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Abstract 

 

Continuous development is taking place in the digital society and consumers are increasingly 

entering into agreements over the internet. The law (1915: 218) on contracts and other legal 

acts in the area of property law (from here on the contract law or AvtL) was founded more 

than 100 years ago. The traditional way of entering an agreement at that time was in paper 

form by one party submitting a bid followed by an acceptance from the counterparty.Today, 

the development has progressed and it is now more common for consumers to enter into 

agreements over the Internet by accepting contract terms formulated as standard contracts. 

The reason for using standardized agreements is to be able to reach out to a larger group of 

consumers with the same type of agreement, which makes it easier for traders to avoid having 

to establish individual agreements in each individual case. It is thus more advantageous to 

apply standard agreements between traders and consumers. Consumers often daily accept and 

enter into agreements on the internet by accepting contract terms or conditions of use to gain 

access to a website, primarily through clickwrap-agreements. A consumer become bound by 

an agreement without accepting contract terms through so-called browsewrap-agreements. In 

this way, it is very common for consumers to approve conditions on the internet without the 

knowledge that they have entered into an agreement. The consumer is thus bound to an 

agreement on the internet through a single button press or by simply visiting the website. If 

the terms and conditions accepted by the consumer are to be considered unfair, it is possible 

to apply the mandatory invalidity rules in The Contract Law in order to adjust or invalidate 

all or part of the agreement. 

In this thesis we will analyze the question about when a consumer are considered legally 

bound by an agreement on the internet and how the court should proceed when interpreting 

electronic agreements with the aid of contractual interpretation principles.  

Lastly, we will analyze the invalidity rules in the contract law that can be applied to 

electronic agreements that are considered unfair. In order to investigate which agreements or 

contractual terms that can be judged unfair to the consumer we will apply the law on 

agreements and other legal acts in the area of property law (1915: 218) (AVLK) and the law 

(2005:59) on distance contracts and agreements outside the premises (distance contract law or 

DAvtL). The thesis finishes off with a conclusion of our own reflections on the subject where 

we find that there is no clear answer to what contract law provisions and principles apply to 

electronic agreements. This has led to today’s digital society creating a need for a renewed 

agreement law that is more adapted to agreements entered into over the internet. 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

I det digitala samhället pågår en ständig utveckling, och konsumenter ingår mer och mer avtal 

på internet. Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område, (fortsättningsvis, avtalslagen eller AvtL) tilkom för mer än 100 år sedan. Det 

traditionella sättet att ingå avtal mellan avtalsparterna är i pappersform genom att ena parten 

lämnar ett anbud som följer av en accept av motparten. Idag har utvecklingen gått framåt och 

det är idag vanligare att konsumenter ingår avtal på internet genom att acceptera avtalsvillkor 

som är utformade som standardavtal. Anledningen till det är att standardiserade avtal gör det 

möjligt för näringsidkaren att nå ut till en större kundkrets och således inte behöver upprätta 

individuella avtal i varje avtalsförhållande. Det är därför förmånligt att tillämpa standardavtal 

mellan näringsidkare och konsument. Konsumenter accepterar och ingår dagligen avtal på 

internet genom att godkänna avtalsvillkor eller användarvillkor för att få tillgång till en 

hemsida, det sker främst genom clickwrap-avtal.1 En konsument kan även bli bunden av ett 

avtal utan att acceptera avtalsvillkor genom, s.k browsewrap-avtal. 2Det är vanligt att 

konsumenter godkänner villkor på internet utan vetskap om att de har ingått ett avtal. 

Konsumenter binder sig till avtal på internet genom ett enkelt knapptryck eller genom att 

enbart besöka hemsidan. Om villkoren som konsumenter accepterar anses oskäliga finns det 

möjlighet att tillämpa det tvingande ogiltighetsreglerna i avtalslagen för att jämka eller 

ogiltighetsförklara hela eller delar av avtalet. I uppsatsen analyseras frågan i vilka fall en 

konsument anses juridisk bunden av ett avtal på internet samt hur domstolen bör gå tillväga 

vid tolkning av elektroniska avtal med hjälp av avtalsrättsliga tolkningsprinciper. Slutligen 

analyseras vilka ogiltighetsgrunder i avtalslagen som kan tillämpas på elektroniska avtal som 

bedöms oskäliga. För att undersöka vilka avtal eller avtalsvillkor som kan bedömas oskäliga 

gentemot konsumenten tillämpas även lagen om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (1915:218) (AVLK) samt lagen (2005:59) om distansavtal och 

avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen eller DAvtL). Uppsatsen avslutas med en 

slutsats kring våra egna reflektioner på området där vi kommer fram till att det inte finns ett 

entydigt svar kring vilka avtalsrättsliga bestämmelser och principer som är tillämpbara på 

elektroniska avtal. Det har lett till att dagens digitala samhälle har skapat ett behov av en 

förnyad avtalslag som är mer anpassad för avtal som ingås på internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 48.  
2 Davis Boykin, D., Suvery of E-Contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap and Modified Clickwrap 

Agreements s. 257. 



 
 

 

Förord 

Under vårterminen år 2019 har vi författat en C-uppsats inom rättsvetenskap vid 

Handelshögskolan, Karlstads universitet. Vi vill rikta ett tack till vår handledare Jannice Käll.  

 

Karlstad den 28 maj 

      

 

Aleksandra Banda     Linnea Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      



 
 

 

Förkortningslista 

 

 

AVLK    Avtalsvillkorslagen (1994:1512) 

 

AvtL    Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering           

 

Avtalslagen är den lag som tillämpas på avtal inom svensk rätt. Lagen är över 100 år gammal 

och är den lag som fortfarande tillämpas på avtalsrättens området, trots att samhället i hög 

grad har förändrats sedan dess tillkomst. Det hävdas ofta att den grundläggande principen om 

avtalsbundenhet är “pacta sunt servanda”och översätts till “avtal ska hållas”.3 

Avtalsbundenhet innebär att parterna i avtalsförhållandet är skyldiga att uppfylla sina 

förpliktelser i avtalet, vilket teoretiskt sett kan verka som en självklarhet men i praktiken 

händer det att en eller båda avtalsparterna inte lever upp till sina åligganden. Detta skapar en 

problematik huruvida avtalsbundenhet anses föreligga eller inte.4  

 Det digitala samhället är idag en stor del av hur vår vardag ser ut genom att ständigt 

vara uppkopplad på sociala medier och besöka olika hemsidor.5 Den digitala utvecklingen har 

inte enbart påverkat människors vardag utan även hur avtal ingås samt formen på avtalet. 

Elektroniska avtal är en form av distansavtal som regleras i lagen om distansavtal. Det är inte 

ovanligt att konsumenter på internet ingår elektroniska avtal där avtalsbundenhet kan ske på 

ett enkelt och smidigt sätt utan någon form av förhandling. Sedan flera år tillbaka är det 

möjligt att exempelvis handla kläder, deklarera och bli medlem på olika hemsidor och det 

krävs ofta inte mer än ett knapptryck eller en signering via internetbank för att 

avtalsbundenhet ska anses föreligga. Genom att konsumenten sätter en elektronisk signatur på 

dokumentet så anses avtalet ha samma juridiska bundenhet som om avtalet skrivs under 

fysiskt genom att skriva en namnteckning på ett papper. Även godkännande av andra villkor 

såsom användarvillkor på sociala medier och hemsidor, anses som ett avtal med bindande 

verkan. Villkoren på internet tillmäts samma betydelse som villkor på ett fysiskt papper, 

vilket styrks av Christina Ramberg, professor inom civilrätt.6 Elektronisk handel och avtal i 

konsumentförhållande regleras i ett flertal lagar inom svensk rätt, bland annat avtalslagen och 

avtalsvillkorslagen. Idag är e-handeln ett komplement till den fysiska butikshandeln varför 

allt fler konsumenter ingår olika typer av villkor när de handlar eller blir medlem på en 

hemsida. Genom ett mer modernt sätt att ingå avtal uppkommer även nya problem och 

frågeställningar på området. Ett problem som aktualiseras är huruvida konsumenter kan anses 

vara medvetna om att det föreligger ett avtalsförhållande när de godkänner användarvillkor 

på en hemsida samt vilka principer som bör läggas till grund för avtalsbundenhet på internet.7  

  Vi har valt att undersöka hur avtal på internet uppkommer, ingås mellan 

avtalsparterna och när avtalsbundenhet anses föreligga. Uppsatsen består även av att 

undersöka vilka avtalsrättsliga principer och tradionella tolkningsmetoder som är tillämpliga 

på elektroniska avtal samt om avtalen kan ogiltighetsförklaras med avtalslagens 

ogiltighetsgrunder. När avtalsbundenhet föreligger mellan parterna så definieras avtalets 

innebörd i enlighetet med principen “pacta sunt servanda”. Avtalstolkning bygger på 

avtalsrättsliga principer och metoder som varierar beroende på avtalsformen. Vi finner det 

intressant att undersöka huruvida tolkningsmetoderna är tillämpliga på elektroniska avtal 

                                                 
3 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s.11.  
4 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 27.  
5 Olsen, L., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 24.  
6 Internetstiftelsen, Ett klick ersätter namnteckningen - är avtalet bindande?, Intertek, 2013.   
7 Bernitz, U., Standardavtalsrätt s. 65.  



2 
 

samt om någon tolkningsmetod inte är anpassad för elektroniska avtal. Ogiltighetsgrunderna i 

3 kap. avtalslagen är tvingande till dess utformning, vilket ger avtalsparterna möjligheten att 

ogiltigförklara avtal som upprättas i strid mot gällande lagstiftning. Frågan är vilka 

ogiltighetsgrunder som kan tillämpas på elektroniska avtal eftersom att avtalslagen inte har 

reviderats sedan 1915.  

Utifrån valt ämne är vår ambition att undersöka om avtalslagen i realiteten bör 

tillämpas på denna typ av avtal och i sådant fall vilka problem som kan uppstå då lagstiftaren 

inte har preciserat regleringen för elektroniska avtal. För att få ett djup i uppsatsen så 

behandlar vi olika typer av elektroniska avtal och jämför dem. Vi finner det även intressant 

att undersöka konsumenters uppfattning om avtalsbundenhet på internet. Vi har därför valt att 

göra en enkätundersökning för att få ett “utifrånperspektiv”, dock utvärderar vi inte den 

vetenskapliga vederhäftigheten i detta.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet i denna uppsats är att belysa samt undersöka den problematik som kan uppstå när 

näringsidkare och konsument ingår avtal på internet. Uppsatsen behandlar vad som krävs för 

att konsumenter och näringsidkare ska anses bundna av avtal på internet. Vidare är syftet att 

synliggöra vilka konsekvenser som kan uppstå när en konsument ingår elektroniska avtal utan 

att vara medveten om vilka avtalsvillkor hen förbinder sig till eller vilka rättsliga förpliktelser 

som följer av själva avtalet. I uppsatsen görs en redogörelse för hur konsumentavtal på 

internet kan tolkas med hjälp av olika tolkningsmetoder samt vilka ogiltighetsgrunder som 

anses tillämpningsbara och bäst tillämpliga på elektroniska avtal. Genom att behandla och 

analysera svensk avtalsrätt bidrar arbetet till att få en klarhet i om och hur svensk avtalsrätt är 

anpassad till elektroniska avtal. Vi vill genom denna uppsats belysa den problematik som kan 

uppstå vid användande av elektroniska avtal, dels utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv 

och dels utifrån ett lagstiftande perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar  

Uppsatsen är baserad på två stycken frågeställningar. Syftet med frågeställningarna är att 

undersöka, och om det är möjligt, ge svar på huruvida elektroniska avtal tillämpas och ska 

tolkas utifrån rättsläget som råder idag med gällande lagstiftning. 

 

1. Vad krävs för att konsument och näringsidkare ska anses bundna av ett elektroniskt 

ingånget avtal samt vilka principer och rättsregler ligger till grund för bedömningen?  

 

2. Tillämpas de sedvanliga avtalstolkningsprinciperna vid elektroniska avtal eller finns 

det behov av andra tillvägagångssätt? Är avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder tillämpliga 

på elektroniskt ingångna avtal?                          

 

1.4 Teori och metod 

I uppsatsen används rättsdogmatisk metod och rättsanalytisk metod för att undersöka och 

besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. Inledningsvis i metodavsnittet görs en 

redogörelse för den rättsdogmatiska metodens innebörd med perspektiv utifrån två 
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rättsfilosofer. Vidare görs en redogörelse av den rättsanalytiska metoden och en motivering 

till varför vi väljer att komplettera uppsatsens med ytterligare en metod.  

Det finns inget entydigt svar eller definition på vad den rättsdogmatiska metoden 

innebär. Olika rättsfilosofer har olika uppfattningar om vad som kännetecknar och 

kategoriserar metoden.8 Den rättsdogmatiska metoden kan dels tillämpas av forskare och dels 

av praktiker (jurister).9 När juristen tillämpar den rättsdogmatiska metoden är hens främsta 

uppgift att fastställa gällande rätt utifrån accepterade rättskällor i ett de lege lata-perspektiv. 

Ett de lege ferenda-perspektiv är inte lika självklart huruvida det kan anses väga in i den 

rättsdogmatiska metoden, då uppfattningen ter sig olika beroende på vilken rättsfilosof 

juristen utgår från. En allmän uppfattning är dock att rättsdogmatik har till uppgift att 

beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.10 

Den rättsdogmatiska metoden förespråkas av bland annat Aleksander Peczenik11 och 

Jan Kleineman.12 Peczenik anser att metodens huvudsakliga uppgift är att systematisera och 

tyda gällande rätt.13 Rättskällorna har enligt Peczenik olika rang, där vissa rättskällor 

granskas mer kritiskt än andra. Det uppställs en indelning som ska, bör och får beaktas vid 

fastställande av gällande rätt. Rättskällor som ska följas är dels lagar och andra föreskrifter. 

Dessa står högst upp i den rättsliga hierarkin av den anledningen att källorna anses 

nödvändiga för den juridiska argumentationen. Rättskällor som bör följas är dels 

lagförarbeten och rättspraxis. Dessa anses vägledande för den juridiska argumentationen. 

Rättskällor som får beaktas ska göra det restriktivt. Sådana rättskällor är till exempel doktrin, 

institutionella rekommendationer och beslut från domstolar och myndigheter. Besluten anses 

inte prejudicerande medan institutionella rekommendationer kan ge en tolkning av 

rättsläget.14 Peczenik gör således en uppdelning av rättskällornas auktoritet vilken han menar 

bidrar till att främja rättssäkerheten genom att domstolen gör en likartad och enhetlig 

bedömning i liknande fall.15 Kleineman å andra sidan anser att tillämpningen av den 

rättsdogmatiska metoden innebär ett granskande av erkända rättskällor, bland annat lagar och 

dess förarbeten, rättspraxis och doktrin. Genom att analysera rätten med hjälp av 

rättskällelärans komponenter leder det till att utfallet återspeglar gällande rätt i det reella 

fallet samt visar på hur en lagbestämmelse bör uppfattas. Kleineman menar att syftet med den 

rättsdogmatisk metoden  ofta beskrivs vara att rekonstruera en rättsregel, eller annorlunda 

uttryckt, vara lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på 

problemet, s.k. rekonstruktionsövning.16 Enligt Kleineman är rättsdogmatiken och 

rättskälleläran sammanhängande och är ett internt perspektiv på rätten som behöver 

kompletteras med ett externt perspektiv.17 Det externa perspektivet är särskilt fördelaktigt för 

samhället, lagstiftaren och forskningen. Utifrån Hart innebär det externa perspektivet att 

rättstillämparna beskriver regelbundenheter och förutsägelser om den framtida 

rättstillämpningen.18 Vidare menar Kleinman att en av rättsdogmatikens uppgift är att 

analysera vilka argument som anses tillåtna eller inte som lösning på ett konkret problem. 

Han skiljer på argumentation som är ur ett de lege lata-perspektiv kontra de lege ferenda-

                                                 
8 Sandgren,C., Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR, 2005, s. 649.  
9 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 313 f.  
10 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111.  
11 Peczenik, A., FT 1990, s. 42. 
12 Nääv, M, Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
13 Peczenik, A., FT 1990, s. 42. 
14 Peczenik, A., FT 1990, s. 47-49. 
15 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 35-36. 
16 Nääv, M, Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 24. 
17 Kleineman, JT 1994/95, s. 626 not 16.  
18 Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvjT 2004, s. 105.  
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perspektiv. Det förstnämnda har för avsikt att fastställa gällande rätt i förhållande till hur 

rätten ser ut idag, medan ett de lege ferenda-perspektiv föreslår lösningar på ett problem som 

verkar olöst.19 Svagheten med den rättsdogmatiska metoden anses vara att dess fokus på 

rättssystemets normer men bortser från hur normerna förhåller sig till den verklighet som nås 

genom empiriska studier.20 I uppsatsen tillämpar vi den rättsdogmatiska metoden utifrån 

Peczenik och Kleinemans perspektiv för att studera våra frågeställningar. Vi undersöker de 

traditionella rättskällorna och beaktar dess position i rättskällehierarkin. Uppsatsen beaktar i 

första hand ett de lege lata-perspektiv, för att sedan utveckla ett de lege ferenda-perspektiv.  

Utöver den rättsdogmatiska metoden har vi valt att tillämpa ytterligare en 

rättsvetenskaplig metod, då syftet med denna uppsats inte enbart är att fastställa gällande rätt. 

Vetenskapen har som mål att ge en sann beskrivning av verkligheten medan juridikens 

primära mål är mer komplicerat att fastställa.21 Vi anser inte att den rättsdogmatiska metoden 

är bristfällig utan vi väljer att tillämpa en rättsanalytisk metod utifrån Sandgrens perspektiv 

för att analysera rätten och vidga uppsatsens undersökningsområde. Argumentationen som 

följer av en rättsanalytisk syn ses som öppen och har inte som mål att finna det rätta eller 

bästa svaret på det rättsliga problemet. Analysen kan stödjas på olika typer av material, bland 

annat underrättspraxis, material från andra vetenskaper och statistik. Vidare ger en 

rättsanalytisk metod rum för värderingar som är allmänt erkända i samhället, en sådan 

värdering är rättssäkerhet som då ställs i förhållande till det materialet som undersöks. 

Genom att använda oss av en rättsanalytisk metod får vi en möjlighet att i uppsatsen även 

kritisera och analysera rätten.22  

Vi har även valt att använda oss av statistik från en enkätundersökning för att få insyn 

i huruvida elektroniska avtal upplevs utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv. Uppsatsens 

har därför i viss mån ett inslag av en rättssociologisk metod. Rättssociologi tar sikte på hur 

rätten tillämpas oberoende av vad som stadgas i rättskällor och undersöker relationen mellan 

rätt och samhälle.23  

 

1.5 Avgränsningar  

För att presentera ett välgrundat och koncist arbete har vi valt att avgränsa vår undersökning 

till att primärt behandla lagbestämmelser och principer som tillämpas inom svensk rätt. Vi 

har valt att i huvudsak rikta in arbetet på den svenska avtalsrätten. Standardavtal och 

standardiserade användarvillkor som är internetbaserade kommer att studeras. 

Utgångspunkten i arbetet är avtal som ingås inom ramen för näringsidkarens organiserade 

system på internet, det vill säga via en hemsida eller liknande. Svenska erkända rättskällor 

kommer att beskrivas samt analyseras för att besvara uppsatsens frågeställningar. EU-

rättsliga bestämmelser samt annan utländsk rätt beaktas enbart i en begränsad utsträckning. 

Det EU-rättsliga bestämmelserna vi valt att använda i uppsatsen är ett EU-direktiv avseende 

ett lagförslag samt en internationellt rättsfall som belyser browsewrap-avtal. I uppsatsen 

kommer vi inte studera affärsnormer på området.   

                                                 
19 Nääv, M, Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 36. 
20 Nääv, M, Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 24. 
21 Peczenik, A., FT 1990, s. 43. 
22 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45-47. 
23 Nääv, M, Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 207-208. 
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1.6 Använt material 

I uppsatsen studerar vi den svenska avtalsrätten utifrån lagstiftning, praxis, doktrin samt 

allmängiltiga rättsprinciper. Vidare beaktas olika typer av elektroniska avtal för att undersöka 

dem i förhållande till hur avtalsrätten idag är rättsligt konstruerad.  De allmängiltiga 

rättsprinciperna såsom pacta sunt servanda, löftesprincipen, kontraktsprincipen beaktas i 

uppsatsen utifrån vad Ramberg och Ramberg skriver. Inledningsvis i uppsatsen beskriver vi 

regleringen på avtalsrättens område. Vi beaktar hur regleringen har tillämpats av domstolen i 

prejudicerande mål för att därefter tolka och analysera rätten i syfte att ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. Utöver att fastställa gällande rätt vad gäller avtalsbundenhet på internet 

behandlar vi hur domstolen ska tolka avtal. Avtalstolkning grundas inte endast på rättsregler  

varför vi också studerar domstolarnas rättstillämpning samt den rättsvetenskapliga 

litteraturen.24 Eftersom att avtalstolkning utvecklas inom den rättsvetenskapliga litteraturen 

har olika författare olika syn och uppfattning för hur avtal ska tolkas, varför enbart ett urval 

av tolkningsmodeller presenteras. I kapitel två redogör vi för olika avtalstolkningsmodeller 

inom svensk rätt samt begränsat utvalda ogiltighetsgrunder i avtalslagen. Vi har valt 

ogiltighetsgrunder som förmår vara tillämpliga på elektronisk avtal. Vi studerar främst 

rättspraxis och doktrin för att undersöka uppsatsens frågeställningar, rättsläget, men även 

studerat svar utifrån en egen enkätundersökning som förmår att visa ett verklighetsbaserat 

perspektiv på området. Anledningen till att använder oss av doktrin är för att doktrin tillmäts 

större betydelse när rättsläget är oklart, vilket ger rättsvetare möjlighet att bidra med 

normgivande synpunkter för vad som bör gälla på området, förutsatt att författaren har viss 

kompetens.25 Den rättsvetenskapliga litteraturen ger svar på lösningar vid komplicerade 

frågor samt ger detaljerad förklaring på området, vilket inte alltid är lika tydligt i rättspraxis.26 

I uppsatsen presenteras rättspraxis där domarna från högsta instans är av prejudicerande 

karaktär och således tillmäts betydelse i form av en rättskälla.27 Rättsfallen som vi redogör 

för belyser vilka tolkningsmetoder som är relevanta vid tolkning av avtal och hjälper oss att 

jämföra hur tolkning av elektroniska avtal bör göras och när konsumenter är bundna av 

elektroniska avtal eller avtalsvillkor. Rättsfallen presenterar vi för att belysa rättsläget utifrån 

hur domstolen tillämpar den avtalsrättsliga regleringen i praktiken. Genom att ta hänsyn till 

praktiska exempel kan vi undersöka vilka omständigheter som tillmäts större respektive 

mindre betydelse när domstolen tillämpar avtalstolkning samt hur argumentationen går.  

När vi väljer material för uppsatsen är målet att primärt hänvisa till huvudkällan för 

att få en större trovärdighet, eftersom det finns risk för att uttalanden i doktrin utgör 

andrahandsinformation. Det krävs således kritiskt en granskning för att minimera risken för 

felaktigheter och ge uppsatsen en ökad reliabilitet.28  

 

1.7  Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Inledningskapitlet består initialt av en presentation av 

bakgrunden till ämnet, en problemformulering, syfte och metod samt två frågeställningar. I 

det nästkommande kapitlet presenteras en faktadel i form av ett de lege lata-perspektiv, det 

vill säga en redogörelse av gällande rätt och lagstiftningen inom avtalsrätten. Vidare i kapitlet 

                                                 
24 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 53. 
25 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvjT 2002, s. 245.    
26 Bernitz, U., m.fl. Finna rätt, s. 202. 
27 Bernitz, U., m.fl. Finna rätt, s. 129. och Melander, J, Samuelsson, J., Tolkning och tillämpning, s. 39. 
28 Bernitz, U., m.fl. Finna rätt, s. 216.  
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belyses avtalsrättsliga tolkningsprinciper samt några av avtalslagens ogiltighetsgrunder. Det 

tredje kapitlet berör standardavtal där olika typer av standardavtal presenteras samt en 

beskrivning av standardavtal samt hur domstolen går tillväga för att tolka standardavtal. 

I det fjärde kapitlet redogörs en faktadel av den konsumenträttsliga regleringen inom 

avtalsrätt samt avtal på internet. I det femte kapitlet beskrivs rättsläget genom en empirisk 

undersökning om konsumenters medvetenhet gällande avtal på internet. Sjätte kapitlet 

behandlar uppsatsens analys, där vi analyserar och diskuterar uppsatsens två frågeställningar 

för att i det sjunde och sista kapitlet presentera våra slutsatser och resultat från vår 

undersökning. Vi presenterar även en kort redogörelse för hur vi anser att de avtalsrättsliga 

problemen som stöts på i och med den digitala utvecklingen kan hanteras och avslutar med en 

kort argumentation kring ett de lege ferenda-perspektiv.  

 
2. Vad utgör ett avtal? 

2.1 Allmänt om avtalsrätt 

 

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter.29 Det grundläggande kravet för 

att åstadkomma en rättshandling och ett bindande avtal är att de rättshandlande parterna har 

rättshandlingsförmåga.30 Det finns två typer av rättssubjekt som kan ha 

rättshandlingsförmåga, fysiska och juridiska personer. Rättshandlingsförmåga innebär att 

parterna i avtalet har en rättslig förmåga att ingå bindande avtal och handla för egen räkning, 

omyndiga saknar exempelvis rättshandlingsförmåga.31 Ytterligare en förutsättning för att ingå 

avtal är att rättshandlingens innehåll ska vara tydlig och preciserad, eftersom att rättsliga 

följder inte kan inträda om rättshandlingen är otydlig. Detta krav är inte högt ställt på grund 

av att det finns en möjlighet att tolka och fylla ut ett avtal till att ha ett visst innehåll, 

bedömningen görs av domstolen.32  

 Ett avtal kan vara skriftligt, muntligt eller ske genom konkludent handlande. Det finns 

dock avtal på vissa områden som måste vara skriftliga för att vara gällande, till exempel 

fastighetsköp.33 Den primära lagen inom avtalsområdet är avtalslagen. Avtalslagen är 

dispositiv vilket innebär att avtalsparterna har möjlighet att avvika från lagens innehåll, 

jämför 1 § st. 3 AvtL. Dock är ogiltighetsreglerna i tredje kapitlet tvingande och kan inte 

avtalas bort.34 Det hävdas att den mest grundläggande principen inom avtalsrätten är att avtal 

ska hållas, vilket även kallas “pacta sunt servanda” och är en princip om avtalsbundenhet.35

 Enligt avtalslagens anbud- och accept modell anses avtal komma till stånd genom att 

anbudsgivaren ger ett anbud till motparten som antar anbudet genom en accept. Ett problem 

som kan uppstå när modellen tillämpas vid avtalsingående på internet är dels vad det är för 

typ av förklaring som definieras som ett anbud och dels i vilken utsträckning en anbudsgivare 

har möjlighet att ångra ett anbud.36 En part anses bunden av avtalet när denne inte längre kan 

                                                 
29 Molin, A., Avtal, praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt, s. 10.  
30 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 57-58.  
31 Adlercreutz, A, Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 130-131. 
32 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 57-58.  
33 Adlercreutz, A, Gorton, ., Avtalsrätt I, s. 136. 
34 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 39. 
35 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 27. 
36 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 26-27.   
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ändra sitt anbud utan att riskera påföljder.37 Avtalsbundenhet kan inträda på två sätt, antingen 

genom löftesprincipen eller kontraktsprincipen. Löftesprincipen uttrycks i 1 § 1 st. AvtL och 

innebär att anbudsgivaren är ensidigt bunden av sitt anbud under acceptfristen, det vill säga 

den tid motparten har på sig att antingen acceptera anbudet eller inte. Anbudet är bindande 

för anbudsgivaren från det att motparten tagit del av anbudet tills acceptfristen har gått ut 

eller anbudet avslagits enligt 5 § eller 6 § st. 1 AvtL. Kontraktsprincipen innebär istället att 

parterna blir bundna av avtalet samtidigt, s.k gemensamt avtalsslut. Anbudsgivaren inom 

kontraktsprincipen har således en möjlighet att återkalla sitt anbud eftersom att 

avtalsbundenheten uppstår samtidigt för parterna.38  

 I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att vi har frihet att bestämma vem vi vill 

ingå avtal med, och vilka villkor som ska gälla för avtalet. Principen om avtalsfrihet består av 

tre delar, dels rätt att avstå från att ingå avtal, rätt att välja avtalspart samt rätten att bestämma 

avtalets innehåll.39 Det står parterna fritt att bestämma reglerna för hur avtalet ska anses 

bindande, exempelvis genom en specifik avtalsordning eller genom att avtala om 

skriftform.40 Eftersom att det råder avtalsfrihet föreligger det inget hinder för parterna att ingå 

elektroniska avtal. Dock ska motparten kunna identifieras så att avtalets juridiska giltighet 

kan bevisas i efterhand.41 Avtalsfriheten är dock inte absolut, det finns vissa avtalsformer 

som styrs av tvingande regler i syfte att skydda den svagare avtalsparten där avtalsfriheten 

begränsas, exempelvis när det gäller konsumenter.42  

 

2.2  Avtalsingående  

I svensk rätt kommer avtal till stånd genom att parterna har samstämmiga viljeförklaringar, 

det vill säga att parterna har en vilja att ingå ett avtal med varandra. En av de vanligaste 

frågorna inom avtalsrätten är när bundenhet anses ha uppstått mellan parterna, denna fråga 

beaktas som ett juridiskt huvudproblem. Bundenhet grundas traditionellt på tre moment, den 

rättshandlandes vilja att binda sig, viljeförklaringen samt motpartens tillit, vilket innefattar 

motpartens uppfattning av viljeförklaringen.43 Viljan har en“rättskapande kraft” och är 

avgörande om parterna anses förpliktade till avtalet och i så fall vad de är förpliktade till. Det 

nyssnämnda anses utgöra kärnan i viljeteorin. I obligationsrättskommittén44 används termen 

viljeförklaring, som även definieras i 32 § AvtL. Viljeförklaring innebär att den som avger en 

viljeförklaring ska vilja eller ha avsikt att få fram en viss rättsverkan, exempelvis ingå 

avtalsförbindelse, samt att viljan kommer till uttryck så att den kan uppfattas av motparten för 

avtalet.45 Det förutsätts att viljeförklaringen har kommit till uttryck på ett sätt som typiskt har 

erkänts av rättsordningen, så kallat avtalsfakta. Det finns även standardisering om vad som är 

vanligt förekommande i olika sammanhang.46  

Enligt viljeförklaringsteorin är det viljan som ger upphov till den rättsliga följden. För 

att bedöma en viljeförklaring tillämpas tillitsteorin. Tillitsteorin innebär att man vid 

                                                 
37 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 80. 
38 Ramberg, J, Ramberg, C.,  Allmän avtalsrätt, s. 80. 
39 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 27. 
40 Persson, I., Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kommentar 

till 1 kap 1 §, Karnov. 
41 Edmar, M., Internetpublicering och sociala medier, en juridisk vägledning, s. 169. 
42 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 29. 
43 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 74.  
44 ”Obligationsrättskommittén”, utarbetar förslag till lagstiftning, Riksdagen, Lag om avtal och andra 

rättshandlingar.  
45 Ramberg, J, Ramberg, C.,  Allmän avtalsrätt, s. 74-75. 
46 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 25. 
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bedömningen av en utfästelse eller tolkning av avtalets innebörd utgår från parternas 

befogande tillit, detta är en grundprincip inom avtalsrätten. Huvudregeln är att främst beakta 

vad en förnuftig motpart med fog kunnat anse vara avgivarens vilja.47 Rättstillämparen ska 

vid bedömningen av en viljeförklaring beakta avtalets ordalydelse samt övriga 

omständigheter som är kända för motparten för att fastställa avgivarens vilja.48 Problematik 

kan uppkomma när viljeförklaringen inte motsvarar vad en part egentligen avser med avtalet, 

vilket Ramberg och Ramberg uppmärksammat. I de fall där viljeförklaringen inte motsvarar 

en persons faktiska vilja görs en avvägning av vad som väger tyngst, partens vilja, uttrycket 

eller motpartens uppfattning av viljan. Svårigheten här blir i situationer där avgivaren av 

misstag gett uttryck för en vilja att exempelvis betala ett högt pris.49 

Avtalslagen ställer inte upp några formkrav på hur avtal ska ingås och inte heller 

huruvida elektroniska avtal ska ingås. Det är därmed möjligt att använda olika typer av 

elektronisk kommuntikationsteknik för att sluta ett avtal på internet. Formkrav kan vara ett 

hinder mot elektroniska avtal om avtalsslutet måste se ut på ett visst sätt, exempelvis att ett 

elektroniskt avtalsslut ska avslutas med en elektronisk signatur.50 Definitionen av elektronisk 

signatur stadgas i  2 § lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, där det 

framgår att en elektronisk signatur säkerställer att elektronisk överförd information har 

skickats till rätt person samt för att säkerställa att informationen inte förändrats. Tidigare var 

den personliga namnteckningen den mest väsentliga delen när avtal ingås, då 

namnteckningen torde ge uttryck för parternas juridiska vilja att binda sig. En namnteckning 

uttrycker att parterna är förpliktade till det dem kommit överens om. Detta har i dagens 

samhälle delvis ersatts av elektroniska signaturer som sker via internet. Genom att skriva sin 

namnteckning eller genom en elektronisk signatur på ett avtal eller avtalsvillkor kan 

identifieringsfunktionen samt avtalets äkthetsfunktion användas i förhållanden där behov av 

bevisning förekommer, exempelvis för att styrka att en rättshandling har ingåtts mellan 

parterna.51 

 

2.3 Avtalstolkning 

 

Avtalstolkning innebär att domstolen utifrån avtalsrättsliga principer och tolkningsmetoder 

fastställer vilka rättsverkningar som följer av avtalet eller rättshandlingen. Principerna som 

tillämpas varierar beroende på vad det är för typ av rättshandling. Det frågor som aktualiseras 

vid tolkning av ett avtal är dels vilken rättsföljd som kan kopplas till avtalet såsom 

rättsfaktum, dels vilka övriga rättsföljder som genom utfyllnad av tvingande eller dispositiva 

rättsregler kan kopplas till avtalet.52 Tolkning innebär att domstolen definierar avtalets 

innebörd som ett rättsfaktum, i enlighet med “pacta sunt servanda”, medan utfyllning avser 

det som kan ligga till grund för att fastställa rättshandlingens rättsverkningar. Utfyllning sker 

primärt med hjälp av rättsregler och är en annan gren inom avtalstolkning.53  

 Materialet som ligger till grund för tolkning kallas tolkningsdata. Tolkningsdata utgör 

en avgränsning mellan vilka omständigheter och fakta som kan få betydelse i bedömningen 

                                                 
47 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 74.  
48 Svensson, O., Viljeförklaringen och dess innehåll, s. 42-43.  
49 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 2016 s. 41.   
50 Kihlman, Jon., Elektronisk signering: en antologi, s. 45- 46. 
51 Prop. 1999/2000:117, s. 14. 
52 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 17. 
53 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 22. 
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om vad som gäller mellan parterna.54 Tolkning av avtal ska grundas på läget vid avtalets 

tillkomst, partsbruk och händelser under avtalsförhandlingarna. Generellt ska domstolen utgå 

från avtalets tillkomst och de omständigheterna som då förelåg mellan parterna och som 

uppfattades eller borde ha uppfattas.55 Fakta som uppkommer efter att ett avtal har ingåtts har 

enbart en begränsad betydelse för bevisning för sådant som uppkommit vid avtalsslutet.56  

När parterna i avtalsförhållandet är oense om avtalets innebörd tillämpas tolkningsregler. 

Dessa regler är komplement till regeln om att avtal ska hållas enligt avtalslagen. Domstolen 

tillämpar tre olika principer för att fastställa avtalsinnehållet. Dessa tre principer är dels, båda 

parternas “partsavsikt” samt det uttryckta avtalsinnehållet det vill säga avtalets ordalydelse.57 

 Avtalstolkning är ett brett begrepp som definieras och tillämpas olika beroende på 

vem du frågar. Det råder således oenighet kring hur avtalstolkningen ska genomföras samt 

hur avtalets innehåll bör fastställas. Detta beror på att avtalstolkning inte går att förklara 

förnuftigt eller genom en hierarkisk ordning och samtidigt ge en rättvisande bild av 

verkligheten.58 Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan avtalsparterna huruvida 

avtalet ska tolkas. Utgångspunkten är då att beakta avtalets uttryckliga lydelse, s.k 

ordalydelse. Det är därför till fördel om parterna upprättat ett skriftligt avtal. Vid tolkning av 

ett skriftligt avtal är den uttryckliga lydelsen i avtalet oftast tydlig så att det klart framgår vad 

avtalet har för innebörd. Är det istället fråga om ett muntligt eller konkludent avtal blir det 

ofta svårare att fastställa avtalets uttryckliga innebörd.59 Innehållet i avtalet grundas på 

parternas gemensamma vilja, vilket avser det parterna åsyftat vid avtalsslutet.60 Avtalets 

ordalydelse antas ge uttryck för parternas gemensamma vilja och det torde vara svårt för en 

part att göra gällande att båda parterna avsett något annat än det som framkommer av 

ordalydelsen i avtalet.61 Ordalydelsen av avtalet torde enbart vara en av flera 

tolkningsmetoder som kan tillämpas. I de fall innebörden av avtalet eller något specifikt 

avtalsvillkor är oklart ska istället regeln om konsumentens tolkningsföreträde tillämpas, 

vilket bör prioriteras högre än andra tolkningsprinciper.62  

 Har parterna ingått ett muntligt avtal ska först beaktas vad som sagts vid 

avtalsförhandlingarna, vilket ofta är en problematik. Det är svårt att bevisa vad vardera part 

har sagt då det muntliga språkbruket inte är lika tydligt som ett skriftligt avtal. Det är således 

till parternas fördel att upprätta ett skriftligt avtalsdokument eller att tillämpa standardavtal 

när dem ingår avtal. Redan upprättade skriftliga avtal ger möjlighet för andra personer att 

tillämpa avtalet som grund för deras avtalsförhållande. Det viktiga är då att det skriftliga 

avtalsinnehållet är tydligt.63 

 Den moderna metoden för att fastställa ett avtals innehåll görs med hjälp av en 

helhetsbedömning som tar hänsyn till flera omständigheter bland annat vad parterna 

uttryckligen skrivit eller sagt i avtalet, avtalets syfte, vad parterna underförstått antagit utifrån 

avtalet samt hur parterna betett sig i samband med avtalsförhandlingarna och i samband med 

att parterna börjat tillämpa avtalet.64 När domstolen tolkar avtal kan vägledning sökas i 

motiven till avtalslagen. I doktrin finns viss vägledning. Det handlar främst om att göra en 

                                                 
54 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 23. 
55 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 54-55.  
56 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 54.  
57 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 33.  
58 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 143.  
59 Eriksson, A, Nordling, L, Palm, T., Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen, s. 29.  
60 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 83.   
61 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 144 och www.avtalslagen2010.se § 7.1 (2) och § 7.3 (a).   
62 Ny juridik 4:95, s. 66. 
63 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 144-145.  
64 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 143.  

http://www.avtalslagen2010.se/
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prioritering mellan olika potentiella lösningar. Svårigheten ligger dock i hur dessa 

prioriteringar ska göras och vilken metod som anses bäst lämpad i det enskilda fallet.65 

 

2.3.1 Den gemensamma partsavsikten 

 

Parternas viljeförklaring anses utgöra den vilja och avsikt som parterna har när avtalet 

slutits.66 Utgångspunkten i svensk rätt är att fastställa den gemensamma partsavsikten genom 

att undersöka vad parterna har haft för uppfattning om avtalets innebörd.67 Avtalet visar 

parternas viljor, där målsättningen är att löftesprincipen enligt 1 § AvtL ska följas. Det som 

parterna har kommit överens om i avtalet baseras på avtalsfriheten, där parterna fritt kan 

avtala om innehållet förutsatt att det inte strider mot tvingande lagstiftning.68Avtalsinnehållet 

ska primärt fastställas med ledning av vad parterna har syftat när avtalet ingicks. Situationer 

kan uppstå där skriftliga formuleringar i avtalet kan tala emot parternas avsikter, vilket gör att 

den gemensamma partsavsikten kan då vara svår att fastställa.69 Det skapas en problematik 

om en part hävdar att hen har en annan avsikt än vad som går att utläsa ur avtalet. I sådana 

fall krävs det enligt praxis att den part som hävdar att det funnits en gemensam partsavsikt 

kan styrka detta.70  

  

2.3.2 Culpamodellen  

 

Culpamodellen tillämpas främst vid oklara avtal. Modellen bygger på en culpabedömning 

som utgår från parternas beteende vid avtalsslutet. I bedömningen räcker det med skäl att 

misstänka att motparten har uppfattat viljeförklaringen på ett annat sätt för att culpamodellen 

ska tillämpas.71 Culpamodellen är enligt Schmidt till syfte att belysa vilket sätt parterna bör 

handla när de ingår avtal.72 För att modellen ska bli tillämplig krävs det underlag för att 

kunna bedöma vem som bär skulden eller anses ligga till grund för oklarheten. Den part som 

till övervägande del har orsakat oklarheten bär skulden och avtalsinnehållet fastställs till den 

andra partens fördel.73 Modellen beaktas i NJA 1979 s 401 där HD betonade att det ställs 

höga krav på näringsidkaren när det gäller köp mellan näringsidkare och konsument. HD kom 

fram till att villkor som är alltför betungande eller överraskande för konsumenten inte kan 

anses ha en bindande effekt gentemot konsumenten, förutsatt att villkoren inte klargörs för 

konsumenten. Köparen i målet hade inte uppmärksammats om villkoren vid avtalets ingående 

och villkoren ansågs således inte ha blivit införlivade i avtalet. HD bedömde att konsumenten 

inte ansågs bunden till avtalet eller villkoren i avtalet.  

 

                                                 
65 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 22 f.  
66 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 43.  
67 Rosengren, J,. Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvjT 2014, s. 4. 
68 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 39.  
69 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 41 och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 57 f. 
70 NJA 1995 s. 590, HD slår i detta rättsfall fast att en gemensam partsavsikt måste styrkas för att den ska vinna 

företräde framför det skrivna avtalet och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 49.  
71 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 134 f. 
72 Schmidt, SvJT 1959, s. 497 f. 
73 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 134 , och Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 157. 
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2.3.3 Objektiv tolkning  

 

Om den gemensamma partsavsikten inte går att fastställa eller om parterna har delade 

meningar om avtalsinnehållet, är utgångspunkten att beakta avtalets lydelse i objektiv mening 

när avtalet ska tolkas. Objektiv tolkning innebär att domstolen tolkar avtalet utifrån en 

utomstående synvinkel.74 Viljeförklaringen eller avtalets uttryckta förklaring är den centrala 

delen av tolkningsdatan.75 Ordalydelsen ger ett uttryck för parternas viljor och är 

utgångspunkten vid avtalets fastställande.76 Vid en objektiv tolkning har avtalstexten en stor 

betydelse eftersom att avtalstexten anses presumera parternas viljor samt att det utgör 

bevismaterial för vad som anses avtalat.77 Principen tillämpas både på individuella och 

standardavtal. När domstolen tolkar avtalet efter ordalydelsen beaktas textens språkliga 

betydelse och bedömningen utgår från meningsbyggnaden och ordens tänkbara betydelse i 

avtalet. Det kan bland annat vara juridisk innebörd, tekniska termer eller andra fackuttryck 

som ska tolkas och tas i beaktande med hänsyn tagen till vilken bransch eller vilken avtalstyp 

det rör sig om. Ytterligare ett sätt att tolka avtalet genom objektiv tolkning är att tolka 

avtalsvillkoren utifrån sin kontext. Det innebär att ingen del i avtalet är att ses som överflödig 

utan att avtalet är tänkt att fungera och tillämpas som en helhet och tolkningen görs således 

av avtalets helhet.78  

  

2.3.4 Oklarhetsregeln 

 

Oklarhetsregeln innebär att om avtalets innehåll är otydligt ska det tolkas till nackdel för den 

part som formulerat det som är otydligt i avtalet, in dubio contra stipulatorem.79 Det innebär 

att den som har författat avtalet ansvarar för att tydliggöra innehållet.80 Syftet med regeln är 

att den part som utfärdar avtalet inte ska kunna skriva avtalet på ett otydligt sätt så att 

motparten inte förstår vad avtalet innebär och inte ges någon vinning genom att utfärda ett 

otydligt avtal. Om avtalet ändock är skrivet på ett otydligt sätt kan oklarhetsregeln ses som en 

skyddsregel som innebär att avtalet tolkas på det sätt som motparten har uppfattat 81 Det är 

således relevant att författa avtalstexten på ett klart och tydligt sätt för att avtalsförfattaren 

inte ska hamna i en tvist gällande avtalets innebörd.82 Oklarhetsregeln är endast tillämplig vid 

skriftliga avtal och tillämpas främst vid standardiserade avtalsvillkor.83 Enligt 10 § AVLK 

har regeln även kommit till uttryck för skydd till konsumenter, men tillämpas som en sista 

utväg vid tolkning.84 Oklarhetsregeln innebär dock inte att den som formulerat avtalet alltid 

förlorar tvister när det gäller att fastställa avtalets innehåll. En sådan regel torde innebära att 

ingen part vågar skriva eller forma ett avtal. Denna regel har dock i senare rättspraxis inte 

ansetts särskilt betydande i praktiken utan anses vara förlegad.85  

                                                 
74  Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 86.   
75 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 57 och Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 77.   
76 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 144.  
77 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 57-59 och Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s.144. och 

NJA 1959 s. 590. 
78 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 87.  
79 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 215. 
80 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 111 och Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 166.  
81 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 144.  
82 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 166.  
83 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 111. 
84 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 167.  
85 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 167  och NJA 2010 s 416. 
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2.3.5 Minimiregeln  

 

Minimiregeln innebär att avtalets innehåll bör tolkas på det sätt som utgör det minst 

betungande resultatet för den förpliktigade i förhållande till vad som gäller enligt dispositiv 

rätt.86 Regeln innebär att en lydelse i avtalet ska tolkas så som den ger klart uttryck för.87 

Minimiregel tillämpas när avtalet är otydligt och tillämpas främst vid individuella 

avtalsbestämmelser, som innebär att ena parten är förpliktad att prestera något utan 

motpartens motprestation. 88 

2.4 Utfyllning  

 

Utfyllning är en variant inom avtalstolkning som tillämpas när ett avtal är oklart och syftar 

till att parterna ska förstå avtalets innebörd. Utfyllning tillämpas tillsammans med en 

tillämplig rättsregel där dispositiva regler definieras ofta som “utfyllande regler” då de har en 

utfyllande funktion.89 Utfyllning handlar om att komplettera ett redan befintligt avtal och 

tydliggöra avtalet och tillämpas främst när parterna är oense om avtalets innehåll.Tvingande 

regler utgör grunden för utfyllning vilket kan ge en korrigerande verkan på avtalet, då den 

tvingande regeln tar över och blir direkt avgörande för parterna i avtalsförhållandet.90 Det 

innebär att utfyllning av ett avtal inte kan ske i strid mot tvingande rätt.91 Vid utfyllning finns 

det möjlighet att tillämpa andra regler än rättsregler förutsatt att det har en koppling till 

rättshandlingen. Det är därmed möjligt att beakta om finns någon sedvänja, handelsbruk eller 

partsbruk som kan användas som utfyllnad av avtalet.92För att fastställa vad som avtalats 

mellan parterna kan det vara relevant att beakta individuell utfyllning eller utfyllande 

tolkning. Sådan utfyllning fokuserar på att fylla ut luckorna i avtalet och beaktar inte vad som 

anses underförstått i avtalet. Syftet med avtalet är den styrande faktorn vid denna typ av 

utfyllning.93 I uppsatsen kommer utfyllning inte beaktas vidare.  

2.5 Avtalets rättsverkningar / Ogiltighetsgrunder  

 

2.5.1 Ogiltighetsgrunderna  

Regler om rättshandlingars ogiltighet stadgas i 3 kap. AvtL. Reglerna är tvingande och 

tillämpas när en parts möjlighet att uttrycka sin vilja att binda sig till ett avtal är inskränkt. 

Det finns ingen klar definition om vilka fall eller avtal som ska inrymmas i 

ogiltighetsbegreppet.94 Genom att tillämpa ogiltighetsgrunderna kan rättstillämparen 

                                                 
86 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 151 och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 114 och 

Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 93.  
87 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 101.  
88 “Ensidiga förpliktelser” Ena parten förpliktar sig till att prestera något utan motprestation från motparten, 

Allt om juridik.  
89 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 22.  
90 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 21-22.  
91 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 22. 
92 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 23.  
93 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 27.  
94 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 239-240.   
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ogiltigförklara, jämka eller lämna avtalet utan avseende.95 En rättshandling anses ogiltig 

under förutsättning att en ogiltighetsgrund föreligger i enlighet med 28-33 §§ AvtL. 

Utgångspunkten enligt 28-31 §§ AvtL är att den rättshandlande företagit ett otillbörligt 

förfarande som påverkat rättshandlingens innehåll. Ogiltighetsgrunderna i 3 kap. AvtL avser 

grovt råntvång, lindrigt tvång, svek genom oriktiga och förtigande uppgifter, ocker, 

förklaringsmisstag samt förfarande i strid mot tro och heder.  

 Rättsföljden av att rättshandlingen förklaras ogiltigt är att parterna inte längre anses 

bundna av rättshandlingen. Om ett avtal har kommit till stånd men parterna inte hunnit 

prestera det som följer av avtalet är parterna inte skyldiga att fullgöra avtalets förpliktelser. 

Har parterna däremot påbörjat sina prestationer kan rättshandlingen som bedömts ogiltig inte 

göras gällande och parternas prestationer ska därmed återgå.96 Det innebär att 

förmögenhetsläget ska återställas till de omständigheterna som rådde mellan parterna innan 

avtalets ingicks så att ingen av parterna drar vinning av en den ogiltiga transaktionen.97 

2.5.2 Svek 

 

I 30 § AvtL regleras svek. Svek innebär att om en rättshandling tillkommer genom ett svikligt 

förledande är rättshandlingen ogiltig. För att svek ska aktualiseras krävs att parten har 

framkallat ett svikligt förledande eller att denne insåg eller borde insett att motparten blivit 

svikligt förledd, det vill säga att ena parten har agerat i ond tro.98 Ett svikligt förledande kan 

uppstå om någon har uppgivit eller förtigit om omständigheter som kan vara avgörande för 

rättshandlingens betydelse. Ett sådant handlande kan vara att ena parten lämnar en oriktigt 

uppgift. Dock räcker det inte med att uppgiften är oriktig, uppgiften ska även vara ämnad för 

att vilseleda parten.99 Det krävs att det finns ett kausalsamband mellan det svikliga förledande 

och rättshandlingen samt att rättshandlingen är fördelaktig för den handlande parten för att 

paragrafen ska kunna aktualiseras.100  

2.5.3 Ocker 

 

Ockerparagrafen stadgas i 31 § AvtL. Ocker innebär att en rättshandling är ogiltigt om en part 

utnyttjar motpartens oförstånd eller lättsinne för att förse sig med förmåner som är till 

nackdel för andra parten. Ocker förutsätter att den ena parten befunnits i en utsatt situation 

samt att motparten har utnyttjat situationen för att exempelvis få till stånd ett avtal. Det krävs 

även att det föreligger ett kausalsamband samt ett agerande som påverkat motparten för att 

paragrafen ska aktualiseras.101 Eftersom att näringsidkaren är passiv när avtal ingås kan det 

vara svårt för näringsidkaren utifrån sitt kontrollerande system att agera på så vis som 

paragrafen kräver.102  

2.5.4 Förklaringsmisstag 

 

                                                 
95 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 124-126. 
96 NJA 2008 s. 392. 
97 NJA 1987 s. 845. 
98 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 113.  
99 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 281-282. 
100 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 283. 
101 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 229-230. 
102 NJA 1981 s. 718. 
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I 32 § st. 1 AvtL stadgas förklaringsmisstag e contrario103. Bestämmelsen innebär att den 

som har utgett en viljeförklaring och genom felskrivning eller annat misstag gjort att 

rättshandlingen fått ett annat innehåll än vad som är åsyftat, blir bunden av den felaktiga 

viljeförklaring under förutsättning att motparten inte insåg eller bort inse att det rörde sig om 

ett misstag. Rättshandlingen anses enbart ogiltigt om det kan styrkas att motparten är i ond 

tro. Paragrafen tar sikte på situationer då vilja och viljeförklaring inte stämmer överens med 

varandra.104 För att kunna tillämpa regeln som ogiltighetsgrund ska det objektiva innehållet 

fastställas för att jämföra det med vad avgivaren syftat på och då genom att tillämpa 

avtalsrättsliga tolkningsprinciper. Det vanliga är att tolkningen sker i enlighet med vad 

avgivaren påstås ha syftat på.105  

 När det gäller förklaringsmisstag är rättsläget oklart om det även gäller vid analog 

tillämpning av elektroniska avtal. Utifrån Ramberg och Ramberg bör 32 § st. 2 AvtL inte 

tillämpas analogt när det rör sig om elektroniska avtal med anledning av att risken anses liten 

för att fel uppstår vid överföringen utan att det tydligt bör framgå av meddelandet. Det 

medför att mottagaren sätts i ond tro.106 

 

2.5.5 Lilla generalklausulen  

 

Lilla generalklausulen stadgas i 33 § AvtL. Paragrafen tillämpas när det föreligger 

omständigheter vid avtalets ingående som är sådana att det skulle anses strida mot tro och 

heder att åberopa rättshandlingen, förutsatt att motparten antas ha vetskap om det. Rekvisiten 

i paragrafen är vagt formulerade vilket är skälet till att paragrafen ses som en 

generalklausul.107 Lilla generalklausulen kompletterar de andra ogiltighetsreglerna genom att 

vara en allmän regeln som tar hänsyn till omständigheter som inte uttryckligen framgår av det 

andra ogiltighetsreglerna.108 Bestämmelsen bygger på att en part inser att motparten saknar 

avtalsvilja och att parten inte har fått hjälp av motparten att justera ett sådant viljefel, det vill 

säga att parten strider mot tro och heder. Klausulen tillämpas restriktivt av domstolarna och 

det ställs höga krav för att den ska tillämpas.109 

 Lilla generalklausulen tillämpas bland annat när en part har utnyttjat motpartens 

bristande förmåga att bedöma avtalets konsekvenser eller innebörd, exempelvis om en part 

har utnyttjat motpartens okunskap om förhållanden som parten själv känt till.110 Vid 

tillämpning av standardvillkor torde paragrafen vara möjlig att tillämpa när innehållet eller 

konsekvenserna av att standardvillkoren inte stämmer överens med vad som framkommit i 

exempelvis förhandlingar eller vad motparten med anledning av situationen kunnat anta.111 

För att ett villkor eller avtal ska bedömas ogiltigt kan det röra sig om situationer där uppgifter 

som lämnas inte är korrekta och parten som lämnade uppgiften var medveten om felet under 

förutsättning att kravet på hederlighet och det subjektiva rekvisitet är uppfyllt.112 

                                                 
103 “E contrario”, Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig 

till vad som är tillåtet, Lagen.nu. 
104 Adlercreutz, A, Gorton,L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 291.  
105 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 232-233.  
106 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 125-126. 
107 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 298-299.  
108 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 242.  
109 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 303.  
110 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 148 och Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 301 

och Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 246.  
111 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 150.   
112 Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 306.  



15 
 

 

2.5.6 Stora generalklausulen 

 

Stora generalklausulen i 36 § AvtL är den regeln som främst beaktar oskäliga avtalsvillkor. 

Generalklausulen är ett sätt att ingripa på oskäliga avtalsvillkor, speciellt när det gäller avtal 

där den ena parten intar en underlägsen ställning, exempelvis i förhållandet mellan 

näringsidkare och konsument.113 Bedömning av oskälighet tar sikte på avtalsinnehållet, 

omständigheter vid avtalet tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i 

övrigt. Rättsföljden vid tillämpning 36 § AvtL syftar till att jämka, återställa eller åtminstone 

närmar sig en jämbördig avtalsbalans mellan parterna.114 Avtalet kan även lämnas utan 

avseende vilket går att jämställas med att avtalet ogiltighetsförklaras eller att avtalet i dess 

helhet får ett justerat innehåll för att skapa balans vad gäller riskfördelningen mellan 

parterna.115 

 Syftet med generalklausulen är att domstolarna ges en ökad möjlighet att ingripa i 

avtalsförhållanden. Detta är vanligast när det gäller långa avtalsförhållanden mellan 

parterna.116 Domstolen har inte enbart till uppgift att förhindra oskäliga avtalsvillkor utan ska 

även ändra avtalets innehåll så att avtalet anses skäligt. Behovet av att skydda den svagare 

parten, i de flesta fall konsumenten, ska beaktas vid prövningen. Bestämmelsen är 

klausulinriktad vilket innebär att avtalet kan ändras utifrån dess särskilda villkor men även 

kan ändras i sig själv. Bedömningen görs utifrån skälighet i förhållande till parterna. När 

prövning av skäligheten görs tas hänsyn till andra delar i avtalet och en helhetsbedömning ska 

göras. Rättsföljden av avtalet beror på omständigheterna och i första hand jämkas avtalet, i 

andra hand åsidosätts villkoret som är oskäligt. Villkoren kan även bortses i dess helhet eller 

mildras.117 

2.5.7 Förutsättningsläran  

 

I svensk rätt tillämpas förutsättningsläran som ett komplement till avtalslagens 

ogiltighetsregler.118 Förutsättningsläran innebär att om en part vid avtalets ingående har haft 

felaktiga förutsättningar som grund för att ingå avtalet och motparten insett eller borde insett 

det, så kan avtalet helt eller delvis anses ogiltigt.119 Syftet med förutsättningsläran är att befria 

en avtalspart från avtalsförpliktelser som grundas på okända eller oförutsedda omständigheter 

eller felaktiga förutsättningar i större utsträckning än avtalslagens ogiltighetsregler.120 För att 

ogiltighet eller annan påföljd ska kunna aktualiseras enligt förutsättningsläran uppställs i 

regel tre kumulativa rekvisit;121 

                                                 
113 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 138. 
114 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 125 f.  och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I s. 242.   
115 Ramberg, J, Ramberg, C.,  Allmän avtalsrätt, s. 126 och Bernitz, U., Standardavtalsrätt s. 145 och Prop. 

1975/76:81 s. 88. 
116 Prop. 1975/76:81 s. 88. 
117 Bernitz, U., Standardavtalsrätt s. 160 f. och Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 171. 
118 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 269. 
119 Eriksson, A, Nordling, L, Palm, T., Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen, s. 35. 
120 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 189 f. och Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 190.   
121 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 190 och Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 292 f.   
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1.    Väsentlighetsrekvisitet. Rekvisitet innebär att förutsättningen måste ha förelegat vid 

avtalets ingående och har varit så pass väsentlig att den inverkat på den rättshandlandes 

vilja att ingå avtalet utifrån villkoren.122 

2.    Synbarhetsrekvisitet. Rekvisitet innebär att förutsättningen och dess väsentlighet ska 

varit synbar för mottagaren av rättshandlingen.123 

3.    Riskrekvistet (relevansbedömning). Rekvisitet avser huruvida risken för den 

bristfälliga förutsättningen kan läggas på motparten.124 Huvudregeln är att parterna själva 

är ansvariga för risken för sina förutsättningar.125 

Förutsättningsläran bedömer vem av avtalsparterna som ska bära risken samt vad påföljden 

för handlingen ska vara.126 Om en konsument ingått ett avtal och förutsättningsläran tillämpas 

leder det inte alltid till att konsumenten befrias från bundenheten i avtalet utan konsumenten 

kan istället befrias från vissa villkor i avtalet, men den resterande delen av avtalet är 

fortfarande gällande. Näringsidkare har också möjlighet att åberopa förutsättningsläran för att 

slippa bli helt eller delvis bunden av konsumentavtal.127  

 

      

 

3. Standardavtal 

3.1 Beskrivning av standardavtal 

 

Det är vanligt att avtalsparter ingår standardavtal vilket kan vara antingen i förväg redan 

upprättade avtal eller klausuler med ett bestämt avtalsinnehåll. Standardavtal finns inte 

definierat i lag utan reglerna om standardavtal har utvecklats i rättspraxis och doktrin. 

Standardavtal innebär att samma avtalstext kan tillämpas flera gånger i olika avtal samt 

mellan olika avtalsparter. Avtalen kan tillämpas vid olika avtalssituationer och avsedda att 

användas för en bred målgrupp.128 Med hänsyn till dagens digitala marknad är standardavtal 

mer av en regeln än ett undantag att använda och få villkor i ett elektroniskt avtal är inte 

standardiserade. De villkor som inte är standardiserade är exempelvis parternas namn och 

avtalsobjektets specifikationer som utgör en del av de individuella avtalet mellan parterna.129 

För att standardavtalet ska bli gällande måste avtalet inkorporeras till det individuella avtalet. 

Inkorporering innebär att standardavtalet ingår i en bifogad fil, hänvisas genom en 

referensklausul130eller att standardavtalet tidigare tillämpats av samma parter i ett tidigare 

avtal.131  Utgångspunkten är dock att standardavtalet ska finnas med i sin helhet i parternas 

avtal, då det tydligt visar på att parterna har accepterat och haft möjlighet att ta del av 

avtalet.132 Risken med ensidigt upprättade standardavtal är att de ofta är till fördel för den part 

                                                 
122 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 292 och Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 190 och Ramberg, J, 

Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 190-191.  
123 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 191 och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 292.  
124 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 191 och Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 292.   
125 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 293. 
126 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 293. 
127 Eriksson, A, Nordling, L, Palm, T., Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen, s. 36. 
128 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 133.  
129 Ramberg J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 151.   
130  NJA 1980 s. 46. 

131 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 136-138 och NJA 2004 s 363.  

132 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 138.  
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som utformat avtalet. Det finns en risk att parternas balans rubbas och att parternas rättigheter 

och förpliktelser inte står i proportion till varandra.133 I avtalsförhållanden där den ena parten 

är starkare än den andra är utrymmet för individuell förhandling liten vilket medför att 

standardavtalet blir en form av take it or leave it för den svagare parten. Det anses vara en 

anledning till att konsumenter idag inte läser igenom eller granskar avtalsvillkoren när 

transaktioner sker via internet, utan endast accepterar villkoren.134 

Problematiken med elektroniska standardavtal är att konsumenter vanligtvis inte läser 

avtalstexten och inte förstår eller känner till vilka villkor som följer av avtalet. Vidare är det 

svårt att bedöma när avtalsparterna anses bundna av avtalet trots att delar av avtalsinnehållet 

inte innefattar någon gemensam partsavsikt.135 Det finns två anledningar till varför 

viljeteoretiska resonemang undantas vid standardavtal, dels av respekt då parterna har 

hänvisat till en standardiserad avtalstext och frivilligt valt att inte ta del av eller sätta sig in i 

vad avtalet innebär och dels för att individuella förhandlingar kan leda till ineffektivitet vilket 

medför att det finns behov av att tillämpa standardavtal.136  

 Konsumenter är extra skyddsvärda på grund av de tvingade lagreglerna som gäller  

för konsumentens förmån. Det ställs höga krav på att konsumenter ska få möjlighet att läsa 

igenom och förstå standardiserade villkor innan avtal ingås. Näringsidkare har till uppgift att 

inhämta kännedom om innehållet i standardavtalet då det ligger till grund för parternas 

individuella avtal. Ramberg och Ramberg belyser att konsumentens skyddsintresse tillvaratas 

genom tvingande lagregler och att det inte finns skäl att uppställa speciella regler för 

inkorporering av konsumentavtal. De framhåller att det bör finnas krav på att konsumenten 

ska ha den faktiska möjligheten att kunna läsa villkoren.137 De beskriver problematiken med 

att standardavtal inte omfattas av någon parts medvetna viljeförklaring, men trots det utgör 

villkoren i avtalet en del av avtalets innehåll. De menar att hänsyn ska tas till att parterna 

hänvisat till standardavtalet men valt att inte ta del av dess innehåll bör beaktas vid 

bedömningen om avtalet anses bindande eller inte.138   

  

3.2 Tolkning av standardavtal 

 

Grundläggande för all avtalstolkning är att fastställa den gemensamma partsavsikten och 

syftet är att finna parternas gemensamma avsikt vid avtalsslutet. Vid tolkning av avtal tar 

domstolen hänsyn till all relevant tolkningsdata. Domstolen använder främst tidigare e-

postmeddelanden eller framtagna avtalsutkast mellan parterna. Det finns inga klara eller fasta 

rättsregler för hur avtalstolkning ska göras, utan tolkningen sker genom principer.139   

 Vid tolkning av standardavtal är det svårt att fastställa den gemensamma partsavsikten 

och den tillmäts ofta inte stor betydelse när det gäller allmänna villkor i avtal. Det är därmed 

nödvändigt att tillämpa andra tolkningsprinciper för att tolka standardavtal. Om parterna har 

individuella avtalsvillkor tillsammans med ett standardavtal ska de individuella villkoren ges 

företräde framför de allmänna villkoren. Det innebär att villkor som ändras och läggs till i 

anslutning till standardavtalet ska ges företräde då detta anses spegla parternas avsikt med 

avtalet bättre. Som tolkningsregel innebär det att “skrivet går före tryckt” och är en 

                                                 
133 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 24. 
134 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 135.  
135 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 135.  
136 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 133.  
137 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 136. 
138 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 135.  
139 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 84.  
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prioritetsregel. Regeln ses som en allmänt erkänd tolkningsprincip. När det gäller 

standardavtal har även muntliga utfästelser företräde framför allmänna avtalsvillkor enligt 

principen “muntligt går före tryckt”.140 

Oklarhetsregeln är en känd princip när det gäller tolkning av standardavtal och är 

betydelsefull vid konsumentavtal.141 Regeln tillämpas främst vid ensidigt upprättade 

standardavtal eller om parten använder sig av ett redan befintligt formulär. Oklarhetsregeln 

stadgas i 10 § AVLK och är den enda lagstadgade tolkningsregeln inom svensk rätt.142 

Regeln slår fast att om innebörden i ett standardvillkor är oklart ska avtalet vid tvist mellan 

näringsidkare och konsument tolkas till konsumentens förmån. Vid tolkning av standardavtal 

beaktas relevanta omständigheter som ligger till grund för avtalstolkningen. För att 

omständigheterna ska ha relevans och anses som tolkningsdata ska omständigheterna ha ett 

aktuellt samband vid avtalsslutets tidpunkt, varit synbar för motparten samt att motparten ska 

ha förstått att omständigheten har relevans för avtalet.143 Adlercreutz och Gorton menar att 

när standardavtalet har inkorporerats till parternas avtal borde omständigheten anses som 

synbar och därmed uppfyllt. Det finns då möjlighet att omtolka enskilda villkor i avtalet på 

grund av oklarheten eller att avtalsinnehållet bedöms oväntat betungande för den ena 

parten.144  

 

3.3 Elektroniska standardavtal 

 

Ett avtal är till för att parterna ska ha klarhet i vad deras överenskommelse innefattar och 

vilka åtaganden parterna har genom överenskommelsen. Avtalet ska reglera vilka 

konsekvenserna är om en part inte fullföljer sina åtaganden enligt avtalet, det gäller både vid 

traditionella och elektroniska avtal. Elektroniska avtal kan bestå av två delar, dels 

huvudavtalet och dels en beskrivning av vad som ska erfordras eller vad avtalet innebär.145 

Den traditionella anbud och accept modellen är den vanligaste formen för att sluta avtal 

oberoende om avtalsslutande görs elektroniskt eller traditionellt.  Idag är det vanligt att avtal 

ingås skriftligt, muntligt, elektroniskt eller i fysisk form.146 Vid elektroniska avtal är 

avtalslagen tillämplig då det inte finns någon enskild lag som reglerar elektroniska avtal. Det 

saknas formkrav i avtalslagen och avtalsparterna har således möjlighet att fritt avtala om 

avtalets form, hur avtalet ska ingås och vad avtalet ska avse.147 Inte sällan använder sig 

leverantörer av standardavtal för att ingå bindande avtal på internet. För att motparten ska 

anses godkänt och accepterat standardvillkoren krävs det att hen klickar i en avsedd ruta med 

en text där denne godkänner villkoren. Konsumenten har genom ett enkelt knapptryck ingått 

ett bindande avtal, ett s.k. point and click-avtal. Huruvida villkoren synliggörs för 

konsumenten kan te sig på olika sätt, antingen via en länk eller genom att hela texten visas för 

konsumenten innan hen accepterar dem. Den senare metoden kan jämföras med att 

standardvillkoren infogas i det individuella avtalet.148 Elektroniska avtalsslut som leder till 

point and click-avtal ska enligt doktrin ses som ett bindande avtal. Det framgår dock oenighet 

                                                 
140 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 91-92.  
141 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 96-97.  
142 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 96.  
143 Adlercreutz, A., Avtalsrätt II, s. 45.  
144 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 76.  
145 Edmar, M., Internetpublicering och sociala medier, en juridisk vägledning, s. 169-170.  
146 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 15-16. 
147 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt I, s. 39. 
148 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 48-49. 
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i doktrin kring hur elektroniska avtalsslut ska förklaras. Vissa jurister anser att 

viljeförklaringsmodellen i avtalslagen är otillräcklig vid elektroniska avtal.149 Problematiken 

med elektroniska avtal samt point and click-avtal är att konsumenter sällan läser igenom eller 

lämnar någon vidare uppmärksamhet åt de allmänna villkoren som gäller i den specifika 

avtalssituationen, exempelvis när konsumenten accepterar användarvillkoren för Facebook.150 

Problemet som uppstår är att konsumentens accept visar dennes uttryck att vilja ingå avtalet. 

Det medför att avtalet anses bindande trots att det saknas en fullständig viljeförklaring.151 I 

NJA 2000 s. 462  stämde en konsument SAS och krävde ersättning tre och ett halvt år efter 

en flygolycka som orsakade en skada. Tvisten handlade om att flygbiljetten under rubriken 

“kontraktsvillkor” hänvisade till SAS befordringsvillkor samt Warszawakonventionen på 

engelska och norska. I villkoren stadgades en absolut preskriptionstid på två år.152 HD 

bedömde att standardvillkoren hade inkorporerats på rätt sätt. HD har även i andra rättsfall 

kommit fram till att om standardvillkoren är inkorporerade i det individuella avtalet och 

konsumenten har haft möjlighet att ta del av villkoren, det vill säga att villkoren varit 

tillgängliga för konsumenten, är villkoren bindande för parterna.153 När det gäller 

konsumentavtal krävs det att de centrala villkoren och informationen ges på ett tydligt och 

begripligt sätt för att konsumenten ska ha vetskap om vad som följer av avtalet.154  

 I rättspraxis förekommer det strängare krav vid oväntade eller överraskande klausuler 

i standardvillkor. I NJA 2011 s. 600 gällande ett tandvårdsavtal hade en privatperson anlitat 

Karolinska Institutet för att utföra en tandvårdsbehandling mot betalning. Tandläkaren hade 

satt in en bro som inte fungerade och patienten kom därför tillbaka för att behandlingen 

behövdes göras om. Karolinska hänvisade då till företagets allmänna avtalsvillkor och 

hävdade att patienten var skyldig att betala i förskott för att få behandlingen utförd ännu en 

gång. HD bedömde att patienten inte informerades om avtalsvillkoren. Vidare kunde det inte 

heller ställas krav på att patienten skulle vara medveten om villkoren då de inte fanns 

tillgängliga i Karolinskas lokaler. Patienten var således inte skyldig att betala behandlingen i 

förskott utan betalning skulle ske efter att behandlingen var genomförd.155 

Utöver point and click-avtal kan parterna ingå avtal på internet genom clickwrap-avtal 

eller browsewrap-avtal.156 Utifrån Kihlman så är clickwrap-avtal en annan form av avtalsslut 

som liknar point and click-avtal. För att ingå clickwrap-avtal så presenteras standardvillkoren 

för köparen först efter att köpet har genomförts och när denne ska använda produkten eller 

tjänsten.157 Ett exempel är vid köp av datorprogram och vid dess installation visas villkoren 

för köparen. Köparen måste dock godkänna villkoren innan installation sker men inte före 

köpet av programmet, vilket är skillnaden mellan clickwrap och point and click-avtal. Det är 

omdiskuterat om dessa avtal är bindande eller inte med hänsyn till att standardvillkoren inte 

presenteras för köparen vid avtalsslutet. I NJA 1978 s. 432 uttalade HD att om avtalsparterna 

haft kännedom om situationen samt villkorens existens bör avtalsbundenhet föreligga.158 

Browsewrap-avtal är en annan avtalsform på internet. Avtalen ses som ett användaravtal där 

besökaren på en webbsidan redan antas ha godtagit villkoren genom att besöka hemsidan. 

                                                 
149 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 46. 
150 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 65.  
151 Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 73 f.  
152 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 62-63 och NJA 2011 s. 600.  
153 NJA 2011 s. 600, NJA 1978 s. 432 och Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 65-66.  
154 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 72.  
155 NJA 2011 s 600, tandvårdsavtal, P. 9 . 
156 Davis Boykin, D., Survey of E-Contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap and Modified Clickwrap 

Agreements, s. 257-258.  
157 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 49. 
158 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 50. 
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Juridiskt sett är sådana avtal problematiska eftersom att konsumenten blir bunden av ett avtal 

genom att enbart besök en hemsida och ses som ett licensavtal.159 Det innebär att användaren 

ingår ett avtal där hen accepterar en insamling och behandling av personuppgifter genom att 

söka information eller besöka hemsidan. En användare ger sitt samtycke till villkoren i avtalet 

genom att använda produkten, exempelvis genom att gå in på hemsidan eller ladda ner 

programvaran.160 Eftersom att det saknas lagstiftning gällande licensavtal skapas en ovisshet 

kring gällande rätt på området.161 Domstolen har bedömt att giltigheten av browsewrap-avtal 

är beroende på om användaren fått kännedom om villkoren innan användningen, detta är 

dock omdiskuterat.162 När det gäller browsewrap-avtal är användaren till skillnad från 

clickwrap-avtal inte bekant med villkoren innan avtalet ingås. Användaren behöver inte heller 

se villkoren för att nyttja hemsidan och är oftast inte medveten om att ett avtal föreligger 

mellan parterna.163 

 

 

3.4 Problematiken i standardavtal 

 

För att standardavtal ska bli gällande krävs det att de standardiserade villkoren införlivas i det 

enskilda avtalet. Det framgår inte i avtalslagen eller annan lagstiftning utan grundas på 

principer och rättspraxis. När en konsument är avtalspart ställs det höga krav på att 

inkorporeringen är tydlig.164 Huvudregeln är att standardvillkoren måste komma till 

motpartens kännedom vilket aktualiseras i tandvårdsavtalet i NJA 2011 s. 600.  

 Inkorporering av standardvillkor på internet kan skapa problematik. Ramberg 

uppmärksammar att näringsidkare ställer krav på att konsumenter är skyldiga att godkänna 

villkoren för att gå vidare med sin beställning. Hon menar att näringsidkare i sådana fall har 

möjlighet att tillfoga konsumenten ogynnsamma villkor som blir en del av parternas avtal, 

förutsatt att det inte strider mot tvingande lagstiftning. Konsumenter läser sällan villkoren när 

de ingår avtal på internet. Det medför att konsumenter inte är medvetna om villkorens 

innebörd eller konsekvenserna som följer av att godkänna villkor genom att enbart klicka i en 

ruta. Ramberg belyser även att det är svårt för parter som ingår avtal på internet att praktiskt 

fastställa deras gemensamma partsvilja, och att det till synes kunde vara fördelaktigt att 

standardavtalet utgör en del av parternas individuella avtal.165 

 

 

                                                 
159 ”Browsewrap” benämning på användaravtal som en besökare på webbsida antas godtagit genom att besöka 

sidan, Juridisk vägledning, Saas - en introduktion till begreppen.  
160  United States district court Western district of Washington at Seattle, Kwan v. Clearwire Corp, No. C09-

1392JLR, 2012., Kaustuv M. Das, Notes and Comments, Forum-Selection Clauses in Consumer Clickwrap and 

Browsewrap Agreements and the "Reasonably Communicated", Rev. 481.  
161 Ramberg, C., Licensavtal, allmän avtalsrätt och Eric M runesson, SvjT 2015, s. 125. 
162  United States district court Western district of Washington at Seattle, Kwan v. Clearwire Corp, No. C09-

1392JLR, 2012. 
163 Kaustuv M. Das, Notes and Comments, Forum-Selection Clauses in Consumer Clickwrap and Browsewrap 

Agreements and the "Reasonably Communicated" Test, 77 Wash. L, Rev. 481, 2002. 
164 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 62.  
165 Ramberg, J, Ramberg,C., Allmän avtalsrätt, s. 135.  



21 
 

4. Konsumenträttslig reglering  

4.1 Allmänt om konsumentavtal  

 

Konsumenter har ett ökat konsumentskydd genom AVLK då lagen innehåller både 

civilrättsliga och marknadsrättsliga bestämmelser till skillnad från avtalslagen.166 AVLK är 

tillämplig på avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller 

andra nyttigheter till konsumenter, enligt 1 § AVLK.167 Det framgår i 3 § AVLK att ett 

avtalsvillkor kan förbjudas om det med hänsyn till pris eller övriga omständigheter är oskäligt 

mot konsumenten, s.k  oskälighetsrekvisitet. I förarbetena stadgas att ett avtalsvillkor anses 

otillbörligt gentemot konsumenten om det uppstår en obalans mellan konsument och 

näringsidkare. Om en näringsidkaren genom villkoren får en förmån eller att konsumenten 

fråntas sina rättigheter bör det vara fråga om ett oskäligt avtalsvillkor.168 Det skiljer sig 

mellan standardvillkor som inkorporeras i parternas avtal och avtalsvillkor som parterna 

själva tagit fram eller tagit ställning till. Det är därför viktigt för konsumenter att vara 

uppmärksamma på om avtalet utformats i förväg och blir till en del av avtalet.169 Ett 

avtalsvillkor kan rent språkligt enligt ordalydelsen vara tydlig, däremot är det svårare att veta 

hur avtalet ska tillämpas i avtalssituationen. Huvudsakligen ska innebörden av villkoren 

fastställas i den enskilda situationen.170  

Det har lämnats förslag till regeringen enligt DS: 2019:3171 gällande tydligare regler 

för konsumentavtal. Förslagen syftar huvudsakligen på att förtydliga reglerna på 

konsumenträttsområdet. Anledningen till förslaget är att göra det tydligare för konsumenter 

samt näringsidkare att känna till sina rättigheter respektive skyldigheter, exempelvis vilken 

information som en näringsidkare ska lämna till konsumenten innan avtal ingås. Det föreslås 

även bestämmelser om att konsumenten ska ha rätt att återfå vad konsumenten har betalat om 

det visar sig att avtalet innehållet ogiltiga avtalsvillkor. Förslagen avser förtydligande av 

regler som finns idag och inte ändringar i sak. Några av det angivna ändringarna syftar till att 

tydliggöra vad som gäller i förhållandet mellan näringsidkaren och konsument. Ett sådant 

förtydligande är till fördel för alla aktörer, både när avtal ingås eller om det uppstår tvister 

rörande avtalet. Förslagen medför att konsumenter får bättre förståelse för deras rättigheter 

medan näringsidkaren blir medveten om vad som förväntas av dem. Dock görs majoriteten av 

ändringarna till fördel för konsumenten.172 Förslagen bedöms bidra till en mer distinkt 

lagstiftning som är i enlighet med direktivet173 vilket torde leda till att regleringen gällande 

konsumentavtal inom EU blir mer enhetlig.174 

 

4.2 Konsumenter på internet 

 

Konsumenter påverkar hur marknaden inom handeln ser ut samt vilka företag som finns och 

utvecklas på marknaden. För att konsumenter ska känna sig trygga krävs det att ett 

                                                 
166 Ramberg, J, Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 39.   
167 Unnersjö, A., Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, kommentaren till 1 §, Karnov.   
168 Prop. 1994/95:17, s. 62 f.   
169 Ny juridik 4:95, s. 65.  
170 Ny juridik 4:95, s. 65-66 och NJA 1950 s, 86. 
171 DS: 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal. 
172 DS: 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal, s. 63-65. 
173 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU. 
174 DS: 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal, s. 63.  

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/NJA_1950_S_0086?src=document
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konsumentstöd regleras utifrån konsumenternas behov.175 Faktorer som kan påverka 

konsumenten är hur pass intresserad konsumenten är att söka information och stöd för sitt 

beslut att köpa eller ingå avtal på internet.176 Det har visats i doktrin att anbud- och accept 

modellen ofta ligger till grund för hur avtal ingås via internet.177 Grönfors och Dotevall 

framför att det inte kan anses väsentligt att uppställa kriterier som visar på en parts vilja att 

binda sig till elektroniska avtal.178 Ett elektroniskt meddelande betraktas som en 

viljeförklaring för att avtalet ska få bindande verkan under förutsättning att det mellan 

parterna finns en enighet om ett visst handlande.179 Ett avtal anses bindande även om avtalet 

inte är undertecknat. Dock förekommer det undantag där ett avtal måste undertecknas för att 

anses bindande, till exempel vid köp av bostad eller om parterna har kommit överens om 

det.180 Avtalet ska då vara undertecknat med papper och penna.181   

I utredningen av konsumenträttigheter i IT-samhället belyses avtalsingående på 

internet. Utredningen framhåller problemen en konsument kan ställas inför vid elektroniska 

avtal. Genom att det är okomplicerat att ingå avtal på internet har konsumenterna på ett 

snabbt och smidigt sätt möjlighet att ingå avtal på distans.182 Betänkandet lyfter fram risker 

med den elektroniska handeln, en sådan risk är att konsumenten flyttas mellan flera sidor när 

hen genomför en beställning eller ingår ett avtal.183 Konsumenten har möjlighet att ta del av 

detaljerad information om vilka villkor som gäller för avtalet vilket bör ses positivt utifrån ett 

konsumenträttsligt perspektiv då konsumenten har möjlighet att läsa avtalsvillkoren denne 

förbinder sig till. Nackdelen med avtalsvillkoren är den omfattande textmassan som 

konsumenter många gånger undviker att läsa. Det är således möjligt att tyngande och 

överraskande villkor infogas i avtalet.184  

 

 

4.3 Distansavtal  

 

Avtal som ingås på internet är en form av överenskommelse som bedöms vara ett 

distansavtal. Avtalet är lika bindande som ett tradionellt avtal, skillnaden är att ett 

distansavtal sluts utan att någon personlig kontakt mellan avtalsparterna.185 Vid distansavtal 

föreligger en informationsplikt för näringsidkaren gentemot konsumenten. Det ställs krav på 

att konsumenten ska tillställas viss viktigt information om avtalsvillkoren innan avtal ingås, 

detta kallas prekontraktuell information.186 Det stadgas i 2 kap. 2-3 §§ distansavtalslagen att 

näringsidkaren ska lämna information om objektets egenskaper i den mån det anses 

nödvändigt. Kravet innebär att en genomsnittskonsument187 inte ska ha problem att finna 

                                                 
175 Prop. 2007/08:1 utgiftsområde 18, s. 60. 
176 SOU 2012:43, s. 81-82.  
177 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 48. 
178 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 57-58.  
179 Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 23. 
180 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 21. 
181 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 23.  
182 SOU 1999:106, s. 43. 
183 SOU 1999:106, s. 43–44. 
184 Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 85-86.   
185 Kihlman, J., Elektronisk signering: en antologi, s. 35.  
186 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 73-74.  
187 “Genomsnittskonsument” är en normalt informerad, uppmärksam och upplyst konsument, Konsumentverket, 

Marknadsföringen ska anpassas till genomsnittskonsumenten.  
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informationen för att informationsplikten ska anses uppfylld. Näringsidkaren ska ta hänsyn 

till vem informationen riktar sig till, där hänsyn tas till minderåriga eller särskilt utsatta. 

Minderåriga har en tendens att vara mindre kritiska i sitt agerande när de ingår avtal och har 

lättare att bli vilseledda till skillnad från den genomsnittliga konsumenten.188 Bedömningen 

sker i det enskilda fallet men näringsidkaren bär ansvaret för att konsumenten är införstådd 

med innebörden av avtalet.189 Det innebär att när elektroniska avtal ingås så ställs det krav på 

att informationen på hemsidan är tydlig och enkel att finna samt att informationen är på ett 

sådant språk att konsumenten förstår, vilket i regel är på svenska.190 Vidare i 1 kap. 4 § 

distansavtalslagen stadgas att ett avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan 

verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Lagstiftaren har således infört ett 

konsumenträttslig skydd för avtal som sluts på distans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Statistik från enkätundersökning  

 

Vi har valt att undersöka problematiken kring avtal på internet genom en deskriptiv statistisk 

analys på området, som fokuserar på att ta fram ett spridningsmått bland konsumenterna som 

deltagit genom att fastställa olika diagram.191 Vi har genomfört en empirisk studie i form av 

en enkätundersökning som vi publicerat på våra sociala medier bland annat Facebook och 

Linkedin. En empirisk studie är en studie där man samlar in data och analyserar datan utifrån 

kvantitativa eller kvalitativa metoder.192 Utifrån en urvalsundersökning har konsumenter fått 

chansen att besvara sju olika frågor som behandlar användande och godkännande av 

användarvillkor på internet. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur stort 

genomsnitt av konsumenterna som är medvetna om vad användarvillkor och godkännande av 

dessa innebär, såsom innehåll och konsekvenserna av att acceptera dem. Eftersom att 

uppsatsen belyser problematiken kring elektroniska avtal har vi valt att basera 

undersökningen på konsumenter där åldern och kunskapen på området är varierande mellan 

deltagarna. Detta för att få en övergripande bild om konsumenters medvetenhet vad gäller 

elektroniska avtal och vilken rättslig betydelse ett godkännande av användarvillkor har. Vi 

har i undersökningen valt att utgå från en analytisk statistik där vi jämför olika alternativ för 

att få fram ett resultat. Resultatet presenteras i en procentsat för varje svarsalternativ. 107 

stycken deltog i undersökningen. 

 Huvudfrågorna i undersökningen har till syfte att illustrera om konsumenter läser 
                                                 
188 Prop. 2004/05:13, s. 133. 
189 Prop. 2013/14:15, s. 44. 
190 Prop. 2004/05:13, s. 133. 
191 Frisk, E., Statistisk ordbok, beskrivande statistik, 2018-08-29.  
192 Skolverket, källanvändning och metod, 2018, s. 1.  
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igenom avtalsvillkor innan de godkänner dem, samt om konsumenter är medvetna om vilka 

rättsliga förbindelser som följer av ett godkännande. Resultatet är väldigt varierande men en 

generell slutsats är att konsumenter inte är medvetna om vilka rättsliga förbindelser som 

följer av att godkänna användarvillkor på internet.  

 I första huvudfrågan valde vi att fråga konsumenterna om de läser igenom villkoren 

innan godkännande. Resultatet visar på följande:  

 

 

74,8 procent av deltagarna läser inte igenom villkoren då de anser att villkoren är för långa 

och omfattande. 17,8 procent av deltagarna läser enbart en del av villkoren medan 7,4 procent 

av deltagarna i undersökningen alternativt inte alls läser villkoren eller läser igenom samtliga 

villkor.  

 I andra huvudfrågan frågade vi konsumenterna om de är medvetna om de rättsliga 

förpliktelserna som följer av att godkänna villkor på internet. Resultatet visar på följande:  

 
11,2 procent av deltagarna är medvetna om de rättsliga förbindelserna som följer av att 

godkänna villkor medan 45,8 procent av deltagarna inte är medvetna om den rättsliga 

betydelsen. Resterande 43 procent har en viss uppfattning kring vilka förbindelser de 

godkänner.  
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 Tredje och sista huvudfrågan belyser den problematik som följer genom uppsatsen. 

Frågan avser huruvida konsumenterna är medvetna om de rättsliga konsekvenserna som 

följer av avtalet. Resultatet i undersökningen visar på följande:  

 
 

 

63,6 procent av deltagarna är inte medvetna om vilka konsekvenser som följer av ett ingånget 

avtal på internet. Vidare framgår det att 23,4 procent har en viss uppfattning om vilka 

konsekvenser ett godkännande av villkor kan medföra medan enbart 13,1 procent av samtliga 

deltagare anger att de är medvetna om vad ett godkännande kan leda till för konsekvenser. 

 Enkätundersökningen utgör en urvalsundersökning med 107 deltagare varpå resultatet 

inte kan anses som heltäckande. Trots ett mindre antal deltagare så ger undersökningen oss 

ett praktiskt konsumenträttsligt perspektiv. Med hjälp av svaren från enkäten kan vi 

undersöka hur lagstiftningen är konstruerad i jämförelse med hur reglerna tillämpas i 

praktiken. När vi analyserar resultatet från fråga 1 kan vi notera att 74,8 procent av deltagarna 

inte läser igenom villkor på internet, vilket är mer än hälften av alla som deltagit. Det innebär 

att konsumenter ingår avtal på internet, godkänner villkor, förbinder sig till olika villkor för 

att sedan inte lägga någon vikt i att granska villkorens innebörd. Detta visar att det finns en 

problematik kring att konsumenter inte är upplysta kring avtalsvillkoren de förbinder sig till 

på internet då majoriteten av deltagarna i undersökningen väljer att inte ta del av villkoren på 

grund av att villkoren ofta är alltför omfattande och långa. Avsikten med de sista två frågorna 

är att granska hur väl konsumenterna är medvetna om det rättsliga förbindelserna som följer 

av villkoren samt vilka rättsliga konsekvenser som följer av avtalet. Det framgår utifrån 

resultatet att 45,8 procent av deltagarna inte är medvetna om vad de förbinder sig till när det 

godkänner avtalsvillkor. Vilket påvisar att många konsumenter accepterar villkor utan att veta 

vilka rättsliga förbindelser som följer. Det framgår att enbart 11,2 procent av deltagarna är 

medvetna om de rättsliga förbindelserna som följer av villkoren. Vidare framgår att 63,6 

procent av deltagarna inte är medvetna om de rättsliga konsekvenserna som följer av att 

konsumenten godkänt villkor medan enbart 13,1 procent svarar att de är medvetna. Slutsatsen 

vi kan dra av enkätundersökningen är att konsumenter generellt inte är upplysta att 

godkännande av användarvillkor är detsamma som att ingå ett bindande avtal. Det saknas en 

medvetenhet om vilka konsekvenser som följer av avtalet samt att avtal som ingås på internet 

är lika juridiskt bindande som ett traditionellt avtal. Denna omedvetenheten torde bero på att 

konsumenter väljer att inte läsa villkoren som de förbinder sig till.  

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analys  

6.1. Vad krävs för att konsument och näringsidkare ska anses bundna av ett 

elektroniskt ingånget avtal samt vilka principer och rättsregler ligger till grund för 

bedömningen?  

 

Digitaliseringen i samhället har ökat de senaste åren vilket har gett upphov till att ytterligare 

avtalsformer har utvecklats än de traditionella avtalsformerna. Distansavtal såsom 

elektroniska avtal är en avtalsform som successivt blir mer och mer vanlig i ett 

avtalsförhållande. Idag tillämpas elektroniska avtal i större utsträckning och det finns därför 

ett behov av att undersöka huruvida regleringen på avtalsingående vid fysiska avtal kan anses 

tillämplig på elektroniska avtal. Avtal kan ingås genom anbud- och accept modellen. En 

konsument på internet anses acceptera näringsidkarens anbud genom att godkänna villkoren 

som ställs på konsumenten för att kunna genomföra köpet eller registreringen på hemsidan.  

Användaravtal är ett typ avtal som konsumenter ingår när de registrerar sig på en hemsida. 

Användaravtal är som huvudregeln utformade till att det i samband med avtalsingåendet inte 

är tillgängligt för konsumenten i en större utsträckning. Konsumenten har möjlighet att ta del 

av användarvillkoren genom att klicka sig vidare. Detta medför att avtalsvillkoren vanligtvis 

inte når fram till konsumentens kännedom förrän villkoren aktualiseras. Anledningen till det 

beror främst på den stora omfattning text som villkoren följer av och att det inte anses rimligt 

att granska alla villkor i detalj för en registrering på en hemsida. Enligt doktrin och den 

enkätundersökning som tidigare redogjorts i uppsatsen framhåller att konsumenter väljer att 

acceptera villkor utan vidare granskning vilket medför att konsumenter inte är medvetna om 

den rättsliga innebörden av accepten. Vidare kan det ifrågasättas huruvida konsumentens 

accept motsvarar dennes viljeförklaring.  
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Utifrån viljeteorin krävs det att avtalsparterna har en vilja att ingå avtal med varandra 

för att avtalet ska anses bindande. Huruvida en eller flera parter anses bundna har gett upphov 

till flera tillämpningsproblem inom avtalsrätten. Exempelvis kan ena partens uppfattning om 

avtalets innehåll skilja sig mot motpartens uppfattning, eller att ena parten inte framför sin 

vilja på ett tydligt sätt så att den senare skiljer sig från avtalets innehåll. Viljan är avgörande 

för vad parterna förpliktar sig till i avtalet och ger upphov till de rättsliga konsekvenserna 

som följer av avtalet. Det saknas formkrav för en viljeförklaring, vilket kan skapa problem 

när avtalsparterna väljer att ingå elektroniska avtal. När avtalsingåendet sker på distans 

förekommer ingen fysisk kontakt mellan parterna. Kontakt genom till exempel fysiska möten, 

telefonsamtal eller mejlkonversationer utesluts och näringsidkaren får således lita på att 

konsumentens godkännande av villkoren motsvarar dennes viljeförklaring fullt ut. Ett 

elektroniskt godkännande anses som en viljeförklaring under förutsättningen att det mellan 

parterna finns en enighet om att ett visst handlande utgör en viljeförklaring. Det krävs att 

viljeyttringen kommit motparten tillhanda för att viljeyttringen ska få legitimitet och anses 

gällande mellan parterna. När en konsument blir medlem på en hemsida behöver 

konsumenten godkänna användarvillkor, för att få tillgång till hemsidan. Det ställs således 

krav på att hen läser villkoren då parterna inte har möjlighet att identifiera eller uppfatta om 

viljan i realiteten stämmer överens med innehållet i villkoren. Det bör ifrågasättas huruvida 

viljeteorin är en teori som är praktisk tillämpbar för att ingå elektroniska avtal med bindande 

verkan. När vi tillämpar den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt så finner 

vi att avtalsbundenhet inträder när acceptgivaren godkänner avtalet, enligt anbud-och accept 

modellen som stadgas i 1 § AvtL. Enligt Peczeniks syn på den rättsdogmatiska metoden så  

ska lag följas och har den högsta rang i rättskällehierarkin. Det innebär således att anbud- och 

accept modellen är den modellen som domstolarna primärt ska beakta för att fastställa 

gällande rätt i det enskilda fallet. Däremot bör det anses mer komplicerat att fastställa 

acceptgivarens vilja utifrån Peczeniks rangordnade rättskällor, då en viljeförklaring via 

internet är mer problematiskt att fastställa jämfört med traditionella avtal. Vetenskap har som 

syfte att få en sann beskrivning av verkligheten och utifrån den enkätundersökning som 

redovisas tidigare i uppsatsen visar resultatet att flertalet konsumenter ingår villkor på 

internet utan att vara medvetna om dess innebörd. Huruvida viljeförklaringen i realiteten 

stämmer överens med villkoren är därför inte garanterad. I vilken utsträckning kan det 

förväntas att konsumenter ska ta del av en lång och omfattande text med villkor för att anses 

bli bunden till villkoren? 

Den digitala marknadens utveckling har bidragit till att näringsidkare i stor 

utsträckning tillhandahåller standardiserade villkor för att på ett snabbt och smidigt sätt sluta 

elektroniska avtal med konsumenter. Villkoren ska inkorporeras i det individuella avtalet för 

att anses gällande. Utifrån Peczeniks perspektiv om rättskällornas rang så saknas rättskällor 

som ska följas då det saknas lagstiftning som reglerar standardiserade villkor. För att finna 

gällande rätt behöver vi beakta rättspraxis som bör följas, eller doktrin som får följas enligt 

Peczenik. I NJA 2000 s. 462 kom HD fram till att villkoren var en del av parternas avtal och 

ansågs således inkorporerade till det individuella avtalet. Flygbiljetten hade en tydlig 

hänvisning till villkoren samt att konsumenten kunde tillhandahålla information på SAS:s 

biljettkontor. HD fann att avtalsvillkoren inte heller framstod som överraskande för 

konsumenten. I NJA 2011 s. 600 avseende ett tandvårdsavtal bedömde HD att konsumenten 

inte tydligt hade informerats om betalningsvillkoren i avtalet samt att villkoren inte funnits 

tillgängliga för konsumenten. Konsumenten ansågs inte bunden till dem. Utfallet torde 

bedömas motsatsvis om näringsidkaren tydligt hade informerat konsumenten om 

betalningsvillkoren.193 Utifrån HD:s bedömning anses avtalsvillkoren inkorporerade i 

                                                 
193 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 67. 
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huvudavtalet beroende på hur synlig informationen är för konsumenten samt möjligheten för 

konsumenten att ta del av villkoren. Utifrån Peczeniks perspektiv så bör domsluten erhålla 

det högsta värde i den hierarkiska rangordningen av rättskällorna som är tillämpliga på 

området och bör därför ses som den vägledning som juristen bör följa. För att ett avtal ska 

anses korrekt inkorporerat ska avtalet enligt doktrin innehålla någon form av referens eller 

partsbruk för att standardavtalet bedöms som en del av parternas avtal.194 Enligt Peczeniks får 

doktrin följas, dock restriktivt. Om man ställer ovanstående praxis mot doktrin så besitter 

HD:s argumentation om rättsläget ett högre värde och tyngd jämfört med doktrin. Utifrån 

Kleinmans perspektiv så innehar inte rättskällorna samma stränga hierarkiska ordning, utan 

uppgiften blir att granska erkända rättskällor. Doktrin behöver inte tillämpas restriktivt och 

ses således som en komponent när vi analyserar huruvida ett standardvillkor kan anses 

inkorporerat i det individuella avtalet. Oavsett om vi utgår från Peczeniks eller Kleinmans 

perspektiv för att finna gällande rätt, så krävs det att konsumenten på något sätt kan ta del av 

villkoren för att inkorporeringen ska anses fullgjord.  

 När ett elektroniskt avtal innehåller standardvillkor är det svårt att argumentera för att 

någon av parterna uppvisar en aktiv viljeförklaring vid avtalsingåendet. Det är idag 

ofrånkomligt för konsumenter att inte ingå standardiserade användaravtal vid användande av 

sociala medier. Konsumenter ingår till exempel ett standardiserat avtal genom att godkänna 

sociala mediers användarvillkor (exempelvis Facebook, Instagram m.m.). Elektroniska avtal 

kan ingås genom s.k. point and click-avtal som primärt innehåller standardiserade villkor där 

konsumenten är skyldig att acceptera. En konsument kan acceptera villkoren utifrån tre 

alternativ. Ett alternativ är att konsumenten ska ha möjligheten att läsa villkoren samt kryssa i 

en ruta som visar på att hen har läst och förstått villkoren. Det krävs således att villkoren 

visas för konsumenten innan hen accepterar dem. Alternativ två är att konsumenten har 

möjlighet att läsa villkoren utifrån en länk, även detta kräver att konsumenten aktivt 

accepterar villkoren genom att klicka OK i en ruta. Alternativ tre innebär att villkoren 

införlivas i parternas individuella avtal. Här behöver konsumenten inte läsa villkoren eller 

aktivt acceptera dem för att villkoren ska anses bindande.195 Enligt Christina Ramberg 

bedöms det första alternativet vara det mest lämpliga och anses undvika framtida 

missförstånd mellan parterna. Det bör inte ses tillräckligt att näringsidkaren enbart hänvisar 

till användarvillkoren med hjälp av en länk. Konsumenter borde tvingas att scrolla igenom 

villkoren för att sedan acceptera dem för att ett bindande avtal ska föreligga.196 Trots att 

konsumenten aktivt måste acceptera avtalsvillkoren för att ett avtal ska komma till stånd finns 

det inget krav på att konsumenten är skyldig att läsa igenom villkoren, vilket framgår av NJA 

2011 s. 600. Domstolen gör gällande att “Det avgörande är således att skäliga åtgärder 

vidtagits för att ge motparten möjlighet att utan svårighet ta del av standardvillkoren före 

avtalsslutet; det krävs dock inte att parten faktiskt har gjort det”. Samma sak gäller vid 

clickwrap-avtal där bundenhet anses föreligga när avtalsparten har fått kännedom om 

situationen och villkorens existens, vilket HD framför i äldre rättspraxis. Det är således inte 

nödvändigt att konsumenten faktiskt tagit del av standardvillkoren. Bedömningen blir 

annorlunda när det gäller browsewrap-avtal som konsumenter ingår genom att besöka en 

hemsida utan att aktivt acceptera några villkor. Juridiskt sett leder denna typ av 

avtalsingående till problematik då konsumenten inte är medveten om att hen ingår ett avtal 

med juridisk bindande verkan. Vi ifrågasätter därför om det är rättssäkert att tillämpa 

browsewrap-avtal då det finns en risk att konsumenter inte vet att det föreligger ett 

avtalsförhållande genom att besöka hemsidan. Om bundenhet anses föreligga så innebär det  

                                                 
194 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 67 f. och Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 59-61.  
195 Ramberg, C., Internet Marketplaces The Law of Auctions and Exchanges online, s. 81.  
196 Ramberg, C., Internet Marketplaces The Law of Auctions and Exchanges online, s. 81-83.   
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att konsumenter godkänner avtalsvillkor genom en passiv handling, vilket torde motsvara en 

tyst viljeförklaring. Det saknas en lag som reglerar browsewrap-avtal samt att det finns 

begränsat med rättsfall från sverige av den typen av avtal. Doktrin blir således vägledande för 

att fastställa gällande rätt utifrån den rättsdogmatiska metoden. Enligt Peczenik så innehar 

doktrin en lägre ställning i rättskällehierarkin och är en rättskälla som får följas. Vi finner det 

bristande att enbart analysera doktrin för att fastställa gällande rätt på grund av dess rättsliga 

ställning. Problematiken återstår även utifrån Kleinmans perspektiv. Vi ser därför att ett de 

lege ferenda-perspektiv enligt Kleinman är aktuellt att beakta. Är avtalslagen som primärt är 

utformad för fysiska avtal, även tillämplig på elektroniska avtal? Finns det behov av att 

utveckla något som är mer anpassat för dagens samhälle och dagens sätt att ingå avtal?  

Vi ifrågasätter hur avtalslagen är konstruerad för att kunna tillämpas på elektroniska 

avtal samt huruvida regleringen förhåller sig till den enkelheten för konsumenter att ingå 

bindande avtal på internet utan att faktiskt ta del av villkoren. Enligt Peczenik så är uppgiften 

att tyda och systematisera gällande rätt utifrån rättskällor med olika rang och enligt Kleinman 

så är uppgiften att lösa ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på problemet. 

Det finns begränsad vägledning att finna kring elektroniska avtal, hänsyn tas främst till 

avtalslagen men som i en närmare undersökning är till synes i behov att moderniseras till den 

digitala utvecklingen. Såsom lagstiftningen ser ut idag så finns det inget formkrav på 

huruvida ett avtalsingåendet ska ske på internet. Enligt vår menings tycks verkligheten och 

lagstiftningen inte vara ikapp varandra. När lagstiftningen inte är i takt med utvecklingen på 

ett område skapas det en lucka för, i detta fall, avtalsparterna att upprätta avtalsformer och 

avtalsvillkor som inte regleras enligt lag. Vi anser att på ett område som är så nytt som 

elektroniska avtal bör det anses otillräckligt att fastställa gällande rätt utifrån den 

rättsdogmatiska metoden och tar därför hjälp av den rättsanalytiska metoden. Utifrån 

enkätundersökningen konstateras det att ett flertal konsumenter väljer att inte läsa igenom 

avtalsvillkoren innan godkännande. Vi anser att det är problematisk att lagstiftningen tillåter 

avtalsparter oavsett ålder och kunskapsnivå att ingå juridiskt bindande avtal och således inte 

kan anses rättssäkert. 

 Det finns konsumenträttsligt skydd som bland annat regleras i avtalslagen och AVLK, 

som näringsidkare är skyldig att beakta vid upprättande av avtal eller avtalsvillkor. 

Regleringen är tvingande till konsumentens förmån och ses som skyddsregler. Det leder till 

att näringsidkaren inte ska ha möjlighet att upprätta avtal eller avtalsvillkor som är 

ofördelaktiga för konsumenten och kan således inte binda konsumenten till ofördelaktiga 

villkor trots att konsumenten accepterat villkoren. Nackdelen är att det finns risk att 

konsumenter inte läser villkoren och godkänner dem genom att klicka “OK” i en ruta då de 

kan förlita sig på lagstiftningen. Frågan är om standardavtal är att föredra vid elektroniska 

avtal med hänsyn till behovet av konsumenträttsligt skydd. Ett avtal får sitt innehåll i samma 

ögonblick som det kommer till stånd vilket utgör grunden för avtalsinnehållet. I samtliga tre 

alternativ som tidigare redovisats så ska konsumenten klicka i en OK ruta för att visa att hen 

har förstått avtalsvillkoren. Ur ett teoretiskt perspektiv torde det vara ett lämpligt sätt att ingå 

avtal på internet då både konsument och näringsidkare lämnar en viljeförklaring. Ur ett 

praktiskt perspektiv är detta dock problematiskt då det har visats att konsumenter inte är 

medvetna om villkorens innebörd. Utifrån prop. 2004/05:13, s. 133 har näringsidkaren ett 

ansvar att ta hänsyn till vem informationen riktar sig till, med fokus främst på minderåriga 

eller särskilt utsatta. Facebook uppställer få krav på att registrera sig som medlem vilket 

medför att konsumenter som inte bedöms som en vanlig genomsnittskonsument anses löpa 

större risk att bli vilseledda när de ingår avtal på internet. Om ett anbud följer av en accept 

har parterna inte ensidig rätt att påverka avtalets innehåll. Resultatet av detta kan leda till att 

näringsidkaren hamnar i en överordnad ställning gentemot konsumenten på grund av 

konsumentens okunskap då det är enkelt för båda parter att ingå elektroniska avtal utan att ta 
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hänsyn till konsekvenserna. Genom 3 § AVLK har lagstiftaren för avsikt förhindra att det 

skapas obalans mellan parterna i konsumentförhållande. Det anses vara en anledning till att 

det är extra beaktansvärt att skydda konsumenter från att ingå ofördelaktiga villkor på 

internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Tillämpas de sedvanliga avtalstolkningsprinciperna vid elektroniska avtal eller 

finns det behov av andra tillvägagångssätt? Är avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder 

tillämpliga på elektroniskt ingångna avtal?  

Idag är det mer och mer vanligt att ingå elektroniskt bindande avtal vilket medför att de 

traditionella sättet att ingå avtal minskar.  Det finns därmed ett behov av att undersöka 

huruvida de sedvanliga avtalstolkningsprinciperna kan tillämpas på elektroniska ingångna 

avtal. När domstolen ska tolka ett oklart avtal är utgångspunkten att fastställa den uttryckliga 

ordalydelsen i avtalet. Har parterna delade meningar gällande avtalsinnehållet tillämpas 

objektiv tolkning för att bedöma den gemensamma partsavsikten. Domstolen har till uppgift 

att tolka avtalet utifrån en utomstående synvinkel med hjälp av tolkningsdata. Domstolen ska 

i första hand ta hänsyn till parternas viljeförklaring, det är dock svårare och mer komplicerat 

att fastställa parternas viljeförklaringar när avtalet är ett elektroniskt avtal eftersom att 

konsumentens viljeförklaring motsvarar att hen trycker på en OK-knapp eller besöker en 

hemsida för att visa sin vilja att bli bunden till avtalet. Förutsatt att domstolen enbart beaktar 

avtalets ordalydelse i bedömningen så torde det vara oproblematisk att tolka elektroniska 

avtal, då det genom användarvillkoren går att utläsa vad parterna har förbundit sig till och 

vilka åtaganden som följer av villkoren. Ändock uppstår det tvister där parterna inte är eniga 

om avtalets innehåll, varför det är nödvändigt att domstolen beaktar fler faktorer än avtalets 

ordalydelse. Det finns därför behov av att tillämpa andra metoder och tolkningsprinciper än 

enbart ordalydelsen då den inte nödvändigtvis motsvarar konsumentens verkliga vilja. Vi 

anser därför att det inte är tillräckligt att näringsidkaren hänvisar till standardiserade villkor 

för att konsumenten ska bli bunden till ett elektroniskt avtal.  

 Standardvillkor är ofta långa och väldigt omfattande som följer av en svårläst text, 

vilket har bidragit till att det är svårt att fastställa parternas gemensamma partsavsikt. 

Avtalslagens anbud- och accept modell bygger på att två jämbördiga parter utväxlar 

viljeförklaringar i syfte att uppnå en gemensam partsvilja. När avtalet innehåller 

standardvillkor är den gemensamma partsavsikten svårare att fastställa därför att 

standardvillkor är ensidigt utformade och består av generella villkor. Av den anledningen 

bedömer domstolen inte den gemensamma partsavsikten i lika hög grad som vid individuellt 
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upprättade villkor. Grunden för avtalstolkning är den gemensamma partsavsikten, vilket leder 

till att det blir svårt för domstolen av tolka elektroniska avtal som i många fall är ensidigt 

upprättade. Det medför att domstolen vid tolkning av standardavtal främst tillämpar objektiv 

tolkning då standardavtal riktas till ett större antal avtalsparter. HD har i ett avgörande uttalat 

att “ Ett avtal bör (...) ses som en sammanhängande helhet. Vid tolkningen av en 

avtalsbestämmelse kan man därför ofta hämta ledning i andra avtalsbestämmelser.” 197 

Ytterligare en aspekt domstolen ska ta hänsyn till är att “Individuellt avtalade villkor som 

tagits in i standardavtal i tveksamma fall ges företräde framför allmänna villkor”. Vi är 

kritiska till att principen kan anses tillämplig på elektroniska avtal. De individuella villkoren 

mellan konsumenter och näringsidkare på internet avser främst parternas namn, pris eller ett 

godkännande av allmänna villkor, vilket vi inte anser motsvara parternas avsikt med avtalet.  

 När det finns skäl att misstänka att motparten har uppfattat viljeförklaringen på ett 

annat sätt än vad som uttryckligen stadgas i avtalet så kan domstolen tillämpa culpa modellen 

för att tolka avtalet eller avtalsvillkoren. Culpamodellen tar sikte på oklara avtal där den part 

som till övervägande del har orsakat oklarheten bär skulden. Vidare tolkas avtalet till fördel 

för motparten. Vid elektroniska avtal bör näringsidkaren stå för de oklarheter som uppstår i 

avtalstexten eftersom att konsumenten enbart accepterar villkoren som följer av avtalet. 

Enligt vår enkätundersökning läser konsumenter sällan igenom avtalet eller avtalsvillkoren. 

Det innebär att om avtalet eller villkoren är svårlästa eller otydliga för konsumenten är det 

näringsidkaren som bär ansvaret för oklarheten. Culpamodellen tillämpas främst vid oklara 

avtal. Modellen bygger på en culpabedömning som utgår från parternas beteende vid 

avtalsslutet. I bedömningen räcker det med skäl att misstänka att motparten har uppfattat 

viljeförklaringen på ett annat sätt för att culpamodellen ska kunna tillämpas.198 Enligt 

Schmidt syftar culpamodellen till att belysa vilket sätt parterna bör handla när de ingår 

avtal.199 För att modellen ska bli tillämplig krävs det underlag för att kunna bedöma vem som 

ska bära skulden eller anses ligga till grund för oklarheten. Den part som till övervägande del 

har orsakat oklarheten bär skulden. Avtalsinnehållet fastställs då till den andra partens 

fördel.200  Modellen tillämpades i NJA 1979 s 401, där HD betonade att det ställs höga krav 

på näringsidkaren när det gäller köp mellan näringsidkare och konsument. HD anförde att 

villkor som är alltför betungande eller överraskande för konsumenten inte anses bindande 

gentemot konsumenten. Köparen i målet uppmärksammades inte om villkoren vid avtalets 

ingående och villkoren ansågs därmed inte införlivade i avtalet. HD bedömde att 

konsumenten inte ansågs bunden till avtalet eller villkoren i avtalet.  

Det är svårt för näringsidkaren att bedöma konsumentens uppfattning om 

avtalsinnehållet på annat sätt än att konsumenten godkänner villkoren och är införstådd i dem 

genom att aktivt acceptera villkoren. Problematiken som uppstår är när konsumenter inte är 

medvetna om avtalets innehåll då villkoren är så omfattande och svårlästa. Det finns därför 

ett behov av att upplysa konsumenter om vilka rättsliga konsekvenser som följer av att 

godkänna villkor, exempelvis på sociala medier. Behovet av att utfärda villkor som är mer 

lättförståeligt och lättläst styrks delvis av den enkätundersökningen vi presenterat, och delvis 

av redogjord fakta (se rubrik 3.3).  

 Standardiserade användaravtal bedöms i flertal fall vara snedvridna med hänsyn till 

parternas information om förhållandet och parternas styrkeförhållande. Konsumenten bedöms 

vara i en underlägsen ställning i förhållande till näringsidkaren, vilket ger näringsidkaren 

möjlighet att upprätta ofördelaktiga bestämmelser i avtalsvillkoren. Hur villkoren är 

                                                 
197 NJA 1992 s. 403. 
198 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 134 f. 
199 Schmidt, SvJT 1959, s. 497 f. 
200 Adlercreutz, A, Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 134 och Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 157. 
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utformade bör beaktas av flera faktorer, såsom hemsidans kundkrets, hemsidans varierande 

åldersspann samt att villkoren godkänns av konsumenter med kunskapsnivåer som varierar. 

Villkoren kan även vara till nackdel för konsumenten genom att avtalet innehåller ett onödigt 

invecklat språk eller är överflödig, som gör det svårt för konsumenten att uppfatta vad 

villkoren avser. För att förenkla texten för konsumenten kan näringsidkaren till exempel 

inleda avtalet med rubriker och punkter. Elektroniska avtal med användarvillkor har, till 

skillnad från traditionella avtal, en mer uttömmande utformning i syfte att uppnå ett mer 

snävt tolkningsutrymme för parterna. Anledningen till detta torde vara viljan att uppnå 

juridisk täta villkor som blir svåra att tolka på annat sätt än utifrån dess ordalydelse. Däremot 

grundas inte avtalstolkning i första hand på rättsregler utan domstolen behöver göra 

prioriteringar mellan olika potentiella lösningar.  En helhetsbedömning ska göras utifrån den 

tolkningsdata som redovisas i det enskilda fallet och det finns således inget entydigt svar på 

vilken tolkningsprincip som bör tillämpas vid elektroniska avtal. 

 Bedömer domstolen att ett bindande avtal föreligger mellan parterna finns det 

möjlighet att åberopa någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap AvtL eller förutsättningsläran för 

att avgöra om avtalet kan anses ogiltigt. Vid elektroniska avtal har domstolen möjlighet att 

tillämpa 30 § AvtL som reglerar ogiltighetsgrunden svek. Svek kan tillämpas under 

förutsättning att näringsidkaren svikligen har förlett konsumenten och var i ond tro om att 

konsumenten blev förledd. Näringsidkaren utformar avtalets innehåll genom att använda 

standardiserade villkor vid elektroniska avtal. Konsumenter undviker många gånger att läsa 

långa och omfattande texter vilket medför att näringsidkaren har en möjlighet att vilseleda 

konsumenter genom att upprätta villkor som de inte är medveten om. I NJA 1968 s. 303 

bedömde HD att en näringsidkaren var i ond tro när konsumenten fick ta del av begränsad 

information som rör avtalet medan annan information undanhölls. HD bedömde att 

konsumenten inte fick möjlighet att ta del av alla villkor som ligger till grund för avtalet och 

avtalet ansågs därmed ogiltigt. 

 Vid elektroniska avtal är regeln om förklaringsmisstag som stadgas i 32 § AvtL svår 

att tillämpa för att ogiltigförklara ett avtal, vilket även styrks av Svensson och Karlgren. 

Anledningen till det anses vara att regeln om förklaringsmisstag riktar sig till misstag som 

sker genom felskrivning, felsägning eller jämförligt misstag och är utifrån ett standardavtal 

svårt att bedöma.201 För att avgöra om ett förklaringsmisstag föreligger ska domstolen 

inledningsvis fastställa avtalsinnehållet genom tolkning av viljeförklaringen med beaktande 

av ordalydelsen samt övriga omständigheter i det enskilda fallet.  

Förutsättningsläran är ett komplement till ogiltighetsreglerna och kan bidra till att 

avtalsparterna inte anses bundna till avtalet eller avtalsvillkoren som sker på grund av okända 

eller oförutsedda omständigheter, s.k. felaktiga förutsättningar.202 Förutsättningsläran 

tillämpas dock restriktivt av domstolen och domstolen har i praxis203 uttryckt att 

förutsättningsläran ses som “ ett komplement till avtalstolkning och ogiltighetsreglerna i 

avtalslagen”. Ett exempel på förväntningar är att konsumenten utgår från att informationen 

på hemsidan gällande gratis medlemskap gäller och att den informationen är avgörande för 

att konsumenten vill bli medlem på hemsidan.204  

 Ramberg och Ramberg framhåller att den lilla generalklausulen i 33 § AvtL utgår från 

att den ena parten insett att motparten saknade vilja att ingå avtalet och att det stred mot tro 

och heder utifrån omständigheterna som förelåg när avtalet ingicks. Lilla generalklausulen 

anses främst tillämplig om en part har utnyttjat motpartens bristande förmåga avseende 

                                                 
201 Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 215 f.  
202 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 269. 
203 NJA 1996 s. 410. 
204 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 271.  
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avtalets innebörd eller konsekvenser, exempelvis om en part utnyttjat ena partens 

okunskap.205 När en konsument väljer att godkänna användarvillkor som följer av att bli 

medlem på en hemsida, är det svårt att argumentera för att konsumenten saknar vilja att ingå 

avtalet då konsumenten aktivt godkänner villkoren. Frågan är dock om den lilla 

generalklausulen är tillämplig för att ogiltighetsförklara elektroniska avtal då de är 

standardiserade. Både 33 § AvtL och förutsättningsläran har sin tyngdpunkt i individuellt 

avtalade villkor, vilket medför att ogiltighetsgrunderna kan vara svåra att tillämpa för att 

ogiltighetsförklara avtalsvillkor på internet.   

Stora generalklausulen i 36 § AvtL beaktar omständigheter som har inträffat efter att 

avtalet har ingåtts. Paragrafen har till syfte att skydda avtalsparter mot oskäliga avtalsvillkor 

och kan jämka villkor eller lämna dem utan avseende. Med hjälp av avtalstolkning kan 

domstolen bedöma när stora generalklausulen anses tillämplig. I NJA 2000 s. 462 kom HD 

fram till att villkoren om en tvåårig preskriptionstid inte bedömdes oskälig och således inte 

kunde jämkas eller åsidosättas enligt 36 § AvtL. Villkoren ansågs hänvisade på ett tydligt sätt 

för konsumenten. Konsumenter bör således vara uppmärksam på vilka villkor de förbinder 

sig eftersom att villkoren anses juridisk bindande under förutsättning att de är tydligt 

hänvisade för motparten. Villkoren är svåra att åsidosätta om de tydligt har inkorporerats i 

avtalet eller följer av en tydlig hänvisning. Enligt Bernitz finns det möjlighet att jämka 

standardavtal om näringsidkaren i förhållande till konsumenten inte uppfyller sin 

informationsplikt. Ett exempel är om priset som konsumenten ska betala för att bli medlem 

på en sida inte framgår på ett klart och tydligt sätt och inte gör det enkelt för konsumenten att 

ta del av informationen. Det sagda innebär att om näringsidkaren brister i informationsplikten 

finns det möjlighet att tillämpa 36 § AvtL för att undvika att konsumenten blir bunden av 

oskäliga avtalsvillkor. Om villkoren bedöms oskäliga är konsumenter extra skyddsvärda 

genom ett konsumenträttsligt skydd då domstolen enligt 36 § AvtL har möjlighet att jämka 

eller lämna villkor utan avseende eller genom tillämpning av AVLK.  

 Stora generalklausulen kan även tillämpas vid oväntade eller överraskande villkor, 

dessa är inte bindande gentemot motparten om det inte framgår att parten har accepterat 

villkoren. Det illustreras i HD:s bedömning i NJA 2011 s. 600. Om domstolen tillämpar stora 

generalklausulen för att ogiltighetsförklara ett browsewrap-avtal torde konsumenter inte 

anses bundna av avtalet eftersom att konsumenten inte godkänner villkoren och inte har 

vetskap om att varken villkor eller ett avtalsförhållande föreligger. Vi anser att browsewrap-

avtal bör jämställas med oväntade eller överraskande klausuler, eftersom att konsumenter kan 

bli bundna genom att enbart besöka en hemsida. 36 § AvtL kan anses vara förebyggande för 

att näringsidkare inte ska upprätta oförmånliga avtalsvillkor gentemot konsumenten. 

Standardavtal har haft en stor betydelse för tillämpningen av bestämmelsen och har sin 

utgångspunkt i rättspraxis. Dock tillämpar domstolen stora generalklausulen restriktivt med 

anledningen av att det inte finns någon gemensam partsavsikt vid standardavtal, utan 

avtalsvillkoren är ensidigt upprättade. Eftersom att den gemensamma partsavsikten är svår att 

fastställa visar det på att det finns en problematik i dagens rättsläge med att tolka elektroniska 

avtal.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Bernitz, U, Standardavtalsrätt, s. 148 och  Adlercreutz, A, Gorton,L, Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt I, s. 301, 

Grönfors, K, Dotevall, R., Avtalslagen: en kommentar, s. 246.  
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7. Slutsats  

I frågeställning ett har vi kommit fram till att det är möjligt att ingå elektroniska avtal där 

samtliga alternativ är lika juridiskt bindande som ett avtal i pappersform. Det framgår av HD 

i NJA 2000 s. 462 att om konsumenten haft möjlighet att ta del av standardvillkoren så anses 

avtalet ha bindande verkan. Ansvaret åligger således konsumenter att ta del av informationen 

som ges och de villkor de förbinder sig till. HD har i ett annat rättsfall från NJA 2011 s. 600 

dömt motsatsvis till det förstnämnda. HD menade här att konsumenten inte hade informerats 

om villkoren samt att de heller inte var tillgängliga för konsumenten. Villkoren ansågs 

därmed inte vara bindande för konsumenten. Huvudregeln är att konsumenter måste ha en 

möjlighet att ta del av villkoren innan avtalsslutet för att villkoren ska bli en del av avtalet. 

Det är således konsumentens ansvar att läsa villkoren innan godkännande, under förutsättning 

att hen kan ta del av villkoren. Såsom lagstiftningen och de principer som tillämpas av 

domstolen är konstruerade idag är det fullt möjligt för konsumenter att ingå elektroniska avtal 

utan att ha faktiskt ha tagit del av villkoren. Vi anser att det inte är rättssäkert att ett avtals 

kan ingås med juridiskt bindande verkan med en avtalspart som inte är medveten om att det 

föreligger ett avtalsförhållande. Vi anser att det inte är rimligt att ställa krav på att 

konsumenten är juridiskt införstådd i vad användarvillkoren innebär i proportion till att bli 

medlem på en hemsida som till exempel Facebook. Dels med anledning till att Facebook har 

en så stor kundkrets där åldern på medlemmarna varierar i hög omfattning, och dels för att 

Facebook primära användningsområde bör ses som ett socialt medie där människor 

kommunicerar och umgås med varandra. En konsument bör inte vara skyldig att läsa och 

göra sig införstådd i en så omfattande och svårläst text då alla användare inte har samma 

förutsättningar för att förstå villkoren. Jämförelsevis så har inte en tonåring samma 

förutsättningar som en vuxen person att vara införstådd i vad villkoren innebär. Det bör inte 

heller ställas krav på att vuxna ska kontrollera allt som barnen gör på internet då internet idag 

är ett sätt att umgås på.   

När en konsument är bunden av ett elektroniskt avtal så tillämpas de 

tolkningsprinciper och ogiltighetsgrunder som används vid traditionella avtal vilket vi belyser 

i frågeställning två. Det är svårt att fastställa den gemensamma partsavsikten vid elektroniska 

avtal vilket gör att domstolen måste tillämpa andra tolkningsmodeller. Det saknas reglering 

vad gäller avtalstolkning och bedömningen görs utifrån praxis och doktrin. Domstolens 

avgöranden blir vägledande för hur avtalstolkning ska ske vid elektroniska avtal och det finns 

därmed inget entydigt svar på vilka tolkningsmetoder som tillämpas på elektroniska avtal, 

utan bedömningen görs i det enskilda fallet. Vi anser därmed att det finns ett behov av en 

enhetlig reglering kring hur elektroniska avtal ska tolkas. Likaså gäller för 

ogiltighetsgrunderna i avtalslagen eftersom att samtliga inte anses tillämpliga på elektroniska 

avtal då avtalen är standardiserade och därav tillämpas restriktivt.  

Avslutningsvis anser vi att det finns behov av mer enhetliga regler vad gäller 

elektroniska avtal. Vi anser att dagens rättsläge är i behov av förändring för att bli mer 

anpassad till elektroniska avtal då regleringen idag inte bör ses fullständig. Det finns därför 

ett behov av att införa bestämmelser som primärt reglerar huruvida bundenhet för elektroniskt 

ingångna avtal samt hur dessa bör tolkas och ogiltighetsförklaras då svensk avtalsrätt inte är 

anpassad för dagens digital utveckling eftersom att avtalslagen inte har reviderats sedan år 

1915.  
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Bilaga 1  

Hej! 

Vi är två studenter som läser det rättsvetenskapliga programmet på Karlstads universitet och 

ska nu skriva vår C-uppsats. Vi skulle därför uppskatta om du tog dig tid att svara på några 

frågor som kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete. Vi har valt att fokusera på avtal i 

det digitala samhället. Syftet med undersökningen är att beakta om konsumenter läser igenom 

villkoren dem godkänner på internet samt om dem är medvetna om det rättsliga 

förbindelserna och konsekvenserna som följer av att godkänna villkoren.  

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt samt anonymt. All information vid får genom 

enkäten kommer att behandlas konfidentiellt.  

Tack för hjälpen! 

 

Karlstad den 28 april 2019.  

 

Aleksandra Petrovic Banda     Linnea Karlsson  

 

_____________________________    ____________________________ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

Bilaga 2 - Frågeformulär 

 

1. Använder du sociala medier? Om Ja, är du medlem på en hemsida som tex 

Facebook, Instagram, Twitter eller liknande? 

      

Ja    Nej 

 

2. När det kommer upp en ruta där det står att du ska godkänna villkoren på 

hemsidan du är/vill bli medlem på, godkänner du dessa villkor?  

 

Ja   Nej 

      

3. Läser du igenom villkoren innan du godkänner dem?  

Ja, alla villkor 

 

Ja, dock bara en del av villkoren 

 

Nej, villkoren är för långa och omfattande  

 

Nej, det finns ingen anledning till att läsa villkoren 

 

4. Är du medveten om vilka rättsliga förbindelser du ingår genom att godkänna 

villkoren?  

 

Ja   Delvis    Nej, ingen aning  

 

5. När du godkänner användarvillkor på sociala medier så innebär det att du har 

ingått ett avtal. Är du medveten om det?  

 

Ja    Delvis   Nej, ingen aning 

 

6. Är du medveten om de rättsliga konsekvenserna som följer av avtalet? 

 

Ja    Delvis    Nej, ingen aning 

 

7. Om du istället får villkoren i pappersform som du ska skriva under med din 

namnteckning, tror du att du godkänner villkoren med en större försiktighet i 

jämförelse med att klicka i en OK-ruta på internet för att godkänna villkoren? 

      

Ja    Delvis     Nej 
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