystem där meddelanden tas emot.93 Gällande vilket 

informationssystem, vilken adress med andra ord, som ska accepteras som ”adressatens” 

uttrycker IT-utredningen att här avses den adress som adressaten verkligen använder eller 

angivit att han använder.94 

 

  

                                                      
87 Lehrberg (2006), Avtalsrättens grundelement, s. 126. 
88 Hultmark (1998), Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 27–28. 
89 Ibid. och Lehrberg, Anm: Elektronisk handel och avtalsrätt, SvJT 1999 s. 676. 
90 Grönfors & Dotevall (2018), Avtalslagen en kommentar [Elektronisk resurs], kommentar till 1 §. 
91 SOU 1996:40 s. 121. 
92 Ibid., s. 125. 
93 SOU 1996:40 s. 124-125. 
94 Ibid. s. 126. 
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6.3 Relevant rättspraxis 

6.3.1 NJA 2016 s. 1195 (internetauktionen) 

I oktober 2013 la E.L (säljaren) i en sluten Facebookgrupp upp en annons gällande försäljning 

av ett skåp.  Annonsen villkorades med att skåpet skulle säljas till den som bjudit högst, att 

sluttiden var 15:00 den 5 oktober, och utgångspriset var 300 kr. Annonsen lades upp som ett 

inlägg på gruppens sida och en diskussionstråd samt underdiskussionstrådar förekom i 

anslutning till annonsen, då kommentarer, bud, och frågor läggs upp på så sätt.   

 

Vid en första anblick av annonsen syns endast den senaste kommentaren varför den som vill 

läsa fler kommentarer måste klicka på ”view more comments” för att se resten av 

kommentarerna. I en av dessa kommentarer till annonsen angav säljaren att sluttiden istället 

skulle vara 16:00 den 5 oktober. I annonsens kommentarsflöde ställdes sedan frågan angående 

budgivningens stopptid ett antal gånger varpå säljaren gav motstridiga svar; dels skulle så skulle 

ske ”den 4 oktober eller på förmiddagen den 5 oktober” men säljaren meddelande också  att 

”budgivningen skulle avslutas den 5 oktober kl.15.00” och även att ” någon gång kring lunchtid 

den 5 oktober” med ett senare tillägg att ”sluttiden var 16:00”.95 

 

E.K (första köparen), käranden i målet, hade högsta budet då klockan slog 15:00 den 5 oktober. 

Denne hade endast uppfattat den första sluttiden och tog direkt kontakt med säljaren via 

direktmeddelande och konstaterade att hon hade vunnit skåpet och frågade om upphämtning 

kunde ske under morgondagen. Säljaren svarade 15:10 med följande meddelande 

(bekräftelsemailet): ”Ja det är ett jätteläckert skåp. vet att du inte kommer att bli missnöjd. Ja 

absolut! Är hemma så de är bara att komma - - -”.  

 

Vidare skrev första köparen också i annonstråden att hon vunnit skåpet, varpå andra 

medlemmar i gruppen påpekade i tråden samt i direktmeddelande till säljaren att så inte var 

möjligt då sluttiden var 16:00 samma dag. Säljaren lät därför budgivningen fortsätta. Säljaren 

skickade ett direktmeddelande till första köparen där hon bad om ursäkt och förklarade at 

budgivningen skulle fortsätta. Klockan 16:00 samma dag hade K.B (andra köparen) det högsta 

budet och denne erhöll sedermera skåpet. 

 

Första köparen ansökte om stämning å säljaren och yrkade på att säljaren skulle förpliktas att 

till första köparen betala skadestånd om 3 500 kr jämte ränta på grund av avtalsbrott. Skadan i 

detta fallet var enligt första köparen utebliven vinst. Säljaren i sin tur bestred käromålet med 

hänvisning till att avtalsbundenhet inte uppstått då den riktiga sluttiden var 16:00 och det är 

sedvänja på Facebook att säljaren bestämmer villkoren. 

 

TR:n accepterade att det var sedvänja på Facebook att säljaren bestämmer villkoren, och 

bedömde angående avtalsbundenheten att det saknades en gemensam partsavsikt mellan 

säljaren och första köparen, varpå avtalsbudenhet inte uppstått. Därmed blev skadestånd på 

grund av avtalsbrott inte aktuellt. 

 

HovR:n i sin tur, menade att internetauktioner inte var en enhetlig företeelse, och därmed skulle 

prövning göras utifrån de för fallet gällande enskilda villkoren samt avtalsrättsliga principer i 

stort. Vidare menade HovR:n att det inte var bevisat i målet att sedvänja förelåg, men att det 

följde av internetauktionens natur att annonsen var att anse som en uppmaning till 

medlemmarna att komma med ett anbud. Därmed rörde det sig om ett utbud som inte resulterade 

i någon bundenhet för säljaren. Vidare ansåg HovR:n med hänvisning till re integra i avtalslagen 

                                                      
95 NJA 2016 s. 1195 
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39 § att säljaren hade rätt att återkalla sin accept av första köparens anbud. Därmed hade inte 

avtalsbundenhet uppstått mellan första köparen och säljaren. TR:ns domslut fastställdes 

därmed. 

 

HD började med att konstatera att det av utredningen inte framkommit att det fanns några 

speciella regler för auktionsförfarandet i Facebookgruppen eller att det fanns någon sedvänja 

som var tillämplig. Därmed skulle frågan om avtalsbundenhet avgöras utifrån vad som allmänt 

gällde kring ingående av avtal genom auktion. Vedertagna regler kring avtalsmekanismen på 

auktion är att den som anordnar en auktion har fri prövningsrätt och kan bestämma vilka villkor 

som ska gälla för auktionen. Om inte annat anges så ska avtalslagens anbud och acceptmodell 

tillämpas så att buden som kommer under auktionen är att jämställa med anbud och klubbslaget 

är att anse som accept. Vidare innebar också den fria prövningsrätten att auktionsanordnaren 

hade rätt att fram till klubbslaget antingen avbryta förfarandet eller ändra dess villkor. 

 

HD menade att de stora likheter som finns mellan internetauktion och den traditionella 

klubbslagsauktionen talar för att samma principer ska tillämpas på de båda. Detta skulle i 

praktiken innebära att även vid en internetauktion har anordnaren fri prövningsrätt och sluttiden 

får samma funktion som klubbslaget. 

 

Vad gällde den eventuella avtalsbundenheten i det aktuella fallet, menade HD att i och med att 

säljaren hade skickat över bekräftelsemailet till första köparen så var den andra sluttiden, 16:00 

den 5 oktober, oavsiktlig. Angående om säljaren med hänvisning till re integra i avtalslagen 39 

§ hade rätt att återkalla sin accept, menade HD att det inte kunde krävas av första köparen att 

denne skulle ha läst hela tråden. Vidare ansågs det inte oskäligt att säljaren skulle vara bunden 

till sin accept, och därmed hade avtal träffats genom att sluttiden 15:00 hade passerat och 

kärandes talan bifölls. 

 

6.3.2 NJA 2017 s. 769 (digitala skuldebrev) 

I det aktuella målet hade en person (H.L) i december 2013 upptagit en kredit hos Collector 

Credit AB (Collector). I samband med detta hade ett digitalt skuldebrev upprättats till 

”Collector eller order” och H.L hade signerat detta med hjälp av en elektronisk underskrift. Då 

H.L ej återbetalade lånet ansökte Collector om betalningsföreläggande angående krediten, 

vilket tilldelades Collector. Problem kring verkställighet av utslaget uppkom dock. Enligt UB 

2:2 § ska för verkställighet handlingen på vilken ett löpande skuldebrev grundas, lämnas in i 

original till Kronofogdemyndigheten. Eftersom att skuldebrevet var elektroniskt med en 

elektronisk underskrift kunde endast en utskrift (kopia) produceras.  Med hänvisning till detta 

hade Kronofogden avslagit Collectors ansökan om verkställighet av utslaget.  

 

Efter att Collector överklagat prövade TR:n målet och kom fram till att 

Kronofogdemyndighetens beslut skulle stå fast. Collectors överklagande lämnades därmed utan 

bifall. 

 

I HovR:n framförde Collector att det aktuella skuldebrevet skulle anses vara ett enkelt sådant, 

med hänvisning till att det var digitalt och därmed inte kunde existera som original i en fysisk 

kopia. Därmed menade Collector att Kronofogden inte skulle ha tillämpat de särskilda regler 

som gällde för löpande skuldebrev, utan de som gällde för enkla skuldebrev. HovR:n bedömde 

att skuldebrevet ändock skulle anses vara ett löpande sådant, då det till ordalydelsen stämde 

överens med den definition av löpande skuldebrev som UB tillhandahåller. Vidare la HovR:n 

till att om skuldebrev med yttre attribut som löpande skuldebrev skulle accepteras som enkelt, 

riskerar omsättningsintresset att skadas vilket hela regleringen av skuldebrev bygger på. 
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Eftersom skuldebrevet var löpande kvarstod problematiken med att Collector inte lyckats lämna 

i det i original vid ansökan om verkställighet och därmed avslogs Collectors överklagande. 

 

Collector överklagade och fick prövningstillstånd i HD. Collector yrkade bifall om sin ansökan 

om verkställighet medans H.L ej hördes av. HD började med att konstatera att utifrån 

skuldebrevslagens definition av ett skuldebrev, kan ett elektroniskt dokument uppfylla samtliga 

kriterier. Vidare definieras ett löpande skuldebrev av att det är ställt till viss man eller order. 

Det löpande skuldebrevet är bärare av den fordran som skuldebrevet avser – och besittningen 

av densamma är därmed viktig. Därmed finns det ett krav på att besittning och rådighet över 

skuldebrevet är möjligt. HD ansåg att det inte innebär att ett löpande skuldebrev måste 

manifesteras i en fysisk pappersform. Istället uttalande HD att:  

 

Lagen bör kunna tillämpas teknikneutralt, om det kan ske med 

upprätthållande av de skyddsändamål som reglerna i skuldebrevslagen 

är avsedda att fylla.96 

 

Med hänvisning till att elektroniska dokument enligt Kontoföringslagen kan vara löpande, så 

kan ej uteslutas att ett elektroniskt dokument kan vara det utifrån ett avtalsarrangemang.  

Därmed fastslog HD att ett elektroniskt skuldebrev kan vara löpande, om hanteringen av detta 

medför en rådighet och kontroll över innehållet i skuldebrevet, och gäldenären därigenom 

tillförsäkras de skyddsmekanismer som följer av skuldebrevslagens reglering.  

 

Angående bedömning i det aktuella fallet kom HD fram till att då utformningen av det 

elektroniska dokumentet inte tydde på att parterna tillämpat något kompletterande lösning som 

skulle säkerställa rådigheten över innehållet, och gäldenären inte invänt något om dokumentets 

egenskaper, skulle Collectors uppgifter om skuldebrevet godtas. Därmed rörde det sig inte om 

ett löpande skuldebrev och det faktum att densamma i original inte kunde lämnas in utgjorde ej 

hinder mot verkställighet. Därmed ska ärendet med ändring i HovR:ns beslut återförvisas till 

Kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning. 

 

  

                                                      
96 NJA 2017 s. 769, se HD:s avgörande punk 8.  
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7. Emojin som tolkningsdata 
Rättsutredningen har hittills visat på att för att ett meddelande ska kunna räknas som en 

rättshandling och fungera som ett anbud eller accept, krävs att dess innehåll kan tydas på något 

sätt. Därmed kommer i kapitel sju att redogöra för hur emojin ter sig som bärare av 

information, och eventuella problem med dess tydning.  

 

Everyone loves emojis! It’s easy to see why. Historically, most online 

communications have emphasized text, and emojis add much-needed 

emotional content to text-driven communications—and often help 

people express themselves more precisely. Due to the enthusiastic 

embrace of emojis, we are witnessing a historic change in how we 

communicate online.97 

 

Emojier är karaktärer likt bokstäver inom unicode-systemet. Unicode står för en 

industristandard som möjliggör för datorer att hantera digital text enligt alla de existerande 

skriftspråken i världen. Enligt detta system så har alla tecken en egen unicode-siffra. Till 

exempel så betyder unicode-numret U+0048 ett stort H enligt det latinska alfabetet och U+2661 

motsvarar ett vitt hjärta med svarta kanter. 

 

Ordet ”emoji” finns med i Svenska Akademins ordlista sen 2015. Dess ordformer är emoji, 

emojis, emojin, emojier, emojierna. En emoji är en enklare grafisk bild, ett piktogram, för 

datorbaserad kommunikation. Emojin skapades från början i syftet att representera känslor i 

online kommunikation.98 

 

Dessa används ofta som alternativ till, eller som en förstärkning av, skriven kommunikation.99 

I en rapport från 2015 visades att 92 % av alla internetanvändare använder sig av emojier.100 

Dessa symboler har numera börjat anses som ett universellt språk, och ett flertal studier har 

redan genomförts angående hur vi kommunicerar med dem.  

 

Utvecklingen har resulterat i ett behov för att hitta vägar för de översättningsutmaningar som 

emojier innebär. Ett brittiskt översättningsföretag har exempelvis anställt en emoji-tolk,101 ett 

svenskt digitalt emojilexikon har skapats,102 och jurister uppmärksammar att det finns 

svårigheter i att tolka emojins innebörd vid rättegångar. 

 

7.1 Att tyda emojins mening 

Det finns idag totalt 2 823 emojier enligt Unicode Standard.103 Dessa förmedlar sin betydelse 

genom sin grafiska likhet med någon företeelse eller föremål i den fysiska världen. Exempel på 

detta är en hand som gör tummen upp, en blomma eller ett ansikte som ler. ”En bild säger mer 

än tusen ord” är ett vanligt ordspråk, och då det kommer till emojier verkar det vara en gångbar 

sanning även här. Då ord har en direkt betydelse, så existerar emojins betydelse ofta på en 

                                                      
97 Goldman (2017) Surveying the Law of Emojis, sammanfattning. 
98 Xuan et. al (2016) Learning from the Ubiquitous Language: an Empirical Analysis of Emoji Usage of 

Smartphone Users, s. 771. 
99 Xuan et. al (2016) Learning from the Ubiquitous Language: an Empirical Analysis of Emoji Usage of 

Smartphone Users, s. 770. 
100 Emogi Research Team (2015) 2015 Emoji Report, s. 4 
101 https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/emoji-specialist-sokes-for-rattegangar/ 
102 http://www.emoji.se 
103 Enligt dagens datum, 2019-04-28. 
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nyanserad skala som många gånger är starkt influerat av tolkarens egna erfarenheter och 

kunskaper.  

 

Detta synliggjordes genom en undersökning gjord av Dagens Nyheter. Användarna fick svara 

på vad 20 olika emojier betyder och svaren jämfördes med dess officiella innebörd så som den 

var tänkt då de skapades. Det framkom tydligt hur brett spekta en tolkning av samma emoji 

kunde resultera i. Tabell 1 visar den procentuella fördelningen över de tio bästa svaren.104 

 

 
 

Även i den mest okomplicerade formen av kommunikation mellan plattformar, då en emoji 

skickas från en plattform till samma plattform105 (här efter inomplattform) har det påvisats stora 

skillnader i tolkningar mellan deltagare. En studie från University of Minnesota kunde visa på 

att i ungefär 25 % av inomplattformfallen kunde deltagarna inte komma överens huruvida 

emoji-kommunikationen var neutral, positiv eller negativ.106 Här exemplifierades Microsofts 

version av Unicode U+1F606 (se figur 1), ”smiling face with open mouth and tightly closed 

eyes”, som den emoji med den största oenigheten bland deltagarna angående dess tolkning. Här 

menade 44 % av deltagarna att den var negativ medans 54 % av deltagarna tyckte att den var 

positiv, vilket visar på en klar brist på konsensus gällande den aktuella emojins innebörd.107  

 

  
Figur 1 

Vidare kan emojierna i stor utsträckning skilja sig i sitt uttryckt beroende på vilken plattform 

de presenteras på.  

 

 

                                                      
104 Nedplockad från DN ekonomi 19-04-27 [https://www.dn.se/ekonomi/fragesport/vad-betyder-emojin/] 
105 Exempelvis från en iPhone till en annan iPhone. 
106 Miller et. al (2016). "Blissfully happy" or "ready to fight": Varying interpretations of emoji, s. 5. 
107 Designen av emojin har ändrats sedan aktuell undersökning publicerats. 
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Figur 2 

 

Figur 2 föreställer emojin U+1F52B, ”pistol”, 108  och dess olika versioner på olika plattformar 

(här efter överplattform109). Här synes hur vissa av dessa pistoler verkar föreställa vattenpistoler 

medans andra mer liknar en potentiellt skarpladdad pistol, och några verkar se ut som något typ 

av mellanting. Här kan en potentiellt lekfullt meddelande så som ”du ska få vad du förtjänar” 

tillsammans med en vattenpistolsemoji i överplattformskommunikation tydligt få en helt annan 

innebörd om mottagaren ser en annan typ av pistol på sin skärm. Avsändarens intentioner med 

meddelandet kan här naturligtvis riskera att gå förlorat. Detta menar Goldman är en av de största 

utmaningarna då det kommer till domstolarnas tolkning av emojin:  

 

Most significantly, senders and receivers will unexpectedly see 

different versions of an emoji due to technological intermediation, 

leading them to make reasonable—but different—interpretations of the 

same communication, with potentially adverse consequences for one or 

both parties.110 

 

University of Minnesota-studien visade gällande överplattformkommunikation med emojier att 

oenigheten var stor bland deltagarna både gällande semantiken och vilken känsla emojin 

förmedlade.111 Deras resultat tyder på att risken för missförstånd i kommunikationen ökar ännu 

mer då man kommunicerar överplattform med emojier. Vidare menar Miller et al att för att en 

perceptuell upplevelse ska få en allmän innebörd så måste deltagarna studera samma sak. Här 

skiljer sig överplattformskommunikation med emojier från skriven text, där tolkaren ser exakt 

samma tecken på olika plattformar.  

 

Forskare på University of Michigan och Peking University har genom en applikation analyserat 

hundratals miljoner meddelanden från nästan fyra miljoner smartphoneanvändare, och kommit 

fram till att emoji-användandet skiljer sig mellan länder och kulturer.  

 

I studien använde man sig av Hofstedes kulturdimensionsteori112 som delar upp världens länder 

i sex olika kulturella dimensioner. Studien visade exempelvis på att i länder som hör till den 

dimension som är långsiktigt orienterade, som Frankrike och Ungern, tenderade användarna att 

använda mindre negativa emojier än i de länder som hörde till den dimension som är mer 

kortsiktigt orienterade, så som Mexico och Peru.113 

 

7.2 Underinstansernas behandling av emojier 

7.2.1 HovR:n för västra Sverige mål nr B 4827–17 (auberginen) 

Åklagaren yrkade på att den tilltalade (Robert) skulle dömas för sexuellt ofredande av 

målsägande (studenten) då han förmått denna som vid tidpunkten var 13 år gammal att 

                                                      
108 Nedplockad 2019-04-28 från unicode.com 
109 Exempelvis från iPhone till Gmail. Överplattform innebär i detta sammanhang emojins visuella 

representation beroende av vilken plattform som används för att titta på den. 
110 Goldman (2017) Surveying the Law of Emojis, s. sammanfattning. 
111 Miller et. al (2016). "Blissfully happy" or "ready to fight": Varying interpretations of emoji, s. 7. 
112 http://clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/ 
113 Xuan et. al (2016) Learning from the Ubiquitous Language: an Empirical Analysis of Emoji Usage of 

Smartphone Users, s. 777-778. 

http://clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
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medverka i en konversation med sexuell innebörd. De aktuella konversationerna skedde genom 

Snapchat, en digital kanal för kommunikation med bild, text och symboler. Som stöd i målet la 

åklagaren fram skärmdumpar på chattkonversationer mellan Robert och studenten.  

 

Ett av meddelandena bestod av emojier föreställande en aubergine samt droppar (figur 3) vilket 

åklagaren gjorde gällande skulle föreställa en sädesuttömning, vilket HovR:n bedömde det inte 

klart framgick att denna kombination av emojier skulle föreställa. En annan konversation 

uttryckte att ”404114 suger”, att ”många ska in och ut” följt av emojier föreställande fingrar som 

bildade en cirkel samt ett finger som pekade mot denna (figur 4) med texten ”tur du ändå inte 

har så snuskig fantasi.” HovR:n menade att detta var besvärande för Robert men då vissa 

emojier inte hade lästs av korrekt och istället bildat frågetecken, så hade konversationen inte 

redovisats i sin helhet. HovR:n kom fram till att det i målet inte hade visats att meddelandena 

hade sådan innebörd att de skulle bedömas som sexuella ofredanden.  

 

 
Figur 3 

 
Figur 4 

 

7.2.2 Göta HovR i mål nr B 3481–17 (uteslutna emojier) 

HovR:n gjorde samma värdering i målet som Kalmar TR i B 1601–17 tidigare hade gjort. 

Åklagaren i målet yrkade på att den tilltalade (Marcus) skulle dömas för sexuellt tvång av 

målsägande Sofie, efter att han skulle ha genomfört sexuella handlingar på henne då hon befann 

sig i en utsatt situation på grund av sömn och berusning. Detta skulle ha både filmats och 

fotograferats. En av de viktiga frågorna i målet var huruvida Sofie var vid medvetande eller ej 

då detta skedde. Till stöd härav lades fram en chattkonversation mellan två andra personer med 

anknytning till Marcus. Personerna diskuterade händelsen på ett sådant sätt att det framgår för 

domstolen att de uppfattat att Sofie inte var vid medvetande. Till flera av meddelandena hade 

även emojier lagts till, vilka åklagaren ej hänvisat till och domstolen helt utelämnat från domen. 

 

7.2.3 HovR:n över Skåne och Blekinge mår nr B 722–18 (boxningshandsken) 

Åklagaren i målet framställde yrkanden om att den tilltalade (Rasmus) skulle dömas för bland 

annat olaga hot. Bevisningen som lades fram i den delen, var dels ett antal digitala 

direktmeddelanden från Rasmus till målsägande (Isak), och dels ett inlägg på Instagram där 

Rasmus taggat Isak. I direktmeddelandena uttryckte Rasmus en ilska och frustration samt vilja 

att komma i kontakt med Isak. I Instagraminlägget hade Rasmus taggat Isak och framfört att 

han vill komma i kontakt med honom och att han väntar ivrigt. Efter denna text följde en emoji 

som föreställde boxningshandskar (figur 5). HovR:n bedömde att instagraminlägget (men inte 

direktmeddelandena) var att anse som ett hot som var ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos 

Isak, och att Rasmus måste ha insett det. 

                                                      
114 En busslinje. 
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Figur 5 

 

7.2.4 HovR:n för nedre Norrland mål nr B 1035–18 (den sarkastiska emojin) 

I det överklagade avgörandet hade den tilltalade (Dennis) dömts för våldtäkt vid två tillfällen. 

Vid ett av tillfällena hade målsägande (Caroline) efteråt skickat ett snapchatmeddelande till en 

kompis med en bild på sitt ansikte där ett handavtryck kunde synas på kinden samt en text som 

löd ”hans handavtryck” och en leende emoji (figur 6). Angående emojin menade Dennis att 

detta meddelande hörde till en mängd omständigheter som framstod som överdrifter eller 

svårförståeliga. Caroline i sin tur menade att emojin i detta fall skulle tolkas som ironi. Då det 

kommer till tolkningen av emojin bedömde HovR:n att med tanke på att meddelandet var 

skickat efter att Caroline bett vännen om skjuts och sagt att hon blivit tvingad till sex, så skulle 

emojin tolkas på ett sarkastiskt sätt och inte bokstavligt. 

 

 
Figur 6 

 

7.2.5 Luleå TR mål nr B 3484–17 (otydbara emojier) 

I målet yrkade åklagaren att TR:n skulle döma den tilltalade (Angelica) för hets mot folkgrupp, 

ringa brott. Som bevisning åberopades en skärmdump på ett Facebookinlägg där Angelica hade 

kommenterat en artikel med rubriken ”Bara var femte somalier har jobb i Sverige” genom att 

skriva ”de lataste arbetarna i världen är somalier” följt av tre emojier; en leende smiley, en 

leende smiley med halvslutna ögon, och en svettandes och leende smiley med halvslutna ögon 

(figur 7). Angelica menade att emojierna betydde ”skämtar ni med mig?”, vilket skulle innebära 

att istället för att visa missaktning för somalier så uttryckte hon istället: ”de lataste arbetarna i 

världen är somalier, menar ni allvar?”. TR:n uttryckte att eftersom att emojierna inte har någon 

allmängiltigt vedertagen betydelse och att symboler kan betyda olika saker för olika personer 

så kan inte domstolen dra några meningsfulla slutsatser om vad Angelica menade med dessa. 

Detta, i kombination med att svenska inte var Angelicas modersmål ledde till att TR:n valde att 

tillmäta Angelicas förklaring störst betydelse. 

 

 
Figur 7 

 

  



  

27 
 

8. Avtalstolkning 
Föregående kapitel har haft ett stort mått av informatik framför rättsvetenskap. Här har 

mänsklig tolkning av emojier redovisats med utgångspunkt i vetenskapliga undersökningar. 

Eftersom HD ej har haft anledning att bedöma emojin som tolkningsdata inom avtalsrätten 

eller annat rättsområde har även en övergripande rättsutredning av underinstansernas 

hantering av emojier i brottsmål genomförts. Slutligen, i kapitel åtta, redogörs för generella 

principer för avtalstolkning. 

 

Om parterna i avtalet inte är överens om avtalets innebörd kan avtalstolkning komma att bli 

aktuellt. Samuelsson beskriver avtalstolkning som ”en verksamhet inriktad på att komma till 

rätta med oklarheter i de individuella viljeuttrycken.”115  Vid avtalstolkning tar man alltså 

ställning till vad avtalet betyder, det vill säga vilka rättsverkningar det ska ha. Här synes en 

respekt för avtalsfriheten – det är parternas viljor (viljeuttrycken) som främst ska utrönas.  

 

Här finns det inget enhetligt tillvägagångssätt för hur denna tolkning ska ske. Viss ledning finns 

i det numera klassiska förarbetsuttalandet i frågan: 

 

Vad som skall anses utgöra innehållet av en avgiven viljeförklaring 

hava domstolarna att fastställa genom tolkning av förklaringen, varvid 

hänsyn naturligtvis bör tagas icke blott till dennas ordalydelse utan till 

samtliga omständigheter, som kunna vara av betydelse för ett riktigt 

bedömande av dess innebörd.116 

 

Därmed blir avtalet och dess omkringliggande data (exempelvis vad som framkommit under 

förhandling) en viktig källa till parternas åsikter och uppfattningar.  Den information på vilken 

tolkningen baseras kallas för tolkningsdata. Här får den tolkningsdata som framkommit vid 

själva avtalsslutet företräde framför sådana som framkommit dessförinnan. Tolkningsdata som 

framkommit innan avtalsslutet blir dock användbart som utfyllnad om parterna lämnat en fråga 

öppen från förhandling.117   

 

Då det kommer till underförstådda viljeförklaringar är tolkningsfrågan ofta inte helt 

okomplicerad. Ekelöf använder sig av en tvetydig sats i ett brev om en metafor för hur dessa 

underförstådda viljeförklaringar kan angripas. Meningen med denna tvetydiga sats kan 

nämligen inte förstås genom grammatiska och semantiska regler, det är redan avklarat och han 

har kommit fram till satsens tvetydighet. Istället läser han resten av brevet för att försöka utröna 

vad satsen betyder i ljuset av kontexten.118  

 

Vidare har avtalslagens regler kring hur avtal kommer till stånd samt avtalets ogiltighet ett nära 

samband med avtalstolkning.119 I doktrinen finns det delade åsikter kring tolkningsmodeller 

och olika benämningar inom tolkningsläran. Ramberg och Ramberg menar också att det inte 

ens är meningsfullt att göra en tydlig skillnad på vad som är egentlig tolkning och vad som är 

utfyllnad; istället ska tolkningen vara en helhetsbedömning med fokus på vad parterna uttryckt, 

antagit, betett sig, avtalets syfte och ändamål, dispositiv rätt och handelsbruk.120  

                                                      
115 Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet, SvJT 2012 s. 984. 
116 NJA II 1915, s. 251. 
117 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 116. 
118 Ekelöf (1976), En essay om tolkning och mening, s. 6. 
119 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 114. 
120 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 161. 



  

28 
 

 

En annan infallsvinkel med inspiration från den europeiska rätten och DCFR121 lyfts fram av 

Samuelsson. Tolkningen ska vara subjektivt inriktad men ett mått av objektivitet ska alltid 

finnas där.122 Detta förstås som att tolkaren av avtalet uttalar sig om vad avtalets ingående 

handlingar innebär. Tolkaren säger till parterna att ”[d]etta är vad ni har avsett; så får ert 

handlande förstås”.123 Den som tolkar ska utgå från de rättshandlandes rättshandlingar och vad 

de ger uttryck för. Fokus ligger på den egentliga innebörden i de språkliga handlingarna, då 

Samuelsson menar att avtalsfriheten inte innefattar att parterna kan bestämma innebörden av 

de ord som de använder.124 

 

Vahlén i sin tur uttrycker att det ”ligger en viss fara i alla försök till systematisering av 

tolkningsförfarandet.”125 Visst implicit stöd för denna åsikt kan finnas i uttalanden från 

avtalslagens förarbeten: 

 

Huruvida ett misstag haft till följd, att en därav påverkad viljeförklaring 

kan sägas hava fått annat innehåll än åsyftat varit, eller allenast har 

karaktären av en villfarelse i bevekelsegrunderna (s. k. error in motivis), 

torde endast genom omsorgsfull prövning av de i varje särskilt fall 

föreliggande omständigheterna kunna avgöras.126 

 

8.1 Den gemensamma partsviljan 

Med utgångspunkt i avtalslagen har enligt den traditionella modellen för avtalsmekanismen 

redovisats att parternas viljeförklaringar utgör ett bindande avtal då de är överensstämmande. 

Därmed blir den naturliga utgångspunkten vid avtalstolkning att försöka utröna den 

gemensamma partsviljan för att fastställa avtalets innebörd.  

 

Traditionellt har avtalstolkningen grundats på att denna gemensamma partsvilja analyseras 

genom att utröna vad parterna hade för uppfattningar om avtalets innebörd.127 Här återfinns 

också ett nära samband till avtalsfriheten och parternas dispositionsfrihet över avtalet, parternas 

frihet att disponera över avtalsinnehållet. Detta, i kombination med att avtalet är lag mellan 

parterna, innebär att domstolen har för uppgift att så långt det går respektera partsviljan. 

Samuelsson uttrycker det som att lagstiftaren per definition inte har någon talan gällande 

överenskommelser som faller inom avtalsfrihetens ramar och det är här som gränsen går mellan 

avtalstolkning och rättstillämpning.128 

 

I situationer där avtalet i sig inte räcker för att utröna partsviljan, de finns luckor i avtalet eller 

ordalydelsen är otydlig kan en djupare förståelse för syftet och ändamålet med avtalet verka 

underlättande i att fastställa avtalets innehåll. Språket kan vara ett osäkert instrument, och då 

kan ofta en mer preciserad avtalstolkning göras genom sådan analys av avtalskontexten i 

stort.129 Detta harmoniserar med UNIDROIT art 4.3(d) som beskriver att bland annat ”the 

                                                      
121 DCFR är resultatet av ett mångårigt samarbete inom EU med syfte att kartlägga de kontraktsrättsliga 

principer som gäller i Europa. HD har, med en ström av kritik som reaktion, hänvisat till DCFR i ett av sina 

domskäl, se NJA 2009 s. 672. 
122 Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet, SvJT 2012 s. 984. 
123 Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet, SvJT 2012 s. 984. 
124 Ibid. 
125 Vahlén (1960), Avtal och tolkning, s. 249. 
126 Prop. 1915:83, s. 48 
127 Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT 2010 s. 4. 
128 Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet, SvJT 2012 s. 984. 
129 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 120. 
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nature and purpose of the contract” är en hjälpregel för att analysera den gemensamma 

partsviljan.  

 

I och med lojalitetsprincipen är det angeläget för parterna att försöka undvika missförstånd 

kring avtalets betydelse. Ramberg och Ramberg uttrycker detta som att det är rimligt att part 

som uppfattar att ett missförstånd föreligger kring avtalet måste medvetandegöra motparten. 

Om inte är denne i ond tro.130 Den part som är i ond tro bär risken för missförståndet, vilket i 

detta sammanhang ska förstås som att den ondtroende parten blir bunden av motpartens 

uppfattning. Denna princip harmoniserar med UNIDROIT art. 4.2(1): 

 

The statements and other conduct of a party shall be interpreted 

according to that party's intention if the other party knew or could not 

have been unaware of that intention. 

 

I praktiken är de främsta tillämpningsområdena för denna artikel analys av parternas uttalanden 

och beteenden, där tolkningen syftar till vad avtalet innebär eller huruvida avtal har ingåtts 

mellan parterna.131 

 

I NJA 2012 s. 3 var betydelsen av illojalitet aktuell. Firefly AB (företaget) hade ingått 

försäkringsavtal med Moderna försäkringar AB (försäkringsbolaget). Personal hos annan 

arbetsgivare skadades då de använde företagets produkter och stämde företaget vilket 

resulterade i kostnader för densamme. Tvist angående huruvida företaget hade rätt till 

försäkringsersättning från försäkringsbolaget uppstod. Försäkringsbolaget menade med 

hänvisning till avtalet att den typ av skada som uppkommit inte täcktes in av avtalet, då det 

fanns ett undantag för just denna typ av skada. Företaget ansåg istället att undantaget inte var 

tillämpligt, då det var annan arbetsgivares personal som skadats. Den avtalsklausul som man 

tvistade om löd: 

 

Försäkringen gäller inte för arbetsskada. Dock gäller försäkringen för 

skada inträffad i Sverige, exklusive den ersättning som utgår genom 

arbetsskade- eller socialförsäkring, annan gällande försäkring eller 

ersättningsform eller som tjänsteförmån.132 

 

HD konstaterade att det inte fanns någon gemensam partsavsikt gällande hur denna klausul 

skulle förstås. Vidare fanns ingen fast branschpraxis att tillgå, och den språkliga utformningen 

tillät tolkning enligt båda parternas yrkanden. Istället tog HD fasta på att den aktuella klausulen 

var en del av ett standardavtal som tillhandahölls av försäkringsbolaget, samt att 

försäkringsbolaget måste ha känt till att det fanns en risk att klausulen kunde tolkas på olika 

sätt. Detta plus det faktum att grunden till otydligheten lätt hade kunnat undanröjas genom en 

tydligare klausul, resulterade i att HD valde att tolka klausulen på det sätt som företaget gjorde. 

 

8.2 Tydning 

Med tydning avses tolkning av avtalstexten. Uttrycket avtalstexten får här en vid innebörd, så 

att även muntliga avtal innefattas.133 Antagandet är att avtalets ordalydelse är det faktiska 

                                                      
130 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 174. 
131 International Institute for the Unification of Private Law. (2016). Unidroit principles: of international 

commercial contracts, s. 139. 
132 NJA 2012 s. 3, se sid 4.  
133 Adlercreutz & Mulder (2017), Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, s. 119. 
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uttrycket av den gemensamma partsviljan.134 Här har dock muntliga avtal mindre 

genomslagskraft än skriftliga, då tolkning av dessa generellt medför vissa praktiska svårigheter. 

Problematiken ligger främst i att det kan vara svårt att utreda och bevisa exakt vad som har 

sagts (och därmed tolka detta) samt att det talade språket ofta inte är lika precist som det 

skriftliga. Ett skriftligt dokument kan istället ses som ett självständigt underlag för att fastställa 

den gemensamma partsviljan.135  

 

I NJA 2007 s, 758 var en sådan språklig tolkning aktuell. Ett norskt företag (norgeföretaget) 

anlitade ett svenskt företag (entreprenören) som entreprenör för konstruktion och byggnation 

av sex byggnader med 25 lägenheter totalt. Entreprenören i sin tur, anlitade ett annat bolag 

(sidoentreprenören) som sidoentreprenör. Ett uppdragsavtal mellan entreprenören och 

sidoentreprenören upprättades, där sidoentreprenören som konsult skulle upprätta montage- och 

tillverkningsritningar för konstruktion av byggnaderna. Ett standardavtal (standardavtalet) med 

allmänna bestämmelser om konsultuppdrag inom arkitekt—och ingenjörverksamhet 

införlivades i det enskilda avtalet.  

 

Efter att byggnaderna uppförts upptäcktes onaturligt omfattande istappsbildning och efter en 

öppning av takkonstruktionen konstaterades senare att det förelåg fel i entreprenaden. Då 

entreprenören framställde skadeståndsanspråk om sidoentreprenören, blev domstolens 

bedömning i fallet beroende på en tolkning av uttrycket ”skadan upptäckts” i standardavtalet. 

Detta på grund av att sidoentreprenören med hänvisning till denna klausul menade att rätten till 

ett eventuellt skadestånd vad preskriberat då entreprenören fått kännedom om skadan som låg 

till grund för skadeståndsanspråket cirka 1,5 år innan skadeståndsanspråket framlades. 

Entreprenören i sin tur tolkade ”skadan” som den ekonomiska skada denne utsatts för i och med 

det anspråk som kommit från norgeföretaget, och menade att ”upptäckts” ska förstås subjektivt 

med innebörden att det krävdes en subjektiv insikt om skadan. 

 

HD uttalade här att det är ordalydelsen som är utgångspunkten vid fastställandet av 

avtalsinnehållet, och då mer precist med utgångspunkt i den normala språkliga betydelsen. 

Detta var speciellt gångbart i just detta fall, då ingen av parterna vid avtalets ingående hade gett 

uttryck för vad man ansåg att denna klausul innebar.  

 

Något särskilt bör nämnas om avtal med oklara uttryck. Oklar avtalstext behöver inte alltid vara 

grundat på en medvetenhet hos en eller samtliga avtalsparter. Det kan också grunda sig i hur 

vissa uttryck eller ord är otydliga eller flertydiga. Här bör en språklig analys med hjälp av 

ordbok genomföras.136 

 

I NJA 1978 s. 682 rörde avtalstolkningen uttrycket ”bestånd” då det kom till skog. Detta uttryck 

var i sin tur avgörande för hur hög ersättning ett försäkringsbolag enligt försäkringsavtal skulle 

betala ut för stormskadad skog. Försäkringsbolaget menade att med ”bestånd” skulle förstås 

endast de skadade träden medans försäkringstagaren menade att uttrycket istället innebar den 

större enhet skog där träden ingick. HD gjorde en ordalydelsetolkning där man använde sig av 

den lexikala betydelsen av uttrycket ”bestånd” med hänsyn tagen till det fackmannamässiga 

språkbruket, och kom fram till att uttrycket ”bestånd” måste förstås som samtliga träd och inte 

bara de skadade. 

 

                                                      
134 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s. 161. 
135 Ibid. 
136 Ramberg & Ramberg (2016), Allmän avtalsrätt, s.  164. 
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Det finns också fall där det inte räcker med en objektiv tolkning av avtalets ordalydelse, och en 

ren tolkning av den lexikala innebörden inte är behjälplig. Andra faktorer kan då behöva vägas 

in.  

 

I NJA 1988 s. 408 gällde avtalstolkningen uttrycket ”lämna kvar”. Tvisten gällde ett 

försäkringsavtal där en klausul uttryckte att försäkringen inte gällde för värdeföremål som 

”lämnats kvar” och blivit stulna. I det aktuella målet hade ett värdefullt musikinstrument 

lämnats i en bil och blivit stulet. TR:n och HovR:n tolkade ”lämna kvar” som att avtalsparten 

inte längre hade uppsikt över värdeföremålet. Därmed menade man att så fort avtalsparten hade 

lämnat musikinstrumentet i bilen så var denna ”lämnad kvar”. HD gjorde en annorlunda 

tolkning och satte istället uttrycket i sitt sammanhang. HD kom fram till att ”lämna kvar” här 

inte avsåg sådana fall där föremålet lämnas utan uppsikt under en kortare tid. I och med att 

musikinstrumentet hade varit i bilen utan uppsikt i cirka 15–20 minuter menade HD att det inte 

”lämnats kvar” i den mening som försäkringsavtalet uttryckte. 
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9. Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda vilka förutsättningar det finns enligt svensk 

avtalsrätt för avtalsbundenhet att uppstå genom digital kommunikation med emojier. För att 

kunna utreda detta studerades samtliga rättskällor. Det visade sig snabbt att det inte finns 

några avgöranden från HD där emojier har varit grund för någon som helst närmare tolkning, 

inte heller utanför avtalsrätten. Istället har analyserats hur HD:s angripit digitala förfaranden 

måttat mot en lag som inte uttryckligen reglerar detta. Efter att detta ramverk har identifierats, 

jämförs emojin mot rekvisiten för rättshandlingar. Här diskuteras traditionella metoder för 

avtalstolkning och huruvida emojimeddelanden kan få avtalsverkan utifrån teorier om 

konkludent handlande samt passivitet. 

 

9.1 Rättsfallsanalys 

9.1.1 NJA 2016 s. 1195137 

I fallet ställs HD inför uppgiften att avgöra hur avtalsslut ska hanteras då det kommer till en 

digital motsvarighet till den traditionella klubbauktionen. Avtals ingående kring auktion är en 

historisk företeelse som funnits under lång tid i vårt samhälle. Det fanns emellertid en 

avgörande skillnad i detta fall – hela förfarandet skedde i en digital miljö på Facebook.  

 

I domen från TR kan utläsas att man accepterar att det finns en gällande sedvänja på Facebook 

att det är säljaren som bestämmer alla villkor för handeln. Därigenom accepteras också att första 

köparen borde ha säkerställt att hon kände till att ny sluttid hade utsatts för auktionen, vilket 

hade publicerats i kommentarerna. I och med att hon inte hade gjort detta, saknade TR:n en 

gemensam partsavsikt då säljaren felaktigt trodde att första köparen vunnit auktionen och 

därmed hade bindande avtal inte uppstått mellan parterna. 

 

HovR:n gjorde en annorlunda bedömning. Här började man med att konstatera att man ej 

godkände den åberopade sedvänjan på Facebook, och därmed skulle fallet prövas utifrån 

generella avtalsrättsliga principer. HovR:n gör sedan en jämförelse med den vanliga 

traditionella slagauktionen, men eftersom att det i den digitala motsvarigheten ej finns något 

klubbslag så frångår HovR:n från vidare jämförelse. Istället väljer man att tolka situationen som 

ett utbud där annonsen snarare ska ses som en uppmaning till Facebooksgruppens medlemmar 

att komma med anbud. Annonsen var alltså inte en bindande viljeförklaring. Sedan tillämpas 

re intregra i avtalslagen 39 §, med anledning av att säljaren återkallade sin accept till första 

köparen inom 23 minuter, och därmed hade accepten inte hunnit inverka på första köparen.  

 

Med facit i hand kan det tyckas vara lite väl okomplicerat hur HovR:n snabbt överger analogin 

till klubbslagsauktionen då det inte finns något riktigt klubbslag i den digitala versionen av 

auktioner. Vidare kan också ifrågasättas huruvida re integra verkligen borde ha tillämpats i detta 

fallet. Som domstolen uttrycker det talar det faktum att stopptiden ändras av misstag, att det 

handlar om handel mellan privatpersoner samt att återkallelsen av accepten gjordes mycket nära 

inpå accepten för en sådan tillämpning. Det uttrycks också att re integra ska tillämpas restriktivt 

och här kan det vara legitimt att ställa sig frågan huruvida accepten faktiskt hade hunnit inverka 

på första köparen. Andra sidan av myntet skulle kunna vara att accepten ledde till att första 

köparen trodde att allt var väl med avtalet och därmed inte gjorde fler undersökningar av 

auktionstråden på Facebook. 

 

                                                      
137 För omständigheterna i målet, se avsnitt 6.3.1. 
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HD accepterade inte att det fanns någon tillämplig speciell sedvänja på Facebookauktioner. 

Istället väljer man att analogisera till den traditionella klubbslagsauktionen. Detta förfarande 

innebär att det föreligger en fri prövningsrätt som innebär att säljaren får bestämma vilja villkor 

som ska gälla för auktionen. Buden som inkommer under auktionen ska likställas med anbud 

och klubbslaget är accepten. Därmed får HD anledning att bedöma vad som ska likställas med 

klubbslaget i denna analogi. Här kommer man fram till att det är den angivna sluttiden som är 

densamma. I tillämpningen i det aktuella fallet bedömer HD att den första sluttiden motsvarade 

klubbslaget på grund av att säljaren hade skickat ett bekräftelsemail till första köparen. HD 

tillämpar inte re integra med hänvisning till att det inte kunde krävas av första köparen att hon 

skulle läsa hela kommentarstråden till auktionen. 

 

Det var alltså endast TR:n som godtog att det finns en existerande sedvänja på Facebook. Här 

bör noteras att det var säljaren som i detta enskilda fallet i HD inte lyckats styrka att sedvänja 

förelåg. Därmed bör uppmärksammas att allt för stora växlar i frågan ej nödvändigtvis behöver 

tas.  Visserligen kan tyckas att det är rimligt att förr eller senare kommer en sådan sedvänja att 

accepteras i framtiden då köp och sälj fortfarande idkas i stor uträckning på Facebook. Om en 

sådan sedvänja accepteras kan detta rättsfalls prejudicerande verkan ifrågasättas. Det synes 

likväl mycket intressant och elegant hur HD istället för att gå in i sedvaneresonemang har löst 

frågan enbart utifrån avtalsrättens reglering samt analogisering till verkligheten. Det kan också 

argumenteras för att den utvecklingen som HD arbetar mot i detta avgörande kan vara en mer 

fördelaktig väg att gå för systematiseringen av avtalsrätten då sedvaneargumentet kan riskera 

att skapa en mängd olika specialregler för området. Här tolkas HD:s argument som fokuserat 

på avtalsrätten i stort istället för det enskilda momentet. Därmed torde den lösning som HD 

applicerat på problemet kunna vara en förebild för andra fall där ett digitalt förfarande ställs 

mot avtalslagens regler. 

 

9.1.2 NJA 2017 s. 769138 

Fallet rörde ett digitalt signerat skuldebrev där ett original i pappersform ej existerade. Vidare 

framstod skuldebrevet som ett löpande sådant och detta innebar problem för verkställighet av 

exekutionstitel då skuldebrevet i originalform ska tillhandahållas vid ett sådant förfarande. 

 

HD konstaterade att skuldebrevslagens regler förutsatte att det skulle finnas en möjlighet att 

utöva besittning över skuldebrevet, då ett löpande sådant likställs med själva fordringen. 

Därmed krävdes möjlighet till rådighet och kontroll över skuldebrevet. Den typ av fysiska 

besittning som avsågs utifrån en bokstavstolkning av skuldebrevslagens var inte möjlig att 

åstadkomma direkt då det kommer till digitala skuldebrev. Istället uttryckte HD att: 

 

Lagen bör kunna tillämpas teknikneutralt, om det kan ske med 

upprätthållandet av de skyddsändamål som reglerna i skuldebrevslagen 

är avsedda att fylla. 

 

Detta kan vara det viktigaste uttalandet i rättsfallet utifrån ett prejudikat-perspektiv. Fokus bör 

här enligt HD ligga på huruvida man vid tillämpning av nya förfaranden fortsatt kan fullgöra 

de enskilda skyddsändamål som syftas till med en viss lagbestämmelse. Detta följer också av 

hur HD indirekt beskriver hur det aktuella skuldebrevet kunde tolkas som ett löpande sådant, 

om omständigheterna kring dito hade tytt på att parterna hade tillämpat någon typ av 

kompletterande lösning för att säkerställa rådigheten över innehållet.  Att HD:s i avgörandet 

uttrycker sig på en sånt generellt sätt och att det ovan citerade uttalandet tycks lämpligt för 

                                                      
138 För omständigheterna i målet, se avsnitt 6.3.2. 
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tillämpning på en mängd lagar, torde detta avgörande kunna få mer långtgående principiell 

betydelse inom fler rättsområden. Här ligger avtalsrätten nära till hands. 

 

9.2 Tolkning av emojin 

Det har visat sig inte vara helt okomplicerat att uttyda en generell tolkning av en emoji. Trots 

att en ”originalinnebörd” eventuellt existerar tillmätt av emojins skapare så har uppsatsens 

textanalys visat på att hur människor egentligen tolkar dessa. Det kan skilja sig enormt både 

från dess innebörd, mellan olika personer, och mellan olika plattformar. Dessutom finns det 

inget officiellt emojilexikon som kan tillskrivas någon speciell auktoritet i frågan. De lexikon 

som existerar idag bör därmed anses som ett sorts mellanting mellan den enskilda personens 

tolkning av emojier och en generell innebörd av desamma.  

 

I uppsatsen har också redogjorts för hur underrätterna hanterat emojier i ett antal fall utanför 

avtalsrättens område. Ett stort antal rättsfall från underrätterna har analyserats för att hitta några 

fall som explicit tar upp emojier för bedömning. Med andra ord; antingen har de svenska 

domstolarna inte (ännu?) lagt någon speciell vikt vid denna typen av kommunikation, eller så 

har sådana fall inte ens nått domstolarna i speciellt stor utsträckning. Här synes i vart fall vitt 

spridda hanteringar i underrätterna.139 

 

I målet med auberginen bedömde HovR:n för västra Sverige emojikommunikation med en 

aubergine med droppar samt en annan emojikommunikation föreställande en serie händer där 

de första med sina fingrar bildade en ring och den andra pekade med pekfingret mot ringen.  

Trots att dessa meddelanden ansågs vara ”besvärande” för den tilltalade så bedömdes de inte 

inneha sådan sexuell innebörd att de skulle bedömas som sexuella ofredanden. Detta trots att 

emojimeddelandena också hade kompletterats med skriven text av sexuellt suggestiv natur. 

Detta kom HovR:n fram till med hänvisning till att vissa emojier inte hade visats korrekt – vissa 

hade resulterat i frågetecken. Därmed kunde konversationen inte redovisas i sin helhet.  

 

Att HovR:n uttryckte att emojikonversationen var ”besvärande” för den tilltalade tyder på att 

man ändå ansåg att en viss sexuell innebörd kunde utläsas av dessa. Härmed har domstolen dels 

tillmätt en annan innebörd av emojierna än vad de från början var tänkta att betyda samt en 

tolkning av innebörden av två emojier i kombination har gjorts. Detta på grund av att 

exempelvis emojin som bildar en cirkel med fingrarna fristående knappast skulle tillmätas en 

sexuell innebörd utan förmodligen snarare torde tolkas som ok-tecknet. Vikt läggs också vid de 

försvunna emojierna, där domstolen implicit erkänner att dessa hade kunnat bidra till eller ändra 

kommunikationens innebörd. 

 

I målet med de uteslutna emojierna valde Göta HovR istället att helt bortse från ett flertal 

emojier i en sms-konversation som var av stor betydelse för fallet, då det är två personer med 

insyn i fallet som diskuterar huruvida målsägande i målet var vid medvetande eller ej då en 

sexuell akt genomfördes. Att inte redovisa de ingående meddelandena i konversationen i sin 

helhet kan tyckas vara något uppseendeväckande. Här har domstolen förmodligen utgått från 

att de använda emojierna inte bidrog med något av rättslig vikt i konversationen. 

 

I målet med boxningshandsken fick istället emojin en stor genomslagskraft. HovR:n för Skåne 

och Blekinge fick i ett mål som bland annat gällde olaga hot tolka meddelanden som skickats 

direkt till målsägande samt meddelanden som skickats indirekt till målsägande genom att den 

tilltalade taggat denna på Instagram och lagt till ett meddelande. Det första uttryckte en stor 

                                                      
139 För omständigheterna i målen, se avsnitt 7.2. 
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ilska och frustration samt vilja att komma i kontakt med målsägande. Det andra uttryckte även 

det en vilja att komma i kontakt och att den tilltalade väntar ivrigt. Den stora skillnaden mellan 

de två konversationerna är att i den senare lades emojin för boxningshandskar till. Här bedömde 

HovR:n att det meddelandet som innehöll en emoji med boxningshandskar var av sådan 

beskaffenhet att det var att anse som ett hot som var ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos 

målsägande, och att den tilltalade måste ha insett det. Intressant i detta fall är att de två 

uppsättningarna konversationer var varandra mycket lika. I båda uttrycktes att den tilltalade 

ville komma i kontakt med målsägande. I direktmeddelandena uttrycktes även en stor ilska, 

vilket inte gjordes i instagrammeddelandet. Trots detta var det instagrammeddelandet som 

utgjorde olaga hot. Här ser det ut som att HovR:n har lagt stor vikt vid den tillagda 

boxningshandsken i instagrammeddelandet. Förmodligen har en jämförelse med vad en 

boxningshandske representerar i verkligheten gjorts, och tolkat emojin som att den tilltalade 

syftade till våld.  

 

I målet med den sarkastiska emojin bedömde HovR:n för nedre Norrland att en leende emoji 

som lades till ett meddelande från målsägande i målet till sin kompis angående att hon just blivit 

utsatt för våld av den tilltalade, kunde tolkas som sarkastiskt menad och inte bokstavligt. 

HovR:n accepterar med andra ord här att emojin som består av ett leende ansikte kan tolkas, 

och detta kan ske direkt eller sarkastiskt. 

 

I målet med otydbara emojier bedömde Luleå TR att den serie emojier som lagts till ett uttalande 

som löd ”de lataste arbetarna i världen är somalier” inte hade någon allmän tolkning och 

därmed, i kombination med att svenska inte var den tilltalades modersmål, skulle den tilltalades 

utsago om emojikommunikationens innebörd accepteras. Detta resulterade i att den tilltalade 

inte dömdes för hets mot folkgrupp. 

 

Samtliga av de just genomgångna fallen bör i sammanhanget läsas med försiktighet. För de 

första är samtliga av dessa exempel från ett helt annat rättsområde än det i uppsatsen aktuella, 

och för det andra är det HD som är prejudicerande instans för avtalsrättens område. Det är inte 

helt ovanligt att HD väljer att göra en helt annan tolkning än vad HovR:n innan dess gjort, 

härom kan internetuktionsfallet läggas fram som exempel. Istället kan dessa fall ses som 

exempel på hur underrätterna trevande har börjat ge sig in på att tolka innebörden av 

emojikommunikation. Här skulle det vara ytterst intressant om HD fick anledning att bedöma 

ett fall där emojikommunikationen finns i dess absoluta centrum, exempelvis fallet med 

auberginen eller boxningshandsken.  Att dra värdefulla slutsaser angående hur emojier ska 

tolkas görs emellertid svårligen just nu, då HD inte har uttalat sig i frågan ännu. Fram till dess 

torde tolkning i det enskilda fallet vara det aktuella – och all tillgängliga data som bär på 

information kan utgöra grund för tolkning. 

 

9.3 Viljeförklaringen 

Viljan är ett begrepp som har stor betydelse i avtalsrätten. Här synes koppling till avtalsfriheten 

som är grundläggande för den svenska avtalsrätten. Då vi som huvudregel får bestämma om vi 

vill ingå avtal, vad avtalet ska innehålla, och med vem vi ingår avtal med, krävs alltså en vilja 

från medkontrahenten. Viljans integritet skyddas också av ett flertal paragrafer i avtalslagen – 

viljan ska ha uppkommit på ett sätt som rättsordningen erkänner. En vilja framtvingad genom 

hot är ett exempel på sådan vilja som ej accepteras av rättsordningen. 

 

Viljan måste demonstreras utåt på något sätt. Annars förblir den endast en inre manifestation 

av rättssubjektets vilja. För att den ska göras känd för motparten måste alltså en viljeförklaring 

ske. Digitala viljeförklaringar som skickas genom email, chatt, sms eller liknande 
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kommunikation torde inte i sig medföra några större problem för tillämpningen av den 

traditionella lagmodellen. Utifrån HD:s angreppssätt i internetauktionsfallet kan en 

analogisering till verkligheten göras enligt följande: på samma sätt som en viljeförklaring 

nedskrivet på ett papper, utgör det avsända meddelandet ett uttryck för avsändarens vilja.140 

Med utgångspunkt i IT-utredningens uttalanden om att avtalslagen kan tillämpas i en digital 

miljö, och därmed är teknikneutral, torde därmed tekniken inte utgöra ett hinder för att en 

viljeförklaring ska anses föreligga. Innehållskraven att viljeförklaringen ska innehålla vem som 

är avsändare samt till vem den är riktad bör också kunna mötas i en digital värld.  Detta, i 

kombination med att inget tyder på att emojin på något sätt bör uteslutas som tolkningsdata för 

avtalsbundenhet, leder till slutsatsen att emojikommunikation bör kunna användas som 

tolkningsdata för avtalsbundenhet. Tolkningen av densamma är i och för sig en annan fråga. 

 

Att det enligt avtalslagen krävs överensstämmande viljeförklaringar för att bindande avtal ska 

anses föreligga har redogjorts för i föregående kapitel. Vidare är viljeförklaringen en typ av 

rättshandling, och för att densamma ska anses vara fullbordad finns ett antal rekvisit. 

 

9.3.1 Rättshandlingsrekvisit 

För rättshandlingen ska anses fullbordad krävs en avsikt hos avgivaren. Detta är den subjektiva 

delen av en rättshandling.  Mer specifikt för avtalsrättens område pratar man om viljan enligt 

viljeförklaringsmodellen. Rättssubjektet ska normalt ha någon typ av medvetenhet som skapar 

en riktad avsikt. I och med den lätthet med vilken en användare av digital teknik kan av misstag 

skicka iväg en emoji uppstår här problem om en rättshandling helt saknar avsikt.  

 

Avtalslagen erbjuder delvis en lösning på sådana situationer genom § 32 som stadgar att den 

som avger en viljeförklaring till följd av felskrivning eller annat misstag ej ska vara bunden till 

denna, om mottagaren insett eller borde ha insett misstaget. È contrario innebär lagrummet att 

en sådan felskrivning i kombination med mottagarens goda tro fortfarande kan utgöra grund för 

avtalsbundenhet.    

 

En annan situation som kan tänkas uppstå är förhastat skickade meddelanden på en plattform 

som erbjuder lättåtkomliga emojier.  Här kan inte Avtalslagen 32 § tillämpas, då det inte handlar 

om något förklaringsmisstag i sig. Detta är inte helt olikt muntliga viljeförklaringar, som också 

dessa är lättåtkomliga och kan avges på ett förhastat sätt. Denna problematik lyftes av 

Hultmark, som menade att i och med detta bör digitala viljeförklaringar behandlas på samma 

sätt som muntliga enligt avtalslagen. Om digitala viljeförklaringar behandlas som muntliga 

innebär det att det inte finns någon legal acceptfrist, och för att bindande avtal ska uppstå krävs 

att medkontrahenten omedelbart accepterar anbudet. Å andra sidan liknar digital 

kommunikation också det skriftliga på det sättet att den som uttrycker sig måste avsända 

meddelandet på något sätt, exempelvis genom att trycka på ”send”. Detta ger den 

rättshandlande, i alla fall i teorin, möjlighet till eftertanke innan avsändandet. 

 

Adlercreutz gör skillnad på avtalsslut där personerna är på skilda orter eller där de är 

närvarande. I och med digitaliseringen existerar numera situationer där avtalsslut sker mellan 

personer på skilda orter men dessa är digitalt närvarande när så sker. I och med dagens teknik 

är den flesta digitala kommunikationen ”skriftlig” i den mån att det handlar om någon typ av 

symbolik som är avtecknad på ett digitalt dokument, men den anländer omedelbart hos 

                                                      
140 Här ska kort nämnas att det kan finnas en viss problematik i att på ett rättssäkert sätt fastställa vilken person 

som ligger bakom ett meddelande som skickats genom digital teknik, då exempelvis en telefon kan användas av 

någon annan än dess ägare. Detta är dock utanför uppsatsens syfte och lämnas därmed därhän. I detta 

sammanhang utgås från att sådan problematik är överkommen. 
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mottagaren då den avgivits och är med andra ord helt omedelbart åtkomlig hos mottagaren. Här 

tycks Lehrberg erbjuda den mest ändamålsenliga lösningen, där skillnad görs på vilken typ av 

digital kommunikation det handlar om. Här ska som redogjorts för, utgångspunkten vara att 

digital kommunikation ska likställas med skriftlig sådan med vissa undantag för öppna och 

tillfälliga chattrum.  

 

Kravet på avgivande torde inte erbjuda någon speciell svårighet jämfört med annan 

kommunikation. Här krävs att meddelandet på något sätt har avgivits från den rättshandlande. 

Motsvarigheten i en digital miljö är rimligtvis att avsändaren har initierat systemet att skicka 

iväg meddelandet, vilket kan göras på flera olika sätt över olika plattformar. Gemensamt för 

dessa är ofta att avsändande antingen trycker på knappen ”enter” på tangentbordet eller klickar 

eller trycker med fingret på en skicka-knapp. 

 

Rekvisitet för mottagande lyfts också upp av IT-utredningen. Här konstaterar man att även i en 

digital miljö kan krav ställas på att rättshandlingen kommit mottagaren tillhanda. Det avgörande 

är huruvida rättshandlingen kommit mottagaren tillhanda på ett sånt sätt så att denne haft direkt 

möjlighet att ta del av den. I en digital miljö krävs därmed enligt IT-utredningen att 

rättshandlingen skickats till den digitala adress som mottagaren verkligen använder, eller har 

angivit att han använder. Därmed bör rekvisitet för mottagande kunna uppfyllas genom 

emojikommunikation, exempelvis genom Facebook Messenger, Snapchat, Instagram, email 

samt en mängd liknande tjänster och plattformar, så länge meddelandet kommer mottagaren 

tillhanda. Densamma lösning torde gälla i en digital miljö för rekvisitet adressat. Här krävs att 

rättshandlingen riktas till någon och att det är möjligt att fastställa vem det är. Här torde 

lösningen kunna vara att rättshandlingen riktas (skickas till) den adress som adressaten 

använder eller har uppgett att denne använder. 

 

Den största problematiken då det kommer till en rättshandlings eventuella fullständighet vid 

emojikommunikation torde existera kring dess tydighet. I uppsatsen har redogjorts för hur det 

inte är helt evident hur emojin ska tolkas. Detta kan innebära svårigheter i att använda emojin 

som tolkningsdata för avtalsbundenhet i stort. Problematiken grundar sig dels i att samma emoji 

som visas upp på exakt samma sätt, har visats kunna tolkas helt olika mellan personer och över 

olika kulturer. Samma emoji har tolkats över ett brett spektrum, där den både tolkats som 

negativ och positiv. Kommunikation mellan olika plattformar har visats erbjuda ännu en 

dimension av svårighet i tolkningen, då samma emoji kan visas upp på stort skilda sätt beroende 

av vilken plattform som används. Här ska erinras om vattenpistolen som på vissa plattformar 

visualiseras genom ett potentiellt skarpladdat vapen. Även en emoji som för vissa kan anses 

vara entydig, exempelvis en tumme upp, kan tänkas att mellan människor och över kulturer 

tolkas olika. Här kan frågan ställas angående de situationer där de som avtalar gör så på vitt 

skilda förutsättningar av den ingående tolkningsdatan, hur ska avtalslagens grundläggande krav 

på samstämmiga viljeförklaringar då kunna uppnås? 

 

9.3.2 Tolkning av viljeförklaringar  

En emoji bör kunna liknas med Ekelöfs beskrivning av den tvetydiga satsen i ett brev. Likt den 

tvetydiga satsen, kan emojin inte direkt förstås genom grammatiska eller semantiska regler. I 

denna analogi läser istället Ekelöf resten av brevet för att försöka utröna vad satsen betyder i 

ljuset av hela kontexten. Vid avtalstolkning ska försöka utrönas vad den gemensamma 

partsviljan är, men ibland räcker inte själva avtalet för att kunna göra så. Som beskrivits 

angående detta menar Adlercreutz att då bör en analys göras av hela avtalskontexten, något som 

också harmoniserar med tillämplig internationell rätt på området. I den typ av fall som är 

aktuellt för uppsatsens syfte torde ”hela avtalskontexten” innebära resten av den digitala 
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kommunikation kring den situation där ena parten började anse att avtal förelåg och vad som i 

övrigt utrbyttes mellan parterna. 

 

En objektiv tolkning av emojikommunikation torde erbjuda ännu större svårigheter, då det som 

beskrivits ovan inte existerar någon direkt objektiv innebörd av emojin som språkigt uttryck. 

Emojin kan därmed, i varje fall utifrån dagens förutsättningar, ses som ”ett språk utan lexikon” 

i likhet med sådana informella formuleringar som snabbt utvecklas, avvecklas och kan ha 

tvetydig innebörd. Likt ordspråket ”beauty is in the eye of the beholder” existerar emojins 

innebörd generellt hos mottagaren och avsändaren och deras tolkningar överensstämmer inte 

nödvändigtvis med varandra. Även då det kommer till ordalydelsetolkning anländer man i 

sammanhanget snabbt i att en tolkning av uttrycket i sitt sammanhang måste göras. Genom 

detta tillvägagångssätt är det enligt uppsatsskrivaren inte alls omöjligt att domstolarna kan 

framtolka innebörden i den viljeförklaring som baseras på emojikonversation, förutsatt att det 

finns någon typ av kontext att tolka. 

 

9.4 Konkludent handlande och passivitet 

En viljeförklaring kan även kommuniceras via konkludent handlande, passivitet, eller en 

kombination av dessa. UNIDROIT art. 2.1.1 uttrycker som tidigare beskrivits att avtal kan 

uppkomma ”by conduct of the parties that is sufficient to show agreement”. Detta är ett uttryck 

för konkludent handlande som leder till avtalsbundenhet. Alltså, motparten agerar på ett sätt 

som ger motparten befogad anledning att tro att avtal föreligger.  

 

I fallet om internetauktionen valde HD att analogisera till verkligheten. Om alla typer av 

handlingar som kommunicerar någon typ av information har potentialen att vara konkludenta 

och ett exempel på detta är ett handslag, uppkommer frågan huruvida en emoji som föreställer 

något som vi normalt likställer med att ett avtal ingåtts, exempelvis ett handslag, kan få 

avtalsverkan? Om man utgår från att en emoji inte har en klar och tydlig direkt betydelse som 

förstås någorlunda lika av ”gemene man”, och man avtalstolkningsvägen inte kan komma fram 

till vad som avsågs med viljeyttringen, så torde svaret vid en snabb anblick bli ”nja, det är inte 

så troligt”. Kanhända går det inte att komma längre i frågan innan HD har bedömt saken. 

 

Emellertid torde vi kunna komma något närmare ett svar med hjälp av konkludent handlande 

eller konkludent handlande i kombination med passivitet. Adlercreutz uttrycker hur en nickning 

på auktion kan ha sådan betydelse att den ska vara att anse som ett anbud. Detta sker utifrån en 

analys av sedvanan, där handlingen tillsammans med vad som är brukligt för aktuell situation 

tillsammans utgör en sådan omständighet att handlingen är att avse som ett löfte.  

 

Om vi nu återgår till exemplet med emojin som föreställer en handskakning, torde vi utifrån 

detta kunna se en väg för att i vissa situationer ett sådant skickat meddelande ska kunna tolkas 

på ett sådant sätt det får avtalsverkan. Detta om det bedöms vara av sådan beskaffenhet att 

motparten har befogad anledning att tro att avtal föreligger. Om vi föreställer oss en köp- och 

säljsituation, eller en situation där diskussionen handlar om någon annan typ av avtals ingående, 

och anbudsgivaren ställer en direkt fråga i linje med ”har vi kommit överens?” varpå motparten 

svarar genom att skicka en handskakningsemoji, föreligger då sådan befogad anledning att tro 

att avtal föreligger?  

 

Även om tolkningen av emojin fortfarande utgör en svårighet, kan här argumenteras för att 

förevarande situation i kombination med passivitet kan få avtalsverkan. Om medkontrahenten 

har befogad anledning att tro att avtal föreligger, och motparten inser eller borde inse det måste 

denne förklara hur denne ser på den eventuella avtalsbundenheten. Här synes starka kopplingar 
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till lojalitetsprincipen samt betydelsen av illojalitet då det kommer till avtalstolkning. I takt med 

att illojaliteten hos den passiva parten ökar, desto större blir risken att denne genom sin 

passivitet också blir avtalsbunden. Det konkludenta beteendet i kombination med passivitet 

utgör här en typ av viljeförklaring. Detta synes för uppsatsskrivaren helt logiskt. Motparten tror 

att avtal föreligger och kommer förmodligen att börja agera därefter. Att parterna ska kunna lita 

på att avtal hålls är ett skyddsvärde som genomsyrar hela avtalsrätten. Läses avtalslagen 39 § 

gällande re integra é contrario så torde en sån situation innebära att viljeförklaringen ej kan tas 

tillbaka. Därmed bör det kunna argumenteras för att den passiva parten ska bindas till avtalet. 

 

9.5 Avslutning 

Eftersom att ingen rättskälla direkt svarar på frågan och HD inte har tolkat betydelsen av 

emojier går det inte att dra någon slutgiltig konklusion i ämnet. Svarsförslag kan emellertid 

läggas fram. Båda av de rättsfall från HD som analyserats kan lyftas fram som ett exempel på 

hur HD kan hanterat sådana situationer där gamla lagar och praxis möter nya förfaranden i en 

digital miljö. I båda fallen har man analogiserat till ett motsvarande förfarande i verkligheten.141 

I fallet om internetauktionen skedde detta analogiserande till en klubbslagsauktion där buden 

innebär anbud och klubbslaget motsvarar accept. I och med att HD hittade ett sätt att analogisera 

till vad klubbslaget hade för motsvarighet i den digitala auktionen kunde man därmed komma 

till rätta med den problematik som fallet erbjöd. Detta fall bedöms ha stor relevans för 

uppsatsens syfte. Här tycks gällande rätt syfta till en analogisering till verkligheten. För att 

applicera detta på uppsatsens syfte torde en lösning för tolkningen innebära att den digitala 

emojin analogiserat till vad motsvarigheten i verkligheten skulle tolkas innebära. Det är ett 

förfarande som HovR:n i Skåne och Blekinge tycks ha anammat i tolkningen av emojin i fallet 

med boxningshandsken där densamma fick stor betydelse för fallets utgång. 

 

Fallet med digitala skuldebrev har här tolkats som ett mer principiellt uttalande kring hur 

domstolarna kan hantera den problematik som uppstår där lagen först inte tycks ”räcka till” för 

ett nytt förfarande i en digital miljö. Om fallet kan ha betydelse även för avtalsrättens område, 

vilket är uppsatsskrivarens uppfattning, torde i det aktuella fallet ett förfarande som likväl 

säkerställer avtalslagens skyddsändamål vara nödvändigt.   

 

Som tidigare redogjorts för, är avtalslagens reglering kring anbud och accept dispositiv. Detta 

harmoniserar med vad IT-utredningen hade att säga om att parternas åsyftade rättsverkningar 

bör kunna uppnås. De disponerar över avtalet. Om parterna är överens om att en 

emojikonversation ska leda till avtalsbundenhet så gör den naturligtvis också det. Detta exempel 

är av en något okomplicerad natur. Svårare blir det i situationer där parterna inte är överens och 

inga tydliga viljeförklaringar direkt kan utläsas. 

 

Huruvida kommunikation med emojier kan utgöra rättshandlingar verkar emojikommunikation 

ha potentialen att uppfylla samtliga rekvisit, men rekvisitet tydlighet innebär absolut störst 

problematik i sammanhanget. Stora problem med tolkningen av emojin har visats på, både från 

ett informatiksperspektiv och ett rättsvetenskapligt sådant. Här tyder rättsutredningen på att en 

direkt tolkning av endast en, eller en serie av, emoji är svår att göra. Detta rekvisit kan uppnås 

med hjälp av avtalstolkning med fokus på det sammanhang i vilket emojimeddelandet 

förekommer. I en sådan tolkning måste konsekvenserna av överplattformskommunikation 

också beaktas. En emoji som visas upp på helt skilda sätt över två plattformar utgör per 

                                                      
141 Verkligheten; ofta kallat för IRL eller RL som i in real life eller real life. Argument kan föras fram för att 

även den digitala världen är ”IRL”, men för språkig enkelhets skull används denna uppdelning av digitalt och 

verklighet.  
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definition två olika typer av viljeförklaringar, varför parterna baserar sitt agerade på två helt 

olika saker. Här blir det mycket svårt att argumentera för att två likstämmiga viljeförklaringar 

föreligger. Närmast till hands i den situationen är att förklara att det inte föreligger någon 

gemensam partsvilja. 

 

I analysen har ett par svarsförslag behandlats. Det har lyfts fram hur det kan tänkas vara möjligt 

att genom avtalstolkning komma tillrätta med innebörden av sådan viljeförklaring som 

kommuniceras med hjälp av emojier. Om domstolen lyckas med detta, kan tänkas att 

avtalsbundenhet ska anses ha uppstått i och med agerandet. Vidare kan sådan typ av 

kommunikation tänkas utgöra konkludent handlande. Med hänvisning till HD:s analogisering 

till verkligheten kan tänkas att en mycket tydlig emoji skulle kunna utgöra grund för en befogad 

anledning för motparten att tro att avtal föreligger. Här får kontexten i vilken den har 

kommunicerats en stor betydelse. Ännu starkare skäl för att tillmäta handlandet avtalsverkan är 

om det kombineras med passivitet.  

 

Sammanfattningsvis tyder rättsutredningen på att enkom en emoji inte per automatik bör 

tillskrivas sådan betydelse att den får avtalsverkan, men i kombination med en analys av 

kontexten i vilken den existerar samt konkludent handlande eller kombinationen konkludent 

handlande och passivitet kan mycket väl tänkas att så sker. 

 

HovR:n för västra Sverige var i fallet med auberginen restriktiv i sin tolkning av bildspråket, 

trots att man ändå uttryckte att detta var ”besvärligt” för den tilltalade samt det fanns en kontext 

av skriftlig kommunikation som hade sexuella undertoner.  Att rättsutredningen pekat på att 

underrätterna gör så vitt skilda bedömningar angående emojier, som är ett väl använt språk på 

internet, tyder på att det finns skäl för att frågan bör tas upp för behandling i HD. 

 

För att HD ska få möjlighet att bedöma frågan krävs emellertid att parterna i ett mål väljer att 

driva det genom underinstanserna och sedan ansöka om prövningstillstånd i HD. Med tanke på 

digitaliseringen och hur väl utbrett bruket av emojin är idag, verkar det inte omöjligt att så 

kommer ske. Problemet med att tyda emojin kan emellertid tänkas behjälpas även på andra sätt. 

Med utgångspunkt i Samuelssons idé om att avtalsfriheten inte innefattar att parterna kan 

bestämma innebörden av de ord som de använder, skulle en auktoritär översättning av emojins 

innebörd kunna tänkas vara behjälplig. Oxford University Press, som ger ut ett av de mest 

välrespekterade engelska lexikonen, valde 2015 en emoji som ”the English word of the year”.142 

Kanske skulle frågan kunna behandlas av Svenska Akademien, vars uppgift enligt dess stadgar 

är att ”arbeta på svenska språkets renhet, styrka och höghet”?143 Ett annat tänkbart alternativ är 

ett internationellt samarbete mellan liknande institutioner, eller framstående jurister i en projekt 

likt DCFR,  kunna tänkas vara ännu mer behjälpligt då digitaliseringen på sätt och vis löser upp 

landsgränserna då det kommer till kommunikation.  

 

  

                                                      
142 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 
143 https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/historisk-oversikt 
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