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Sammanfattning 

Den ökade digitaliseringen av världsmarknaden har gett upphov till en uppsjö nya former av 

avtal samt metoder för att uppnå avtalsbundenhet. Samtidigt som denna utveckling öppnat upp 

för företag att nå ut till en större kundkrets genom så kallade standardiserade användaravtal, 

har problem uppkommit i den svenska avtalsrätten att enligt gamla modeller definiera avtalen 

och dess uppkomst. 

De avtal som avtalslagens anbud-acceptmodell främst är ämnad för bygger på två jämbördiga 

parter som i en förhandling utväxlar viljeförklaringar i syfte att uppnå en gemensam partsvilja. 

I och med utvecklingen inom avtalsrätten har denna modell tänjts ut, för att kunna täcka även 

andra avtalstyper. Med dagens massavtal kan med visst fog framhållas att modellen har sträckts 

ut för långt för att den längre skall hålla. 

Dessa standardiserade användaravtal är i regel extensiva till sin omfattning och till följd av dess 

stora målgrupp, ofta från flertalet olika länder, opersonliga och ej detaljanpassade för respektive 

lands lagstiftning. Den gemensamma partsviljan som utgjorde kärnan i avtalsbindningen enligt 

den ursprungliga modellen blir i dessa avtal svår att utröna. Nya grundelement måste till för att 

i enlighet med avtalsrätten kunna definiera dessa som giltiga avtal.  

Sammantaget påvisar uppsatsen, genom huvudsakligen tre problemframställningar, vilka 

element som utgör grunden för ett bindande avtal, där begreppet medvetenhet – kontrahentens 

befogade uppfattning om avtalets existens samt de rättigheter och skyldigheter avtalet medför 

– tillförs de tre typiska byggstenarna för en viljeförklaring: viljan, förklaringen samt intrycket. 

Vidare diskuteras och analyseras de följdproblem de standardiserade användaravtalen ur 

avtalsrättssynpunkt medför, vilket resulterar i slutsatsen att utställaren av användaravtalet i 

största möjliga mån bör verka för att främja sin medkontrahents medvetenhet, till exempel 

genom sammanfattande av de villkor av störst dignitet för avtalet. 
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1 Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Varje år accepteras ett stort antal villkor som på grund av sin omfattning i själva verket inte 

närmare har utforskats av acceptgivaren. Detta är allmän kännedom både hos uppställaren av 

villkoren och acceptgivaren. Studier har visat att läsa den stora mängd användaravtal som 

konsumenter och företag ställs inför skulle kräva en tidsåtgång om flera veckor per år.1 

Vidare, i vår vardag kommer vi ofta i kontakt med avtalssituationer vi knappt är medvetna om. 

Ponera att du besöker en restaurang och väljer att nyttja deras trådlösa nätverk, vilket är öppet 

för allmänheten. I samma ögonblick som du kopplat upp dig har du potentiellt lämnat en accept 

om att dina personuppgifter får lagras i deras databas i marknadsföringssyfte, utan att 

uttryckligen ha lämnat ditt godkännande. 

Slutligen kan nya villkor tillföras ett redan ingånget avtal. Uppdateringar och förändringar i 

tjänster resulterar inte sällan i nya avtalssituationer. Om accept ej lämnas till dessa kan följden 

i praktiken bli att funktionaliteten eller åtkomsten till tjänsten eller produkten förloras eller i 

vart fall kraftigt begränsas. 

1.2  Problemformulering 

o Är ett acceptgivande av ett avtal vars villkor läsaren inte tagit till sig på grund av dess 

allt för extensiva omfattning att anse som avtalsgrundande? 

o Är ett acceptgivande av ett avtal vars villkor acceptgivaren inte presenterats vid 

tidpunkten för medgivande att anse som avtalsgrundande? 

o Är ett i det närmaste framtvingat acceptgivande av ett avtal med anledning av 

uppdaterade avtalsvillkor att anse som avtalsgrundande? 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att besvara tre frågeställningar angående problematik vid 

avtalsingående av standardiserade användaravtal, för att utröna det aktuella rättsläget. 

Uppsatsen vänder sig huvudsakligen till en målgrupp med vissa juridiska förkunskaper, med 

intresse för det teoretiska. 

                                                 
1 McDonald & Cranor, 2008, se även avsnitt 6.2.1. 
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1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen tar i huvudsak sikte på den svenska avtalsrätten, varför främst svenska rättskällor 

kommer att användas. I de fall rättsläget bedöms jämförbart kan rättskällor från andra nordiska 

länder komma att användas. 

Ordet standardavtal för ofta tankarna till av intresseorganisationer upprättade avtal, såsom 

AB04 och NL09. I denna uppsats tas dock enbart sikte på standardiserade användaravtal; av 

anbudsgivaren ensidigt formulerade anslutningsavtal som ett (ofta internetbaserat) företag 

upprättar för nyttjande av dess tjänst eller produkt, som riktar sig till en stor mängd användare. 

För att besvara frågeställningarna måste dock avtalsrätten i stort utredas, men endast i den mån 

det är av intresse för de standardiserade användaravtalen. 

1.5  Metod 

För att skapa en bild över det avtalsrättsliga rättsläget kommer vi inledningsvis att inhämta 

material från Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (fortsättningsvis avtalslagen eller AvtL), var ramarna för avtalsingående kommer att 

utredas. I syfte att fördjupa förståelsen för de teorier och principer som ligger bakom lagtext 

kommer även förarbeten till lagen att närmare utforskas.  

Eftersom standardavtalen utgör ett relativt nytt område inom avtalsrätten kommer doktrin 

behöva nyttjas för att utveckla förståelsen för denna typ av avtal. Doktrinen vi kommer använda 

oss av är både av äldre och nyare snitt. De äldre verken, av jurister som Ussing och Karlgren, 

studeras i syfte att utreda viljeförklaringsteorins historiska bakgrund och tillämpning under 

tidigare rättsläge. Dessa källor skall sedan kontrasteras mot den mer moderna avtalsrättsliga 

doktrinen, av jurister som Adlercreutz, Grönfors, Lehrberg och Christina och Jan Ramberg, för 

att undersöka standardavtalens ställning och viljeförklaringsteorins prägel på dagens rättsläge. 

Vidare kompletteras doktrinen med verk specifikt inriktade mot standardavtal och IT, i syfte att 

utreda den särprägel dessa avtal kan ha jämfört med de ”typiska” avtalen. Avslutningsvis 

kommer även prejudikat att användas, för att vidare klargöra den rådande rättstillämpningen. 

När väl rättsläget för avtal i stort är utrett, och de standardiserade användaravtalen avhandlats, 

skall rättsläget appliceras på denna relativt nya avtalstyp, och en analys och problematisering 

företas.  
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1.6 Disposition 

I kapitel 2 kommer en översikt av avtalsrätten i stort att presenteras. Avtalslagen behandlas, och 

de olika principerna för både avtalsingående och avtalstolkning avhandlas och jämförs. Vidare 

diskuteras även de olika grunderna som kan föranleda ett avtals ogiltighet. Kapitlet avslutas, 

likt resterande kapitel som leder upp till analysen, med en sammanfattande analys där vi 

summerar, kontextualiserar och kritiserar det vi kommit fram till.  

I kapitel 3 utforskas den så kallade viljeförklaringsteorin som traditionellt legat till grund för 

avtalsbundenhet. De tre byggstenar som utgör en viljeförklaring redovisas och jämförs. 

I kapitel 4 framförs kritik mot viljeförklaringsteorin. Problem med principen diskuteras, och 

situationer då viljeförklaringen kan anses otillräcklig utreds och analyseras.  

I kapitel 5 presenteras standardavtal, med speciell inriktning på elektroniska sådana. Kapitlet 

innehåller en beskrivning av rättsläget för standardavtalen, samt vad som skiljer dem från 

"vanliga" avtal, så som dess tolkning och ingående.  

I kapitel 6 följer en analys, där rättsläget sammanställs och frågeställningarna besvaras, innan 

vi i uppsatsens avslutande kapitel summerar rättsläget och sammanfattar slutsatserna som 

dragits i analysen.  
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2 Vad konstituerar ett avtal? 

2.1  Inledande ord 

Avtalet i dess mest grundläggande form består av två rättshandlingar: ett anbud och en accept.2 

Ett anbud kan komma i många former. Det kan röra sig om en direkt förhandling mellan parter, 

där villkoren gemensamt utformas, eller ett riktat eller stående erbjudande som ej är föremål för 

förhandling. Detta anbud skall i förlängningen mötas av ett svar till anbudsgivaren för att 

resultera i ett avtal, och det är detta bemötande och dess innehåll som kommit att benämnas 

accept.3 

2.2  Avtalslagen 

I den första paragrafen i avtalslagen bekantas läsaren med begreppet anbud. Avtalslagens 

definition av accept är fåordig. I första paragrafen förklaras accepten endast som ett svar på ett 

givet anbud. Vidare följer en förklaring av när accepten är giltig eller ej, men begreppet saknar 

en grundläggande definition i lagtext. De enda rekvisiten för en bindande accept som kommer 

till uttryck är: 

o Den skall inkomma i tid 

o Den skall inte vara oren 

Avtalslagen har kritiserats för att vara ålderdomlig och vag, speciellt med den ökade 

digitaliseringen som har medfört stora förändringar i sättet att sluta avtal.4 Trots detta kom den 

utredning som 1996 tillsattes för att undersöka hur IT-revolutionen påverkar svensk lagstiftning 

fram till att avtalsrättsliga lagar ej var i behov av speciell anpassning. I de fall avtalslagens mer 

generella bestämmelser ej kunde tillämpas ansågs enligt utredningen att möjlighet istället fanns 

till analoga tolkningar av de principer som ligger till grund för avtalslagen.5 Viktigt att utreda 

blir därför vilka de avtalsrättsliga principerna är. 

                                                 
2 Förslag, s. 36. 
3 A.a. s. 36. 
4 Se t.ex. Grönfors & Dotevall, s. 56, där frågan om avtalslagens avtagande tillämplighet behandlas. 
5 SOU 1996:40 s. 118. 
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2.3  Avtalsrättsliga principer 

2.3.1  Principer för avtalsbundenhet 

Vid tal om avtalsingåendet kan två huvudsakliga principer utrönas; löftes- och 

kontraktsprincipen. De båda principerna behandlar när avtalsbundenhet inträffar, och i 

förlängningen när och hur man kan dra sig ur en avtalsförhandling. 

I den nordiska avtalsrätten6 tillämpas mestadels den så kallade löftesprincipen, som innebär att 

varje utfästelse (löfte) är bindande för dess avgivare och ej kan återkallas. Utfästelsen upphör 

endast när den legala acceptfristen löper ut eller när mottagaren avböjer anbudet.7 Uttryck för 

löftesprincipen återfinns i avtalslagen, där det redan i den första paragrafen stipuleras att ett 

anbud är bindande under den legala acceptfristen.8 

Motsatsvis kunde i den gamla romerska rätten ett anbud återkallas innan någon uttrycklig accept 

eller avböjande mottogs.9 Detta innebar att ingen del av avtalsförhandlingen var bindande 

förrän dess att samförstånd uppnåtts.10 Skeendet kom att kallas för kontraktsprincipen, och är 

numera den rådande huvudregeln för avtalsbundenhet i stora delar av världen, främst i den 

angloamerikanska avtalsrätten.11 

Trots att två motsatta principer kan utrönas, är det svårt att fastställa att ett land tillämpar endera 

modellen, eftersom de används i relativt växlande bemärkelse. Även om den svenska 

avtalsrätten huvudsakligen nyttjar löftesprincipen för anbudsbindning blir vissa anbud, såsom 

vid fastighetsköp, inte bindande förrän ett kontrakt underskrivits av bägge parter – bundenhet 

uppstår enligt kontraktsprincipen.12 Vidare har Sverige på senare tid börjat inkorporera 

internationella, gränsöverskridande lagstiftningar, såsom CISG13, vilket har lett till att Sverige 

fått kompromissa bort löftesprincipen till fördel för den mer internationellt använda 

kontraktsprincipen.14 Eftersom avtalsfrihet råder kan en anbudsgivare införa en stipulation 

avseende att ett visst anbud skall ha icke-bindande verkan, och därmed snarare anamma 

                                                 
6 Den svenska avtalslagen ligger mycket nära övriga nordiska länders motsvarande lagstiftning (se t.ex. Ussing, s. 

3). 
7 Ussing, s. 53. 
8 Se 1 § och 3 § AvtL samt Bernitz, s. 75. 
9 Ussing, s. 52 f. 
10 A.a. s. 53. 
11 Ramberg & Ramberg, s. 90. 
12 A.a. s. 90. 
13 Lag (1987:822) om internationella köp (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods) 
14 Grauers, s. 78. 
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kontraktsprincipen, genom att i anbudet vara tydlig med att det ej medför bundenhet för 

avsändaren.15 Motsvarande stipulationer används också utomlands för att, motsatsvis, tillämpa 

löftesprincipen där kontraktprincipen annars råder.16 

2.3.2  Principer för avtalstolkning 

Utöver frågan när avtalet blir bindande är det viktigt att redogöra för hur avtal skall tolkas. 

Avtalstolkning kan förenklat göras enligt någon (eller några) av tre principer: viljeprincipen, 

förklaringsprincipen eller tillitsprincipen. 

Viljeprincipen grundar sig i den gamla romerska rätten och innebär att om en viljeförklaring 

väsentligen skiljer sig från den bakomliggande viljan, är avtalet ej bindande, såvida 

medkontrahenten bör ha insett att viljan ej reflekterades i avtalet. Enligt den danske juristen 

Ussing är dock situationer som, till exempel, att en part ej känner till eller förstår visst innehåll, 

eller i de fall det föreligger felskrivningar, aldrig bindande. Detta gäller vare sig skillnaden 

mellan viljan och förklaringen (se kapitel 3) är bevisad eller icke.17 Eftersom viljeprincipen tar 

sikte på parternas subjektiva uppfattningar, ingår den oftast i den subjektiva avtalstolkningen. 

Ussing uttrycker dock skepsis till att viljeprincipen ensamt skall ligga till grund för tolkning av 

avtalsbundenhet. För att skapa förutsägbarhet och säkerhet på marknaden måste lagar som 

ligger till grund för avtalsrätten främja att förklaringen överensstämmer med den faktiska 

bakomliggande viljan, vilket inte viljeprincipen ensamt kan styra.18 I förarbetet till avtalslagen 

diskuteras att säkerheten och förutsägbarheten ändock till viss del uppnås genom att i vissa mer 

allvarliga fall godta ersättning för det negativa kontraktsintresset (se vidare om culpa in 

contrahendo i avsnitt 2.3.3) i de fall medkontrahenten varit i god tro. Skadeståndet motverkar 

därför i viss mån att parter agerar illojalt.19 Ussing påpekar dock att detta inte avhjälper 

problemet i samma mån som exempelvis användandet av tillits- eller förklaringsprincipen. 20 

På andra sidan finns den så kallade förklaringsprincipen. Istället för att, som viljeprincipen, 

tolka ett avtal utifrån den bakomliggande viljan, tar förklaringsprincipen sikte på den 

uttryckliga förklaringen, det vill säga meddelandet som skickas från exempelvis anbudsgivare 

                                                 
15 Jmf. 1 § 3st samt 9 § AvtL. 
16 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 72. 
17 Ussing, s. 151 f. 
18 A.a s. 153. 
19 Förslag, s. 137 f. 
20 Ussing, s. 153. 
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till anbudsmottagare. Trots att förklaringsprincipen sällan tillämpas på ett så bokstavligt sätt 

som det kan framstå, hänförs den alltjämt till de objektiva tolkningsprinciperna.21  

Ett potentiellt tredje alternativ är den så kallade tillitsprincipen, vari anbudsmottagarens intryck 

– anbudsmottagarens tillit, tillmäts störst betydelse. En anbudsmottagare skall kunna känna tillit 

till att medkontrahenten i sitt anbud gett uttryck för sin vilja och förmedlat den i tillräcklig mån, 

varför tillitsprincipen kan sägas bygga på god tro.22 Eftersom tillitsprincipen baserar sig på en 

allmänt befogad uppfattning, snarare än en individuell sådan, tillräknas den de objektiva 

tolkningsprinciperna.23 

Tillitsprincipen har fått särskild betydelse i de nordiska länderna24, och återfinns negativt i 

avtalslagens regleringar om förklaringsmisstag.25 Lagrummet beskriver hur ett 

förklaringsmisstag ej är bindande, såvida motparten insett eller bort inse att ett sådant förelåg. 

Motsatsvis innebär detta även att ett förklaringsmisstag som motparten ej med fog borde ha 

uppfattat som ett sådant, fortfarande utgör en bindande del av avtalet. Motparten måste kunna 

sätta sin tillit till det som felskrivaren ger uttryck för, vilket även är essensen i tillitsprincipen.26 

Vissa anser dock att skillnaden mellan tillitsprincipen och förklaringsprincipen endast är 

terminologisk, och egentligen beskriver samma tolkningssätt. Även om förklaringsprincipen i 

sin grund är mer bokstavstolkande tillämpas den oftast på ett sätt som kan liknas vid 

tillämpningen av tillitsprincipen.27 

2.3.3  Lojalitetsplikt 

I de nordiska länderna har det länge rått ett visst krav på visande av lojalitet gentemot 

medkontrahenter, genom den så kallade lojalitetsplikten. I korthet innebär plikten att parterna i 

ett avtalsförhållande har en skyldighet att, utöver vad som förpliktigas i avtalet, tillvarata 

medkontrahenters intressen.28 

Lojalitetsplikten har i Sverige varit en princip som verkar i det tysta, men har icke desto mindre 

vunnit ökat erkännande på senare delen av 1900-talet.29 Lojalitetsplikten inträder ofta som en 

                                                 
21 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, s. 41. 
22 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 26 och Grönfors, s. 27. 
23 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, s. 41. 
24 Förslag, s. 139. 
25 32 § AvtL. 
26 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 293, se även Förslag s. 140. 
27 Svensson, s. 38. 
28 Munukka, SvJT 2010 s. 837. 
29 A.a. s. 837. 
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komplettering till huvudavtalet, och skapar en säkerhet hos kontrahenterna.30 Även om plikten 

ofta är väldigt vag präglas avtalsrätten i viss utsträckning av den. Principen om gemensam 

partsvilja samt tillitsprincipen kan sägas baseras på lojalitetsplikten.31  

Vidare finns lojalitetsplikten reflekterad i flertalet avtalsrättsliga lagrum. Plikten kommer bland 

annat till uttryck i avtalslagen genom den lilla generalklausulen32, men kan även sägas ligga 

till grund för de övriga ogiltighetsgrunderna i avtalslagen. Enligt Ussing skall en bedömning 

utifrån lagrummet inte baseras på den enskilda domarens moral, utan med avseende på den 

allmänna samhällsmoralen.33 På grund av detta har 33 § en öppen lydelse, vilket grundar sig i 

en vilja att låta klausulen vara mer flexibel och verka som utfyllnad till de övriga 

ogiltighetsgrunderna.34 Den lilla generalklausulen har dock ända sedan avtalslagens uppkomst 

tillämpats med viss restriktion, i likhet med den tidigare rådande rättsgrundsatsen med samma 

innebörd.35 Karlgren noterade 1933 att domstolen utnyttjar 33 § med "stor varsamhet"36, vilket 

även är fallet idag.37 Lojalitetsplikten kan även återfinnas i begrepp som culpa in contrahendo. 

Ussing uttalar att skada som uppkommer på grund av motpartens uppsåt eller grova oaktsamhet 

skall ersättas av den oaktsamma.38  

Utöver illojalitet vid avtalsingående och i villkor finns en mer generell och svårgreppad 

lojalitetsplikt som i korthet handlar om att tillvarata sin medkontrahents intressen. Det kan 

handla om att underlåta att utföra ett arbete som medkontrahenten visserligen har beställt, men 

som motparten inser ej ligger i medkontrahentens intresse. 39 

2.4  Ogiltighetsgrunder 

Pacta sunt servanda – att avtal skall hållas – är sannolikt den mest grundläggande kunskapen 

folk i allmänhet bär med sig om avtalsrätten. Tesen följer av allmänna rättsgrundsatser och 

utgör en viktig grundsten i avtalsrätten. Kanske minst lika viktiga är dock de grunder som 

                                                 
30 Munukka, Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, s. 92. 
31 Munukka, SvJT 2010 s. 842 not 26 och 27. 
32 33 § AvtL. 
33 Ussing, s. 170 f., notera även att uttrycket "tro och heder" ansågs motsvara det danska "almindelig Hæderlighed" 

och det norska "redelighet eller god tro" enligt Förslag s. 133. 
34 Förslag, s. 132 f. 
35 I Förslag, s. 133 beskrivs hur paragrafen tar över en roll som en allmän rättsgrundsats tidigare hade, när frågan 

väcktes huruvida grundsatsen annars tappat sin betydelse efter introduktionen av mer specifika bestämmelser 
36 SvJT 1933 s. 254. 
37 Grönfors & Dotevall, s. 225. 
38 Det så kallade negativa kontraktsintresset, se Ussing s. 152. 
39 Munukka, Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, s. 92. 
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åsidosätter denna tes. Detta leder oss till ogiltighetsgrunderna, vilka i huvudsak kommer till 

uttryck i avtalslagens tredje kapitel.  

Inom ramen för kapitlet ryms ett flertal aspekter av ogiltighet. Ett generellt samband som kan 

uppställas för ogiltighetsgrunderna är emellertid att det skall föreligga ett orsakssamband 

mellan dem och en parts viljeförklaring.40 Kapitlet kan delas in i två grupper, där de första 

lagrummen (28–34 §§) behandlar felaktigheter i förklaringen, och de senare (36–38 §§), 

avtalets innehåll.41 

Först och främst behandlas medlet tvång. Häri ryms både situationen när endera avtalsparten 

tvingat sin medkontrahent att ingå avtal, samt det fall då part, utan sin medkontrahents vetskap, 

ingått avtal under påtryckningar. För det senare fallet krävs för ogiltighet att godtroende part 

informeras om omständigheten – att reklamation framförs – inom skälig tid.  

Innan avtalslagens införande fanns generella regleringar för avtals ogiltighet ej uttryckta i 

lagtext. Det stod domare fritt att döma utifrån den då rådande viljeprincipen. I fall av till 

exempel tvång var det tydligt att en person som blivit tvingad att ingå ett avtal inte gett uttryck 

för sin vilja, vilket resulterade i avtalets ogiltighet. I och med avtalslagens införande och 

övergången till tillitsprincipen förminskades dock räckvidden för ogiltighetsgrunden tvång. Där 

domare tidigare undantog de flesta sorternas tvång från rättsbundenhet, är det nu i godtrosfall 

med en tredje part endast de grova fysiska tvången, så kallade vis absoluta, som ogiltigförklaras. 

De icke-fysiska tvången, vis compulsiva, är istället undantagna vid godtrosfall, eftersom den 

tvingade anses haft möjlighet att undvika bundenhet på egen hand.42 

Vidare återfinns svek, som kan ses som den civilrättsliga motsvarigheten till det straffrättsliga 

bedrägeriet; det faktum att någon åtnjuter fördelar genom kunskapsdissonanser eller på annat 

sätt utnyttjar en persons lättsinne eller beroendeställning.43 Det kan här röra sig om förtigande 

om väsentligheter för uppgörelsen, eller att utställa rent oriktiga sådana.44 

En bedömning om huruvida förklaringsmisstag föreligger, av den typen att förklaringen (se 

avsnitt 3.3) fått en annan utformning än vad avgivaren haft för avsikt med densamma, är 

                                                 
40 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 184. 
41 Grönfors & Dotevall, s. 199. 
42 Förslag, s. 124 och Grönfors & Dotevall, s. 203. 
43 Grönfors & Dotevall, s. 207. 
44 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 187. 
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beroende av om mottagaren insett eller bort inse misstaget. En bedömning sker alltså med 

utgångspunkt i den så kallade tillitsprincipen (se avsnitt 2.3.3).45 

Ogiltighet på grund av förhållanden som strider mot tro och heder (den lilla generalklausulen, 

se avsnitt 2.3.4) infördes under premissen att fungera som ett komplement till övriga 

ogiltighetsgrunder. Här sker en rent objektiv tolkning. Allt som tillmäts betydelse är att 

mottagaren haft eller måste antas ha haft insikt om hur rättshandlingen tillkommit. Mot 

bakgrund av detta är alltså enkom det faktum att det skulle strida mot tro och heder att tillämpa 

rättshandlingen tillräcklig grund för ogiltighet. Det rör sig i det närmaste om en moralisk norm, 

med vissa rättsliga konnotationer.46 

Slutligen skall även den så kallade generalklausulen, 36 § AvtL, behandlas – ogiltighet på grund 

av oskäliga avtalsvillkor. Lagrummet tar i första hand sikte på enskilda klausuler, istället för 

avtal i sin helhet. Klausulen ger uttryck för att ett villkor får jämkas eller helt lämnas utan 

avseende förutsatt att det vore oskäligt att tillämpa, sett till omständigheter vid avtalets 

tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt.  

Trots att klausulen tar sikte på enskilda villkor, sker en skälighetsbedömning med beaktande av 

avtalet i övrigt. Domstol kan därför, förutom att jämka eller helt åsidosätta ett visst villkor, 

ändra avtalet i stort eftersom en jämkning av ett avtalsvillkor kan resultera i att andra villkor 

blir oskäliga eller förlorar sitt syfte.47 

Lydelsen i paragrafen är medvetet öppen, i syfte att låta domstol utröna vad som inryms i 

begreppet oskälighet.48 Att ge ett entydigt svar på vad som konstituerar oskälighet är därför en 

uppgift som inte låter sig göras kortfattat, i synnerhet eftersom ett villkors skälighet är relativt 

till det avtal det ingår i – ett villkor som är oskäligt i ett avtal kan vara skäligt i ett annat. Till 

följd härav finns en mycket omfattande praxis att tillgå, utav vilken det framgår att det skall 

råda någorlunda balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter – den så kallade 

ekvivalensformuleringen.49 Allmänt kan dock sägas att bedömningen blir särskilt sträng mot 

den starkare parten, i de fall det rör sig om parter av ojämnt styrkeförhållande, och villkor som 

ger den ena parten ensam beslutanderätt i en viss fråga.50  

                                                 
45 A.a. s. 190. 
46 A.a. s. 189. 
47 Prop. 1975/76:80 s. 106. 
48 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 223. 
49 Grönfors & Dotevall, s. 242 f. 
50 Prop. 1975/76:80 s. 118. 
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Denna uppradning utgör på intet sätt en uttömmande redogörelse för ogiltighetsgrunderna, men 

av utrymmes- och relevansskäl begränsar sig föremålet för denna uppsats till dessa lagrum. 

Vidare kan nämnas att det finns speciell lagstiftning för avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

som ej varit föremål för inbördes förhandling i Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden (AVLK, se avsnitt 5.1). 

2.5  Rättshandlingsförmåga 

Avtalslagens ogiltighetsgrunder täcker dock inte alla situationer när en rättshandling ej 

resulterar i bundenhet av en motpart, vilket även framgår i förslaget till avtalslagen. Exempel 

på sådana situationer är bland annat avtalssituationer som innefattar minderåriga och de som 

lider av någon slags sinnesförvirring som medför att de inte kan råda över sina egna 

angelägenheter.51 

Möjligheten (eller omöjligheten) för rättssubjekt under 18 år att sluta avtal behandlas istället i 

Föräldrabalk (1949:381) (FB), vari det uttrycks att dessa ej besitter rättshandlingsförmåga.52 

Denna huvudregel uttrycker dock inte hela sanningen, i verkligheten inträder 

rättshandlingsförmågan successivt över åren som leder upp till 18.53 

Även ett barn har kapacitet att emotta gåvor, arv och dylikt, vilket juridiskt innebär att 

gåvotagaren är en avtalspart, trots att förfarandet till synes endast har en aktiv part. Barnet kan 

dock fortfarande sakna rättskapacitet att förvalta gåvan, exempelvis om gåvan utgör en fastighet 

eller aktiepost, i vilket fall en förmyndare som förvaltar barnets intressen skall utses. 

Anledningen till detta är enligt Grauers att barnet inte själv kan förstå innebörden av gåvan och 

sitt intresse i att förvalta den, samt i förlängningen besitter kunskapen att korrekt förvalta 

densamma.54 

Mellan åldrarna 16 och 18 år utökas rättskapaciteten successivt. Vid 16 års ålder blir barn bland 

annat behöriga att förfoga över pengar de själva förvärvat, samt ingå rättshandlingar inom en 

egenstartad rörelse.55 

Även efter 18 års ålder kan vissa inskränkningar göras i den rättsliga handlingsförmågan. Fram 

till 1989 kunde en vuxen person omyndigförklaras, vilket i praktiken innebar att den rättsliga 

                                                 
51 Förslag, s. 118. 
52 9:1 FB. 
53 Grauers, s. 23 f. 
54 Grauers, s. 24. 
55 9:3 och 9:5 FB. 

 



   

 

17 

 

handlingsförmågan fråntogs rättssubjektet . De som av någon anledning inte ansågs lämpade 

att råda över sina egna intressen omyndigförklarades, oftast på grund av psykisk sjukdom eller 

dylikt. Istället tilldelades en förmyndare eller god man som förvaltade den omyndigförklarades 

egendom.56 

I omyndigförklarandets ställe introducerades förvaltarskap, vilket innebär att en behövande kan 

tilldelas en förvaltare. Förvaltarskap aktualiseras givet att godmanskap bedöms otillräckligt.57 

Vid tilldelande av en förvaltare förlorar den behövande inte nödvändigtvis hela sin rättsliga 

handlingsförmåga, till skillnad från skeendet vid det tidigare omyndigförklarandet. 

Förvaltarskapet anpassas istället efter behovet.58 

2.6  Sammanfattande analys 

Enligt många är den svenska avtalslagen i mångt och mycket föråldrad till den grad att den inte 

utan svårigheter låter sig appliceras på den stora mångfald avtal vi sluter i dagens samhälle. 

Anbud-accept-modellen utgår i hög grad från de så kallade förhandlingsavtalen, där två parter 

gemensamt förhandlar sig fram till ett slutligt avtal som de båda finner tillfredsställande. Allt 

eftersom nya avtalsformer utvecklats har avtalstolkningen fått expanderas. Att sträcka 

avtalslagen till avtal som sluts vid köp över disk (utan egentlig förhandling) är ingen 

komplicerad procedur, men hur blir det när endast en av parterna är aktiv i avtalsslutet? 

Avtalsslutet i den svenska rätten kan inte längre inrymmas i en simpel regel – det finns en 

mängd principer och regler som tillämpar olika metoder för avtalsslut vid olika situationer. 

Trots att den svenska avtalsrättens grundfundament utgår från användande av löftesprincipen, 

genom anbud-accept-modellen för avtalsbundenhet samt tillitsprincipen för tolkning, ger inte 

viljan någon vidare ledning när exempelvis ett standardiserat användaravtal skall tolkas.  

Ett spörsmål som för uppsatsen är av lika stort intresse som när avtalsbundenhet föreligger, är 

när bundenhet inte föreligger. Avtal kan ogiltigförklaras på grund av subjektet (den som 

ansluter sig till avtalet) eller objektet (avtalet i sig). Utifrån avtalsrättens bestämmelser kan vi 

därför närma oss den bakomliggande grunden till varför ett avtal bedöms vara giltigt eller ej.  

För att tydliggöra bilden av vad som krävs för att uppnå avtalsbundenhet måste 

rättshandlingsförmågan vägas in. Anledningen till varför ett barn till exempel inte kan låtas råda 

över sina egna tillgångar (åtminstone inte de av någorlunda komplexitet) har sin grund i att 

                                                 
56 Grauers, s. 28. 
57 11:7 FB. 
58 Se specifikt 11:7 2st FB, 11:9 FB, samt Grauers, s. 28. 
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barnet helt enkelt inte förstår dem, och ansvaret de medför. Samma skäl ligger bakom varför 

personer med olika former av mental nedsättning kan få sin rättshandlingsförmåga begränsad; 

de saknar den medvetenhet och kunskap som behövs för att kunna avge en viljeförklaring. De 

ogiltighetsgrunder som behandlar avtalets ingående kan sammanfattas som ogiltighet med 

anledning av att personen var inkapabel att på ett adekvat sätt visa sin vilja, vare sig det handlar 

om otillräcklig kunskap (jämför svek) eller situationer när hen inte hade något annat val än att 

utfärda en ”viljeförklaring” (jämför tvång).  

Lojalitet i avtalsslut är även viktigt för att få till stånd ett så starkt och tillförlitligt avtal som 

möjligt. Parterna bör verka lojalt mot varandra och försäkra sig om att båda parterna besitter 

den kunskap, medvetenhet och vilja som krävs för att sluta ett fullgott avtal.  
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3 Viljeförklaringsmodellen 

3.1  Vad är en viljeförklaring? 

Utöver att utgöra rättshandlingar är både anbudet och accepten att beteckna som exempel på 

viljeförklaringar.59 Ussing beskrev det som att det finns tre typer av viljeförklaringar: löften, 

påbud och en blandning däremellan. Ett löfte innebär att avgivaren av löftet binder sig gentemot 

sin motpart, medan ett påbud innebär att motparten binds gentemot avgivaren. Den mest 

använda viljeförklaringen i avtalssammanhang är dock blandningen däremellan, som innebär 

att avgivaren av viljeförklaringen binder sig själv gentemot sin motpart, samtidigt som 

motparten binds i relation till avgivaren.60 

Föremål för denna uppsats är mer specifikt viljeförklaringar i syfte att grundlägga ett 

rättsförhållande i form av ett avtal – eller enligt Ussings metodik, den blandade 

viljeförklaringen. Vad utgör då en viljeförklaring? Frågan kan i huvudsak utrönas på två sätt; 

o Begreppsjuridiskt: Kräver dels en analys utifrån vad som inryms i ordet vilja, dels vidare 

specificering kring mer precist vilken typ av vilja som kan sägas utgöra en 

viljeförklaring.61 

o Praktisk analys: Hur begreppet viljeförklaring bedöms utifrån hur det används vid 

tillämpning på juridiska frågeställningar.62 

För att en viljeförklaring skall föreligga krävs enligt Lehrbergs modell för att definiera en 

viljeförklaring tre grundelement: viljan, förklaringen samt intrycket. 

3.2  Viljan 

Viljan (eller avsikten) omfattar den subjektiva delen av en viljeförklaring. Viljan skall inte bara 

avse att uppnå målet för avtalet, att till exempel förvärva eller omsätta en tillgång, utan även en 

vilja att till sin motpart framföra en önskan att förbinda sig i enlighet med de uppställda 

villkoren.63  

Viljan att verka efter de uppställda villkoren får i förlängningen även den betydelsen att parten 

skall vilja uppnå de rättsföljder dessa villkor kommer resultera i. Ett problem detta kan ge 

upphov till är huruvida en avtalspart verkligen förstår de följder avtalet kommer att få för hen. 

                                                 
59 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 81. 
60 Ussing, s. 7. 
61 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 83. 
62 A.a. s. 83. 
63 A.a. s. 85. 



   

 

20 

 

Detta är i synnerhet sant vid ingående av standardavtal, där acceptgivarens vilja endast yttrar 

sig i ett enkelt knapptryck (se avsnitt 5.2). Som läsaren förstår kan ett handlande i praktiken få 

mer långtgående konsekvenser än vad en part först tänkt sig. Att tillåtas frånträda ett avtal 

enkom på grund av sin okunnighet blir förstås ohållbart i längden – det strider till och med mot 

en princip som uppställts i svensk rätt, vilken klargör att var och en får stå sitt kast för att hen 

ej känner lagen. Detta tredje steg får därför sägas tillmätas en större betydelse i teorin än vad 

som kan bedömas råda i dagens rättsläge.64 

En mer praktisk lösning på frågan huruvida en vilja skall bedömas föreligga blir istället att 

angripa frågan med hjälp av verktyg för avtalstolkning.65 Om en avtalstolkning ger anledning 

att tro att en vilja har legat till grund för handlandet föreligger, åtminstone ur avtalsrättslig 

synpunkt, en vilja. Hur görs då denna bedömning? Oenighet råder i frågan. 

Avtalstolkning tar normalt avstamp i den så kallade tillitsprincipen, vilken, som tidigare har 

avhandlats (se avsnitt 2.3.2), kort kan sägas innebära att en formulering skall tolkas så som 

motparten haft fog att uppfatta den.66 Vi talar här om en objektivt inriktad avtalstolkning, med 

anhängare som Jan Ramberg.67 Att tolkning sker efter hur medkontrahenten haft fog att uppfatta 

avtalet kan i all sin enkelhet framstå som en självklarhet, men även andra argument kan vägas 

in för att avgöra vad en lydelse faktiskt syftat till. Den faktiska, rättsliga och i övrigt språkliga 

kontexten kan komplicera även en formulering med en tillsynes entydig (språklig) betydelse.68 

Betydelsen kan mer eller mindre tydligt stå i strid med vad parterna ämnat uppnå med den 

språkliga konstruktionen. Lydelsen borde kanske med bakgrund till sitt syfte ha varit en helt 

annan. Tolkningen blir, mot bakgrund av detta, vad som kallas intersubjektiv.69 Det rör sig här 

om en subjektiv ingång till avtalstolkningen där syftet blir att försöka utläsa partsavsikten – 

avtalstolkningen används i det närmaste för att utröna bevis. Till denna uppfattning räknas bland 

andra Lehrberg.70 Det är dock av stor vikt att en rent språklig tolkning alltjämt ger tillräckligt 

tydlig ledning för vilka villkor en part har att förhålla sig till.71 

HD har uttalat sig i frågan, bland annat i rättsfallet NJA 2015 s. 741. I fallet var fråga om 

tolkning av ett avtal med ett stort antal parter, och HD framförde att den utläsningsbara 

                                                 
64 A.a. s. 85. 
65 A.a. s. 85. 
66 Lehrberg, Avtalstolkning s. 105. 
67 Samuelsson, s. 547. 
68 Adlercreutz, Avtalsrätt 2, s. 46. 
69 A.a. s. 58. 
70 Samuelsson, s. 547. 
71 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 106. 
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partsavsikten i första hand blir vad som måste vägas in vid bedömning om vilja skall anses 

förestående. Resonemanget underbyggdes med att avtal ofta utformas utan att villkoren varit 

föremål för diskussion parterna emellan. Det kan, som i föremålet för denna uppsats, handla 

om standardiserade användaravtal där anbudsgivaren ensidigt uppställt villkoren, och 

acceptgivarens enda viljeyttring består i att klicka i en ruta. I dessa fall blir det i praktiken 

mycket svårt att fastställa en gemensam partsavsikt. Subjektiva kriterier får stå tillbaka för den 

rent objektiva tolkningen.72 

3.3  Förklaringen 

Förklaringen tar närmast sikte på framförandet av viljeförklaringen, alltså på det sätt avgivaren 

till sin motpart ger uttryck för sin vilja.73 Här kan olika metoder för kommunicerande göras 

gällande. Förklaringen kan kommuniceras både skriftligen eller muntligen, eller, något 

motsägelsefullt, i avsaknad av uttrycklig kommunicering. Det kan, till exempel, röra sig om 

konkludent handlande eller passivitet (se kapitel 4).74 Denna fråga regleras i de fall den blir 

direkt avgörande för avtalets giltighet genom ett av lagen specifikt angivet formkrav.75 Det som 

generellt kan sägas bli avgörande för momentet är att förklaringen medför någon form av 

rättslig verkan.76 

Förklaringen skall vidare för dess legitimitet tydligt reglera vem som utställer densamma, samt 

i förlängningen den person eller krets den riktar sig till.77 Den skall även på fullgott sätt ha 

kommit motparten till handa.78 Till detta hör även att vissa avsiktsförklaringar uppenbart ej är 

av sådan dignitet som krävs för att en viljeförklaring skall bedömas föreligga. Uttryck av allt 

för vardaglig karaktär eller som annars utelämnar uppenbart väsentliga delar utgör ej 

viljeförklaringar i rättslig mening.79 

3.4  Intrycket 

Det tredje grundelementet fokuserar istället på hur motparten ställer sig till den från avgivaren 

kommunicerade förklaringen.80 Lyckas parterna inte förstå varandras intentioner föreligger risk 

för komplikationer avseende avtalsslutet. Exempelvis kan en acceptgivare som ej röner 

                                                 
72 NJA 2015 s. 741. 
73 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 83. 
74 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 108. 
75 Se till exempel. om formkrav för fastighetsköp, 4:1 Jordabalk (1970:994). 
76 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 94 f. 
77 A.a. s. 94. 
78 A.a. s. 83. 
79 A.a. s. 95. 
80 A.a. s. 83. 
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framgång i att förmedla sin vilja till anbudsgivaren riskera att denna istället vänder sig till en 

annan intressent. I mångt och mycket blir resonemanget för denna punkt likt det som framfördes 

under avsnitt 3.3, med den skillnad att det istället rör sig om att motparten skall ha uppfattat sin 

potentiella medkontrahents vilja som en sådan.  

3.5  Sammanfattande analys 

Viljeförklaringen kan sammanfattningsvis anses ha tre byggstenar; viljan, förklaringen och 

intrycket. Lehrbergs uppdelning av viljeförklaringen kan också utläsas från de olika principerna 

för avtalstolkning (se avsnitt 2.3.2), där dessa tar akt om varsin av viljeförklaringens 

byggstenar; viljeprincipen om viljan, förklaringsprincipen om förklaringen och tillitsprincipen 

om intrycket. Detta sammanfaller med att Lehrberg har beskrivits som en av de 

avtalsrättsjurister som argumenterar för att avtalslagen på ett fullgott sätt representerar den 

praktiska avtalsrätten.81  

Trots att vi i detta kapitel behandlat viljeförklaringen som en nödvändig förutsättning för att 

avtalsbundenhet skall uppstå, är det viktigt att poängtera att detta endast är en teori bland flera. 

En tydlig företrädare för viljeförklaringsteorin är bland annat Lehrberg, varför han även har 

hänvisats till i hög utsträckning. Andra författare gör istället gällande att viljeelementet i många 

fall bli så urholkat att en viljeförklaring knappast kan sägas föreligga.82 

  

                                                 
81 Heidbrink skriver i SvJT 2007 s. 685 att samtliga Lehrbergs modeller för avtalsslut grundar sig på avtalslagen. 
82 Till exempel Kurt Grönfors i boken ”Avtalsgrundande Rättsfakta”. 
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4 Alternativ till viljeförklaringsmodellen 

4.1  Inledande ord 

Som framkommit under avsnittet om förklaringen (se avsnitt 3.3) kan olika former av 

viljeyttringar resultera i avtalsslut. Utöver de kanske mest traditionella formerna av avtalsslut 

– skriftliga respektive muntliga – kan även ett visst handlande eller rentav ett icke-handlande 

förmedla en vilja, eller i vart fall ge en motpart intryck av att så är fallet. Det rör sig här om 

termen konkludent handlande. Som namnet antyder innebär begreppet att ett agerande från 

kontrahenten påvisar att ett avtal föreligger, trots avsaknad av ett formellt avtalsslut genom 

uttrycklig kommunicering.83 

4.2  Viljeförklaringsteorins otillräcklighet 

Teorin om viljeförklaringen har historiskt sett haft en helt avgörande betydelse för att förklara 

ett avtals uppkomst. Ett bindande avtal var i princip direkt avhängigt två korrelerande 

viljeförklaringar. Det i praktiken enda som komplicerade avtalets giltighet härrörde från brister 

i viljeförklaringen, i form av betingelser såsom svek, misstag och tvång (se avsnitt 2.4).84 

Dagens samhälle har väsentligen komplicerat denna bild. Viljeförklaringen utgör alltjämt en 

pregnant del i avtalsslutet, men även andra modeller kan komma på tal.  

Grönfors gav uttryck för att avtal kan uppkomma dels genom sammanstämmande 

viljeförklaringar, dels genom andra så kallade avtalsgrundande rättsfakta. Den senare modellen 

för avtalsingående blir alltför omfattande och mångfacetterad för att inrymmas under begreppet 

viljeförklaring.85 I vissa situationer, såsom när en part agerat på ett sätt som enligt avtalsrätten 

ger uttryck för en viljeförklaring – trots att denna viljeförklaring ej nödvändigtvis varit partens 

avsikt – framstår avtalsbundenheten snarare som en sanktion – viljeelementet förbises.86 Det 

rör sig här om, exempelvis men ej uteslutande, avtalsbundenhet genom konkludent handlande 

eller tyst viljeförklaring, vilka i avsaknad av ett tydligt viljeelement istället tar utgångspunkt i 

den så kallade tillitsprincipen (se avsnitt 2.3.2). Bakgrunden till denna utveckling återfinns i 

vad som ansetts utgöra lämpliga tillvägagångssätt för att uppnå avtalsbundenhet och i 

förlängningen vad som ligger i handelns intresse.87 

                                                 
83 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 112. 
84 Grönfors, s. 201. 
85 A.a. s. 206. 
86 A.a. s. 207. 
87 A.a. s. 204. 
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Vidare har kritik riktats mot viljeförklaringsmodellen, inte för att den täcker in för få 

avtalstyper, utan för att den i sig inte ger en sammanhängande förklaring till hur 

avtalsbundenhet uppstår. Hägerström liknar modellen vid ett cirkelresonemang av typen "för 

att åstadkomma ett bindande avtal måste parten avge en viljeförklaring, men för att avge en 

viljeförklaring måste parten avge en viljeförklaring…”. Det finns sålunda ingen tydlig början 

och slut på skeendet. I och med att en viljeförklaring måste föregås av en viljeförklaring 

kommer den egentliga kärnan av avtalsbundenheten aldrig kunna utrönas. 88 

Att viljeförklaringen är ett cirkelresonemang har dock kritiserats av bland annat Svensson, som 

anser att Hägerströms argument på ett överdrivet sätt komplicerar modellen genom att dela upp 

händelserna som leder till avtalsbundenhet i viljeförklaring respektive förklaring av 

viljeförklaring. Istället för att, som Hägerström antyder, se det som att en viljeförklaring måste 

förklaras, ser Svensson viljeförklaringen som ett moment som föregås av ett icke-juridiskt 

meddelande, snarare än en förklaring i juridisk mening.89  

4.3  Negativ avtalsbindning 

I regel krävs en gemensam partsvilja för att ett avtal skall vara slutet. Detta medför att så kallad 

negativ avtalsbindning, där till exempel en säljare binder en potentiell kund genom att opåkallat 

skicka en vara och en faktura, som huvudregel ej är tillåtet.90 

Negativ avtalsbindning berörs ej i avtalslagen, men i 10 § Marknadsföringslag (2008:486) 

förbjuds marknadsföring som anses vara vilseledande. Förtydliganden återfinns i den till lagen 

bifogade "svarta listan", som i sin 21:a och 29:e punkt definierar dessa affärsmetoder som 

vilseledande och aggressiva.91 Förfarandet är ändock i vissa fall accepterat när det rör 

förlängning av prenumerationer och därvid jämförbara tjänster, till exempel försäkringstjänster 

och tidningsprenumerationer. Automatisk förnyelse av dessa tjänster anses normalt acceptabelt, 

förutsatt att kunden ges en påminnelse och erbjuds skälig tid att avbryta prenumerationen innan 

förnyelse inträder.92 

                                                 
88 Hägerström, s. 101. 
89 Svensson, s. 70–72. 
90 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 110. 
91 Prop. 2007/08:115 Bilaga 1, punkterna berör specifikt situationerna när en säljare skickar en produkt till en kund 

tillsammans med en faktura, alternativt kräver betalning för att återsända en produkt de skickat opåkallat. 
92 Bernitz, s. 203–204. 
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4.4  Konkludent handlande 

Trots att en anbudstagare inte kan bli bunden av ett anbud på grund av sin passivitet vid negativ 

avtalsbindning, kan bundenhet ändå uppstå i avsaknad av en uttrycklig accept. Genom att agera 

som att ett bindande avtal föreligger, kan bundenhet av ett avtal uppkomma genom ett så kallat 

konkludent handlande.93 Det konkludenta handlandet kan ske genom exempelvis konsumtion, 

nyttjande eller annat förfogande över emottagen vara eller tjänst, eller genom att utföra en 

prestation som enligt avtalet åligger anbudsmottagaren, till exempel avgivande av betalning.94 

4.5  Kontraheringsplikt 

Ytterligare avsteg från viljeförklaringsmodellen återfinns i begreppet kontraheringsplikt - 

förbud mot avtalsvägran. Det rör sig här om, till skillnad från ovanstående punkter där 

kontrahentens avsaknad av uttrycklig viljeyttring leder till avtalsslut, ett framtvingande av 

avtalsingående, eller i vart fall en prestation.95 För att kontraheringsplikt skall föreligga krävs 

att vissa punkter är uppfyllda. Det främsta kännetecknet är att anbudsgivaren inte kan välja sin 

medkontrahent. Typexemplet är en verksamhet, exempelvis ett försäkringsbolag, som tilldelats 

ett ansvarsområde, och därmed i och med sin position på marknaden en skyldighet att fullgöra 

vissa förpliktelser mot allmänheten.96  

Till denna valfrihetsbegränsning tillkommer ytterligare två moment för att kontraheringsplikten 

skall ha en reell verkan - förbud att avbryta avtalsförbindelser samt begränsad möjlighet till 

utformning av villkoren för avtalet. Avsteg från dessa hade inneburit att kontraheringsplikten i 

praktiken inte haft någon betydelse, eftersom det då stått kontrahenten fritt att ändra villkoren 

efter eget tycke (och därmed upprätta dessa i enlighet med dennes vilja) alternativt välja att 

frånträda avtalet.97  

4.6 Sammanfattande analys 

Att påstå att en viljeförklaring utgör en förutsättning för att ett avtal skall göras bindande, är att 

expandera begreppet viljeförklaring längre än ordets egentliga innebörd. Ett parkeringsavtal 

som slutits genom att en bilist tar en parkeringsplats i anspråk måste i så fall föregås av en tyst 

viljeförklaring från ägaren av parkeringsplatsen, som riktar sig mot samtliga potentiella bilister 

som kan tänkas ta platsen i anspråk. På samma sätt skulle ett försäkringsbolag vid sitt bildande 

                                                 
93 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 112. 
94 A.a. s. 112. 
95 A.a. s. 83. 
96 A.a. s. 82. 
97 A.a. s. 82. 
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vara tvunget att uttrycka sin vilja att i framtiden sluta avtal med samtliga kunder som möjligtvis 

skulle vara intresserade av bolagets tjänster, eftersom de nu på grund av sin kontraheringsplikt 

är oförmögna att agera efter sin vilja.  

Skulle en sådan argumentation föras måste en bedömning angående viljeförklaringens värde 

göras. Ett utbud räknas ej som ett bindande avtal på grund av dess avsaknad av adressat.98 På 

motsvarande sätt bör inte heller en ”allmän vilja” att sluta avtal med en stor oidentifierad krets 

personer utgöra ett bindande anbud. Vid användande av anbud-accept-modellen måste i sådana 

fall viljeförklaringen för ett anspråkstagande av en parkeringsplats lämnas vid avtalstidpunkten, 

vilket sällan görs (annorlunda kan det vara när det till exempel finns en biljettautomat). Allt 

detta tyder på att det finns andra modeller för avtalsslut än de som nämnts i tidigare kapitel.  

                                                 
98 Utbud är ett anbud som inte är bindande på grund av dess avsaknad av specifik adressat, jmf. en annons eller 

reklam. Se t.ex. Grauers, s. 65. 
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5 Standardavtal 

5.1  Inledande beskrivning 

När avtalslagen skrevs var marknaden mer individualistisk än i dagens samhälle. I det då 

rådande rättsläget var den traditionella anbud-accept-modellen mer lämpad att tackla de 

problem den kunde ställas inför. På senare tid, med massdistribution och storföretagsamhet har 

dock avtalslagen blivit otillräcklig för att på ett uttömmande sätt beskriva de avtal som nu är 

vanliga. Istället har standardavtalen fått en dominerande ställning i näringslivet.99  

Vad ett standardavtal är finns inte definierat i någon svensk lag, men i 11 § AVLK återfinns 

lydelsen: "avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling", vilket är en 

rimlig definition på vad som utgör standardavtal. Standardavtalen kännetecknas av att vara 

utformade i förhand, och ges i regel ut till flertalet kontrahenter.100 

Syftet med standardavtal är ofta att förenkla snabbtransaktioner såsom parkering av fordon, 

bussresor och liknande. Detta kan i många fall vara direkt nödvändigt i dagens samhälle, 

eftersom antalet kunder som nyttjar dylika tjänster i vissa fall kan vara så stort att individuella 

förhandlingar i praktiken är tidsmässigt omöjliga.101 

5.2  Problem i avtalsslut i standardiserade användaravtal 

I de standardiserade användaravtalen ger den gemensamma partsviljan upphov till viss 

problematik. I en enligt avtalslagen tänkt avtalsbildning samarbetar parterna för att gemensamt 

uttrycka sin vilja, medan ett standardiserat användaravtal endast ger uttryck för viljan hos den 

avtalsskrivande parten. Motparten får istället nöja sig med att avge ett simpelt ja eller nej; det 

blir ett så kallat take-it-or-leave-it-avtal.102 Ett sådant kort svar, mot bakgrund av att 

acceptgivaren kanske inte till fullo förstod avtalet eller ens läste det, kan knappast anses utgöra 

ett fullständigt uttryck för acceptgivarens vilja.103 

Trots att det standardiserade användaravtalet inte uppfyller de teoretiska krav ett avtal normalt 

skall, anses de dock i praktiken utgöra giltiga avtal, till stor del på grund av det behov som i 

många fall finns för denna typ av avtal. Vidare måste något värde tillmätas det faktum att 

                                                 
99 Bernitz, s. 13. 
100 Ramberg & Ramberg, s. 150. 
101 Ramberg & Ramberg, s. 151. 
102 Bernitz, s. 17. 
103 Grönfors, s. 97f. 
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acceptgivaren faktiskt godkänt villkoren, utan att själv ha vidtagit åtgärder för att bekanta sig 

med innehållet.104 

5.3  Tolkning av standardiserade användaravtal 

Eftersom någon gemensam partsavsikt blir svår att utläsa i de standardiserade användaravtalen, 

kan den inte heller ge någon vidare ledning vid tolkning av dessa.105 Istället får en mer ingående 

tolkning av standardavtalet göras, där bland annat mer precisa bestämmelser värderas högre än 

de mer allmänt hållna villkoren.106 

HD har i praxis uttryckt ett krav på precision när det gäller villkor som, jämfört med den 

dispositiva rätten, är långtgående, överraskande och tydligt till nackdel för den part som ej 

författat avtalet.107 Vidare läggs mer tyngd på analys kring avtalets systematiska uppbyggnad 

jämfört med gemensamt förhandlade avtal, vilket innebär att placeringen av ett villkor kan 

avgöra om det tolkas som en huvudregel eller ett undantag.108 Vidare har HD förklarat att i fall 

där ingen gemensam partsvilja kan utrönas, och inte heller ordalydelsen eller systematiken i 

avtalet kan ge någon vidare ledning, kan istället dispositiv rätt fylla ut otydligheter.109 

Till skillnad från vad som är fallet för de individuellt förhandlade avtalen, kan den så kallade 

oklarhetsregeln (jmf. latins in dubio contra stipulatorem110) tillämpas i desto högre utsträckning 

vid tolkning av standardiserade användaravtal. Oklarhetsregeln innebär att ett svårtolkat 

avtalsvillkor tolkas till fördel för den som ej har utformat villkoret.111 I de fall acceptgivaren är 

konsument finns oklarhetsregeln lagstadgad.112 

Vidare blir den så kallade minimiregeln, som i korthet innebär att bedömaren vid tolkning av 

avtal skall använda den tolkningen som är minst betungande för den som skall prestera, enligt 

Bernitz svårtillämplig i standardavtal. Eftersom köparens prestation, vid användande av 

standardiserade användaravtal, oftast enbart består i utgivande av betalning, blir minimiregeln 

istället säljarvänlig, och därav till avtalsförfattarens fördel.113 Lehrberg uttrycker dock tvärtom 

att regeln blir än mer tillämplig för köparen i dessa fall, eftersom priset i regel är lättare att 

                                                 
104 Ramberg & Ramberg, s. 152. 
105 Bernitz, U, s. 91. 
106 A.a. s. 93. 
107 NJA 2012 s. 597, se speciellt punkt 19 i HD:s domskäl. 
108 Bernitz, U, s. 94. 
109 NJA 2012 s. 597, se speciellt punkt 13 i HD:s domskäl. 
110 Ungefärlig översättning: Vid tveksamheter; mot upprättaren 
111 Bernitz, U, s. 96 f. 
112 10 § AVLK. 
113 Bernitz, s. 100 f. 

 



   

 

29 

 

justera jämfört med omformulering av avtalsvillkor.114 Eftersom det i litteraturen råder delade 

meningar bör regeln tillämpas med försiktighet.115 

5.4  Elektroniska standardavtal 

En stor del av de standardavtal som i dagens samhälle nyttjas är digitala. Genom att bocka för 

en ruta har läsaren potentiellt godkänt villkor av betydande omfattande. Dessa avtal kallas 

point-and-click-avtal, och innebär att användaren innan avtalsslut presenteras de fullständiga 

användarvillkoren som gäller för produkten eller tjänsten, varpå användaren klickar i en ruta 

som intygar att hen godkänner villkoren.116 Vidare krävs i regel att särskilt oväntade eller 

betungande villkor skall godkännas på särskilt sätt, exempelvis genom separata klickrutor.117 

Problemet med point-and-click-avtal är att köparen sällan i praktiken läser igenom villkoren 

som presenteras för hen. Därmed uppstår problem i att påstå att köparens accept utgjort uttryck 

för dennes vilja. Av praktiska skäl anses ändå dessa avtal vara bindande, trots avsaknaden av 

en fullständig viljeförklaring.118 

Bevisningen av den bakomliggande viljan vid point-and-click-avtal är desto svårare. Det 

faktum att säljaren när som helst kan ändra villkor eller individuella lydelser gör det 

problematiskt att fastställa exakt vad köparen gick med på vid avtalsingåendet. Det åligger 

därför säljaren att kunna redovisa vad villkoren stipulerade under en given period.119  

I andra fall kan tiden för godkännande av avtalsvillkor läggar efter köptillfället. Ett exempel på 

detta är vid köp av en programvara över disk, där köparen sedan tvingas godkänna avtalsvillkor 

vid öppnandet av förpackningen (en så kallad shrink-wrap, eller förpackningslicens). På samma 

sätt kan digitala avtal innebära att villkoren presenteras köparen först efter köpet, i vilket fall 

avtalstypen kallas click-wrap. Huruvida dessa avtal är bindande eller ej är dock omdiskuterat, 

främst med hänsyn till att villkoren inte presenteras vid det ursprungliga avtalstillfället.120 HD 

har uttalat att kännedom om sådana villkors existens ändock kan göra dem bindande.121 

                                                 
114 Lehrberg, Avtalstolkning s. 237. 
115 Jmf Lehrberg, Avtalstolkning 236 ff. med Bernitz s. 100 f. och Adlercreutz, Avtalsrätt 2, s. 114. 
116 Hultmark, s. 72-75. 
117 SOU 2005:20 s. 145. 
118 Hultmark, s. 73 f. 
119 A.a. s. 75 - jmf. 13 § Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. 
120 Lindberg & Westman, s. 381 f. 
121 NJA 1978 s. 432. 
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Click-wrapen har jämförts med en uppdatering av programvara. En kund kan till exempel ha 

köpt en mjukvara, som efter en tid uppdateras och omfattas av nya användarvillkor. 

Argumentation för att inkorporera dessa villkor i avtalet är desto mer problematisk, eftersom 

kunden inte kan förutse dess innebörd. Däremot föranleds ofta dessa ytterligare villkor av 

bestämmelser i det inledande avtalet, som ger säljaren rätt att implementera dessa 

uppdateringar.122 HD har vidare uttryckt att huvudregeln bör vara att samtliga avtalsvillkor 

bereds köparen (vare sig köparen läser villkoren eller ej) före avtalsslutet.123 

5.5  Sammanfattande analys 

Jämfört med de typavtal som avsågs vid skrivandet av avtalslagen, är de standardiserade 

användaravtalen en mycket mer otydlig avtalsform att applicera lagstiftning på. De präglas i 

större utsträckning av inbördes styrkedissonanser samt ensidighet i avtalsslutet.  

Många av de företag som nyttjar dessa avtal är inte svenska, och tillämpar ofta deras nationella 

lagstiftningar. Trots att AVLK garanterar att svensk tvingande lagstiftning även gäller i dessa 

fall, kan det skapa en stor förvirring bland de icke-juridiskt kunniga konsumenterna avseende 

vilka villkor som blir juridiskt bindande, och vilka som faller bort. 

De point-and-click-avtal som konsumenter presenteras är ofta svåra att förstå och lätta att klicka 

förbi, vilket i praktiken gör att ytterst få läser avtalen i sin helhet. Vid tillämpning av anbud-

accept-modellen blir därför problemet tvåfaldigt. För det första är det svårt att motivera att 

”anbudsgivaren” genom sin vilja utgivit ett anbud snarare än ett utbud, eftersom hen vid 

avtalstidpunkten förmodligen inte ens var medveten om att avtalet slöts, och för det andra är 

det svårt att motivera att acceptgivaren genom sin vilja utgivit en accept, eftersom hen 

förmodligen inte ens läst avtalsvillkoren.  

Vidare uppkommer ytterligare problem med click-wrap-villkor, eftersom nya avtalsvillkor 

introduceras i avtalsförhållandet efter det ursprungliga avtalets ingående. Dessa 

nyintroducerade villkor tillkommer genom en referensparagraf i det ursprungliga avtalet, men 

de exakta bestämmelserna är okända för köparen vid tidpunkten för avtalsingåendet.   

                                                 
122 Roos, F, Standardavtal i elektronisk miljö i Kihlman, s. 50. 
123 NJA 2011 s. 600. 
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6 Analys 

6.1 Disposition 

I det följande skall redogöras för standardiserade användaravtal och dess förhållande till 

avtalsrätten, utifrån de tre för uppsatsen uppställda frågeställningarna. 

Analysen kommer företas i tre etapper där först en rättslägesanalys av användaravtalet och dess 

kärna i stort skall sammanställas. Därefter kommer detta bedömda rättsläge appliceras på 

uppsatsens frågeställningar, i syfte att utröna hur de konkreta fallen förhåller sig till gällande 

rätt. Slutligen skall, i uppsatsens avslutande kapitel, ställning tas till lämpligheten av de 

slutsatser vi dragit, och en avslutande diskussion hållas.  

6.2  Rättslägesanalys 

6.2.1 Rimlighet i att läsa användaravtal 

Att läsa avtal innan acceptgivande är en viktig del i ett fullgott avtalsslut. Men hur rimligt är 

det att en person läser alla avtal hen ämnar ingå? 

Vi möts i vår vardag av en riklig mängd avtal. Allt från sociala medier till mjukvara omfattas i 

många fall av extensiva användaravtal, för att inte tala om policys angående 

informationshantering som återfinns på mer eller mindre var internetsida. En amerikansk 

undersökning124 fann att om en person skulle läsa alla användarpolicys för hemsidor hen 

besöker till vardags, hade motsvarande 40 minuter dagligen gått åt enbart till att läsa dem, eller 

ungefär 25 minuter för att ögna igenom dem.125 Denna uppskattning innefattar endast själva 

läsandet – eventuell tid åt tolkning och reflektion är inte medräknat.  

Undersökningen omfattar inte heller användaravtal som sluts vid köp av produkter, som även 

de ofta omfattas av extensiva villkor för användning. Dessa avtal bör i många fall snarare läsas 

än mer noggrant än hemsidors användarpolicys. Problemen med omfattande avtal är därmed 

inte bara dess extensiva utformning, utan även den enorma mängd avtal en person kommer i 

kontakt med i sin vardag.  

Utöver omfattnings- och kvantitetsproblematiken har en annan amerikansk undersökning126 

påvisat att en majoritet av användarpolicys helt enkelt är dåligt skrivna. Avsaknad av relevant 

                                                 
124 McDonald & Cranor, 2008. 
125 Författarna har redovisat 244 respektive 154 timmar per år för att läsa, men vi har konverterat det till minuter 

per dag för att skapa en mer relaterbar siffra. 
126 Cranor, Hoke, Leon & Au, 2015. 
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information i kombination med komplicerat språkbruk och tvetydiga definitioner försvårar 

läsningen avsevärt för de som ämnar ansluta sig till avtalen. Detta gör det nästintill omöjligt att 

veta hur ens uppgifter kan komma att användas efter accept av användaravtalet. 

Det finns god anledning att tro att samma, om inte allvarligare, problematik även finns i Sverige, 

eftersom många produkter och sidor vi besöker kommer ifrån utlandet, och är därmed inte till 

fullo anpassade till svensk lagstiftning. Den globaliserade marknaden medför även att 

multinationella företag gärna utformar avtal som skall tillämpas i samtliga länder där deras 

produkter saluförs. Detta innebär att många av villkoren i avtalet får ge vika på grund av 

tvingande lagstiftning, vilket även skapar situationer där den icke-juridiskt kunniga personen är 

osäker på vilka villkor som gäller.127 

Sammanfattningsvis är det svårt att hävda att det är rimligt att läsa igenom avtal i sin helhet 

innan godkännande. Dessa tjänster och hemsidor utgör en sån pregnant del av dagens samhälle 

att det vore orimligt att raljera med orden "ingå inte ett avtal du inte har läst". 

6.2.2 Vilja eller medvetenhet 

Enligt viljeförklaringsteorin skall avtal föregås av två (eller flera) korrelerande viljor och 

viljeförklaringar. Men vilja utgör inte ensamt ett tillfredsställande grundelement, eftersom även 

subjekt utan rättshandlingsförmåga i sådana fall skulle vara kapabla att sluta avtal. Vad som 

ofta skiljer exempelvis en vuxens vilja att sluta avtal från ett barns, är en medvetenhet om vilka 

rättigheter och skyldigheter som avtalet medför.  

Medvetenheten kan även anses, utöver insikten att ett avtal ingås, innehålla de förväntningar 

på ett avtal en avtalspart kan tänkas ha. Orimliga och ”gömda” avtalsvillkor, samt svikligt 

förledande, som fortfarande kan innebära att medvetenheten inte korrelerar med det faktiska 

avtalet, resulterar inte i bundenhet (se avsnitt 2.4). Eftersom rättssubjektet inte har tillgång till 

all information har hen inte heller tillräcklig medvetenhet om avtalsföljderna. 

Däremot fyller viljebegreppet fortfarande en viss funktion. Ett avtal som sluts genom 

exempelvis råntvång är inte giltigt (se avsnitt 2.4), men är det för att den tvingade saknar 

medvetenhet? Den tvingade är förmodligen fullt medveten om vad som händer och vad 

”avtalet” får för följd, men i detta fall är det tydligt viljan som saknas. En viktig sak att 

                                                 
127 Det är vanligt att konsumentskyddslagar negerar villkor som är betungande för konsumenter i Sverige, som har 

en relativt stark konsumentskyddslagstiftning. 
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poängtera är att vid tvång är det inte bara en avsaknad av vilja, utan en aktiv ovilja som 

föreligger. 

Medvetenheten kan även återfinnas i de principer som kan sägas ligga till grund för hur avtal 

tolkas, i Sveriges fall kanske främst tillitsprincipen (se avsnitt 2.3.2). Tillitsprincipen bygger på 

att en medkontrahent skall kunna sätta tillit till att hens motpart gett uttryck för sin vilja vid 

avtalsingåendet. Det är därför på denna tillit som avtalsbundenheten grundar sig. I avsaknad av 

tillit kan parterna inte veta vad avtalet de facto innebär, och vilka rättigheter och skyldigheter 

avtalet i framtiden kommer resultera i. Denna oförutsägbarhet är ett tydligt uttryck för den 

bristande medvetenheten, vilket hade resulterat i obundenhet. 

Medvetenheten återfinns även i förklarings- och viljeprincipen. Vad gäller viljeprincipen: Om 

ett avtal vore att anse som bindande, trots att förklaringen skiljer sig från den bakomliggande 

viljan, blir avtalstolkningen väsentligen mer oförutsägbar, och en fullgod medvetenhet 

avseende avtalets följder kan ej sägas föreligga. Vid tillämpning av förklaringsprincipen skall 

kontrahenten kunna lita på att det som uttrycks även skall efterlevas (se avsnitt 2.3.2). 

Förespråkare av förklaringsprincipen menar att enbart ta hänsyn till den bakomliggande viljan 

skulle resultera i en lägre förutsägbarhet och därmed en minskad medvetenhet hos 

kontrahenten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den traditionella läran om att sammanstämmande viljor krävs 

för att sluta avtal inte är felaktig, men till viss del otillräcklig. Angående viljan föreslår vi att 

vikten läggs på att viljan inte är aktivt negativ, i vilket fall avtalsbundenhet inte uppnås. Att 

viljan är aktivt positiv är däremot inte en förutsättning i sig; även en ”neutral” vilja (varken 

aktiv vilja eller ovilja) kan föranleda bundenhet. Vikten läggs istället på att kontrahenterna skall 

ha en medvetenhet om innebörden av avtalet samt om de rättigheter och skyldigheter som en 

eventuell avtalsbundenhet hade medfört. En neutral vilja kombinerat med medvetenhet medför 

därför avtalsbundenhet, medan en aktiv vilja kombinerat med omedvetenhet inte gör det. 

6.2.3 Vilja eller medvetenhet i standardiserade användaravtal 

Standardiserade användaravtal är idag nästintill oundvikliga, varför det hade varit svårt att 

hävda att de inte utgör avtal över huvud taget, men frågan är om den svenska avtalsrätten har 

tillräckliga verktyg för att hantera dem. Som tidigare diskuterats är det svårt att argumentera för 

att någon aktiv viljeförklaring ligger bakom avtalsbundenheten för någon av de avtalsslutande 

parterna. Frågan som då uppstår är i vilken mån användaren är medveten vid avtalsingående 

genom standardiserade användaravtal, och vad medvetenheten avser.  
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Vad gäller anbudsgivaren är medvetenhetsfrågan relativt enkel. Eftersom denna avtalspart är 

den som författar avtalet får det antas att det är hen som har störst medvetenhet. Detta kan till 

viss grad inskränkas av det faktum att denna part inte är aktivt medverkande i själva avtalsslutet. 

En medvetenhet om avtalets innehåll och möjligheten att avtalet sluts bör ändock räcka för att 

avtalsskrivaren skall anses ha uppnått medvetenhetskravet. 

I det andra ledet är medvetenhetsfrågan desto mer komplex. Här kan huvudsakligen tre 

situationer uppställas för att utreda kontrahentens förväntningar på de rättigheter och 

skyldigheter avtalet medför. Låt oss först tänka en situation där en användare innan ett köp 

tvingas bocka för en ruta som säger att användaren accepterar de villkor som uppställs. Det kan 

här uppstå två olika situationer som kan påverka medvetenheten. Antag först att användaren 

faktiskt läst igenom samtliga villkor och är införstådd med dess innebörd. Skillnaden i 

medvetenhet mellan denna situation jämfört med det standardavtal som sluts vid köp av en vara 

över disk är marginell. Användaren har i detta fall tydligt den medvetenhet som krävs för att 

sluta ett bindande avtal i eventuell avsaknad av vilja. 

Alternativet är att användaren inte läste igenom avtalet innan hen godkände det. Tidigare 

behandlades frågan om en viljeförklaring kan anses föreligga utan att kontrahenten vet vilken 

vilja hen förklarar, och nu blir frågan motsvarande för medvetenheten: kan medvetenhet sägas 

föreligga om villkor man inte känner till? Frågan expanderas således beroende på hur villkoren 

presenteras för användaren. 

Den andra situationen vi kan tänka oss är när användaren tvingas klicka i en ruta för att bekräfta 

att hen har läst igenom avtalet, oberoende av huruvida användaren faktiskt har läst det (se point-

and-click-avtal, avsnitt 5.4). I detta fall måste användaren åtminstone vara medveten om att 

villkoren existerar, men användaren har fortfarande ingen kännedom om innehållet. 

En tredje situation är att villkoren finns tillgängliga utan något explicit krav på 

uppmärksammande från användarens sida, alternativt ett krav på att användaren åtminstone 

måste scrolla igenom villkoren innan hen godkänner dem128. Det senare alternativet är det mest 

belastande för användaren, och ifall inte ens det skulle medföra den medvetenheten som krävs 

för avtalsbundenhet, skulle denna modell för avtalsingående helt fallera, eftersom 

                                                 
128 Vid en bedömning om vad som anses utgöra god marknadsföringssed anses förfarandet att behöva scrolla 

igenom avtalet innan möjlighet ges till godkännande, enligt De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt 

om handel och marknadsföring på internet, artikel 6.1.6. 
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avtalsskrivaren svårligen kan tvinga användaren att (faktiskt) läsa villkoren som hen 

presenterats.  

Även om alla tre situationer som presenterats bevisligen är tillräckliga, anser vi att företag i 

rimlig utsträckning skall arbeta för att medkontrahenten ges så stor inblick som möjligt i 

villkoren. Detta inkluderar krav på att scrolla igenom villkoren, samt en sammanfattning eller 

uppradning av de viktigaste, mest oväntade eller innehållsmässigt tveksamma villkoren.  

6.2.4 Lojalitet i standardiserade användaravtal 

Lojalitetsbegreppet saknar en tydlig definition i den svenska avtalsrätten, och framkommer 

istället genom en allmän rättsprincip (se avsnitt 2.3.3). Den återfinns vidare i den lilla 

generalklausulen som kräver att parters agerande ej strider mot tro och heder, samt den stora, 

mer generella, generalklausulen som används vid oskäliga villkor.129 Eftersom lojaliteten 

endast är lagstadgad i dessa till sina lydelser något diffusa paragrafer, är det svårt att i förväg 

förutse hur en domstol skulle döma i ett eventuellt mål. Principen tar avstamp i begrepp som 

tro och heder och oskälighet, varför även avtalstolkning blir relevant.  

Viktigt att nämna angående lojalitetsplikt är att bedömningen alltid är relativ. Förutom de mest 

extrema villkoren är det svårt att säga att ett specifikt villkor alltid är oskäligt eller står i strid 

med tro och heder; ett villkor som anses illojalt i ett avtal kan vara lojalt i ett annat, beroende 

på faktorer som partstyrka och parternas inbördes historia. 

En lojalitetsbedömning görs, enligt Ussing, i enlighet med den allmänt rådande etiken. En 

bedömning avseende ett potentiellt illojalt villkor görs alltså med utgångspunkt i frågan ”skulle 

gemene man ha accepterat det här?”. Detta skapar i vissa fall en kollision mellan illojaliteten 

och medvetenheten (se avsnitt 6.2.1). Ett exempel på en sådan kollision är insamling, och i 

förlängningen användande och försäljning, av personlig information som sammanställs i 

samband med användning av sociala medier, sökmotorer och dylika tjänster. Att ett företag 

inhämtar ens personliga information ses allmänt som något negativt, men det har samtidigt 

blivit en allmän sanning att det görs; handlandet anses illojalt, men medvetenhet att så sker 

finns alltjämt.  

Vad gäller standardiserade användaravtal utmärks de av att vara väldigt snedvridna med hänsyn 

till parternas information och inbördes styrkeförhållande. Utgångspunkten i avtalet sätter därför 

användaren i en ofördelaktig position, varför ofördelaktiga bestämmelser bör anses illojala, vare 

                                                 
129 33 § AvtL. 
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sig det handlar om direkt förledande, onödigt invecklat språk eller överdriven omfattning. 

Samtidigt bör avtalsskrivaren agera för att göra avtalet så överskådligt och tydligt som möjligt, 

i synnerhet eftersom hen är medveten om att få läser avtal, utöver möjligtvis inledande rubriker 

och punkter.  

Vidare har de standardiserade användaravtalen en, jämfört med ”vanliga” avtal, mer 

uttömmande utformning, i enlighet med den angloamerikanska modellen. Detta i syfte att uppnå 

juridiskt vattentäta villkor, med snävt tolkningsutrymme. Lojalitetsplikten som uppkommer i 

avtalsförhållandet genom komplettering av det ursprungliga avtalet, blir därför svårare att 

etablera, och kan inte sägas inträda på det sätt som traditionellt sker enligt den svenska 

avtalsrätten. Detta bör ändock inte innebära att lojalitetsplikten saknar verkan, men att den till 

viss grad kan skifta fokus till att i större omfattning behandla själva utformningen av avtalet. 

En lojal utformning skulle kunna vara en sammanfattning av viktiga eller oväntade villkor, samt 

ett verkande för att minimera antalet villkor som inte är gällande med anledning av att de strider 

mot tvingande rätt i avtalslandet. Lojalitetskravet bör därför utökas vad gäller användaravtal 

som riktar sig mot konsumenter. 

6.2.5 Tolkning av standardiserade användaravtal 

Eftersom de standardiserade användaravtalen endast är uppställda av en av parterna blir frågan 

hur detta påverkar bedömningen, och därmed tolkningen av avtalsvillkoren. Viljeprincipen, 

som normalt inte används i någon större omfattning i Sverige (se avsnitt 2.3.2), bör sannolikt 

anses som än mer olämplig för att tolka standardiserade användaravtal. Anledningen till detta 

är att parten som skriver avtalen redan har ensidig makt över avtalets utformning – att ge 

avtalsskrivaren tolkningsföreträde skulle innebära ett än mer snedvridet styrkeförhållande 

mellan de två parterna, och göra det nästintill omöjligt för en användare att bestrida ett avtal 

hen i efterhand finner oskäligt. 

Den rådande tolkningsprincipen inom svensk förmögenhetsrätt är istället tillitsprincipen, vilken 

i korthet innebar att avtalsparterna skall kunna sätta tillit till att medkontrahentens vilja 

reflekteras i dess förklaring (se avsnitt 2.3.2). Vad angår standardiserade användaravtal har bara 

en part uppställt avtalet, varför användaren enbart har att sätta sin tillit till att avtalsskrivaren 

uttryckt sin vilja. Vidare förekommer sällan någon förhandling – avtalet presenteras som det är 

– vilket ger tillitsprincipen begränsat utrymme till nyansering. Istället kommer en tolkning i 

praktiken snarare följa förklaringsprincipen, så till vida att en tolkning görs efter villkorens 

faktiska ordalydelser. På liknande sätt medför de standardiserade användaravtalen att den 

subjektiva avtalstolkningen omöjliggörs. Eftersom användaren endast presenteras själva 
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avtalet, utan att ges några externa intryck eller uppfattningar från någon förhandling, finns inga 

subjektiva aspekter att ta hänsyn till. 

Användaravtalen är, på grund av sin omfattning, ofta noggrant utformade och innehåller sällan 

tvetydigheter. I de fall sådana ändå förekommer, kan dock oklarhetsregeln tillämpas (se avsnitt 

5.3). Regeln finns i konsumentfall lagstadgad, men på grund av avtalets ensidiga upprättande 

kan det motiveras att regeln skall kunna användas även utanför konsumentförhållanden. 

6.3 Tillämpning 

6.3.1 Omfattande avtal 

6.3.1.1 Problemutveckling 

Användaravtal för internetbaserade tjänster utformas i huvudregel så, att de i samband med 

avtalsingåendet inte synliggörs för acceptgivaren i vidare utsträckning än att de går att komma 

åt genom att aktivt välja att utforska dem, genom att klicka på en hyperlänk eller liknande. För 

ett avtal två privatpersoner emellan, låt oss exemplifiera genom en cykelöverlåtelse, vore ett 

liknande scenario i det närmaste otänkbart. För att illustrera hur ett avtalsingående medelst 

standardiserade användarvillkor skiljer sig kan ett exempel uppställas. Ponera att anbudsgivaren 

i cykel-scenariot villkorat att cykeln kan komma att återtas givet att ett visst handlande med 

cykeln företas, utan att vidare kommunicera det till sin medkontrahent. Förtigandet hade 

svårligen ansetts försvarbart – ändå utgör detta normen för hur avtalsslut för användaravtal i 

praktiken ser ut. Det rör sig i fall om användaravtal inte om ett förtigande som sådant – 

informationen finns där, om än svårtillgänglig – men slutresultatet blir i praktiken att villkoret 

aldrig kommer till acceptgivarens kännedom, förrän möjligen när villkoret aktualiseras. 

Bakgrunden är förstås användaravtalens extensiva omfattning. Acceptgivaren har förlikat sig 

med att avtalsvillkoren inte rimligen kan granskas i detalj och väljer därför i regel att ej granska 

dem över huvud taget. Det kan i det närmaste sägas föreligga ett inbyggt systemfel; avsikten 

med avtalsvillkor är förstås att klargöra för parterna under vilka premisser avtalet ingås, nu 

utgör de istället ett hinder. Problemet blir i förlängningen vad accepten, viljeyttringen, 

egentligen får för innebörd när acceptgivaren de facto inte vet vad hen har accepterat, med 

anledning av avtalsvillkorens omfattning. Kan det ens sägas utgöra en accept? 

6.3.1.2 Diskussion 

Problemet utifrån Lehrbergs metodik för påvisande av viljeförklaringar blir i fallet att utläsa 

acceptgivarens vilja (se avsnitt 3.2). Själva handlingen att lämna accepten är en fullgod 

viljeyttring så till vida att acceptgivaren ger uttryck för en vilja att ingå avtal med sin 
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medkontrahent, problemet ligger i att viljan även skall omfatta de rättsföljder avtalet kommer 

resultera i. Mot bakgrund av att acceptgivaren knappast kan ha kännedom om innebörden av 

den långa uppradning av villkor hen förbinder sig till brister viljeyttringen tydligt i denna 

aspekt. Det råder dock ingen tvekan om att acceptgivaren är medveten om att villkoren finns. I 

vissa fall framgår även, låt vara i olika hög grad, hur omfattande villkoren är. Sålunda är frågan 

om acceptgivarens medvetenhet om avtalsvillkoren okomplicerad, så till vida att de åtminstone 

synliggjorts för hen. 

Att villkoren finns förkunnar dock inte vad de avser. Medvetenheten bör endast omfatta villkor 

av den typ som normalt kan förekomma i liknande avtal. Här får en inte helt lätt avvägning 

göras.  

Folk i allmänhet är förstås på intet sätt insatta i de extensiva villkorsuppställningarna som kan 

utgöras av både juridiska och fackliga uttryck, något som anbudsgivaren även får anses vara 

införstådd med. Som behandlats tidigare i analysen (se avsnitt 6.2.1) föreligger ytterligare 

problematik i att avtal ibland utgörs av rena översättningar från ett annat ursprungsspråk. 

Bestämmelser som kunnat tillämpas på annat håll behöver ej vara förenliga med svensk rätt – 

likväl återfinns de i de bestämmelser som acceptgivaren påstås vara bunden vid. Detta medför 

att användarvillkoren blir svåra att navigera, och en stor mängd bestämmelser kan förekomma 

i vad som ändå får betecknas som en normal omfattning i användarvillkorssammanhang, utan 

att för den sakens skull vara gällande. Att användarvillkor kan vara relativt oförutsägbara till 

sin utformning får därför ändå anses som allmänt känt, varför acceptgivarens medvetenhet kan 

sägas omfatta relativt långtgående bestämmelser – kanske till och med längre än vad som 

faktiskt får utgöra villkor för avtalet. 

Detta innebär för den sakens skull inte att alla typer av användarvillkor blir tillämpliga. Även 

sådana villkor som acceptgivaren är medveten om kan förekomma kan alltjämt åsidosättas 

genom ogiltighetsgrunder eller andra former av skyddsregler (se till exempel 

ogiltighetsgrunder, avsnitt 2.4 samt oklarhetsregeln, avsnitt 5.3). Det faktum att 

användarvillkoren ändå har accepterats får dock sägas innebära att de utgör föremål för den 

avgivna accepten. 

I vissa fall kan ogiltighetsgrunderna vara än mer användbara i dessa extensivt utformade avtal, 

eftersom omfattningen i sig kan utgöra ett lojalitetsproblem. Ur ett lojalitetsperspektiv bör alltid 

avtalsskrivaren sträva efter att förbättra sin medkontrahents medvetenhet och förståelse. Att 

användare i regel inte läser användaravtal har redan konstaterats, men problemet avhjälps 
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knappast av den ökade omfattningen av villkor – snarare tvärtom. Detta är något som illojala 

avtalsskrivare kan utnyttja för att "gömma" villkor av tveksam art. En rimlig lösning på denna 

problematik kan vara ett utökat krav att sammanfatta oväntade villkor i inledningen av avtalet. 

Oväntade villkor som ej återfinns i sammanfattningen bör i detta läge ha ett högre uppställt krav 

för att bedömas som skäliga enligt 36 § AvtL. 

6.3.2 Ingående av avtal utan synliggörande av villkor 

6.3.2.1 Problemutveckling 

Flertalet avtalssituationer i vår vardag ingås utan att villkoren för avtalet över huvud taget 

synliggörs för acceptgivaren. I många fall är vi kanske rentav knappt medvetna om att vi 

befinner oss i en avtalssituation. Typexemplet är att nyttja ett publikt trådlöst nätverk. Själva 

handlingen att koppla upp sig – att aktivt söka upp nätverket och välja att ansluta sig – får 

rimligen förstås som en form av viljeyttring, men vad är det vi accepterar utöver att genom 

denna källa medges tillgång till internet? Alldeles uppenbart finns i många fall villkor för vilken 

typ av användande som är acceptabelt av utställaren av det trådlösa nätverket. Kan i så fall även 

dessa villkor anses som föremål för den utställda accepten, trots att de egentligen inte 

synliggjorts för acceptgivaren? 

6.3.2.2 Diskussion 

Här föreligger en viljeförklaringsproblematik i förklaringen; utställaren brister i sin förmedling 

av avtalsvillkoren till sin medkontrahent. Som tidigare nämnts kräver en viljeyttring i 

förklaringsledet att den för dess legitimitet skall ha kommit motparten till handa på ett fullgott 

sätt (se avsnitt 3.3). Frågan blir då vad som skall förstås med detta uttryck. I många fall finns 

helt säkert avtalsvillkor, men i vilken utsträckning kan acceptgivaren förväntas ta till egna 

medel för att beredas tillgång till dessa? Att presenteras för en hyperlänk till avtalsvillkor och 

att aktivt välja att inte sätta sig in i dem är ändå ett val som i någon mån får sägas läggas på 

acceptgivaren. Lydelsen på ett fullgott sätt får i vår mening anses som relativt långtgående. 

Användarvillkoren skall i någon form finnas tillgängliga i direkt samband med avtalsingåendet. 

Men att redan här fälla anbudsgivaren blir sannolikt i många fall orimligt betungande. 

Acceptgivarens medvetenhet måste också vägas in i problematiken. Det får anses vara allmän 

kännedom att nyttjande av en tjänst normalt föregås av någon form av användarvillkor, eller att 

det åtminstone inte är ett orimligt antagande att sådana kan finnas uppställda. Även om de inte 

synliggörs för acceptgivaren vid avtalsingåendet, och detaljerna av villkoren följaktligen till 

stor del är okända, är hen alltså i någon grad medveten om dem. Det blir, i någon mån, tal om 

en tyst accept av användarvillkoren. 
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Som tidigare nämnts kan även tysta viljeförklaringar göras gällande som former av 

kommunicering (se avsnitt 3.3). Avtalsingåendet utgörs i sådana fall av ett konkludent 

handlande från acceptgivaren. För att exemplifiera: en vanlig form av avtal som sluts genom 

konkludent handlande är besittningstagande av parkeringsplatser, där bilisten inte uttryckligen 

ingår något avtal, men likväl förbinder sig till ett. Avtalsparterna vet i många fall inte ens vem 

motparten är, men i och med att bilisten agerar som om ett avtal föreligger är avtalet bindande, 

eftersom vardera parten uppfyller medvetenhetskravet. Föreligger däremot inte medvetenhet, 

blir avtalet ej bindande.  

Ett konkludent handlande kan även föreligga när en part uppfyller en prestation utan insikt om 

att ett avtal föreligger. Ett exempel på detta kan vara anslutandet till ett trådlöst nätverk, där det 

konkludenta handlandet uppstår som en kollision mellan acceptgivarens kommunicering och 

anbudsgivarens intryck; anbudsgivaren ges ett intryck som acceptgivaren inte nödvändigtvis 

avsett kommunicera. I det givna fallet kan dock ifrågasättas om anbudsgivaren verkligen har 

fog för sitt intryck att acceptgivaren avger en tyst viljeförklaring.  

Den yttersta frågan huruvida det blir tal om en tyst viljeförklaring, med anledning av 

acceptgivarens antagna medvetenhet om bakomliggande användarvillkor, får därför hänföras 

till användarvillkorens utformning. Att påstå att acceptgivaren omfattas av vilka bestämmelser 

som helst enkom på grund av sin medvetenhet om att det finns användarvillkor blir snedvridet 

och försätter anbudsgivaren i en orimligt stark förhandlingsposition, där det står hen fritt att 

diktera alla tänkbara sorters villkor – skälighet måste föreligga i vilka villkor som uppställs.130 

För att exemplifiera: att acceptgivaren inte får nyttja en tjänst i kriminella syften är rimligt – att 

hen i och med sitt användande utfäster sig att betala en månatlig summa är det inte. 

Anbudsgivaren bör alltså, beroende på hur svårt det är att ta del av avtalsvillkoren i kombination 

med dess utformning, inse att acceptgivaren inte känner till premisserna för avtalet. I sådant fall 

blir det oskäligt att tolka in ett konkludent handlande, och en giltig accept föreligger ej. 

Vidare kan en liknelse göras med negativ avtalsbindning. Medan ett konkludent handlande 

bygger på att en part utför en prestation i avtalet (se avsnitt 4.4), och därmed bevisar avtalets 

existens, så krävs ingen prestation i de fåtal fall negativ avtalsbindning kan göras gällande (se 

avsnitt 4.3). Skillnaden mellan konkludent handlande och negativ avtalsbindning kan därför 

sägas utgöras av prestationen, och huruvida den utförs. Exempelvis, bundenhet genom att aktivt 

utge en betalning utgör konkludent handlade, medan bundenhet genom ett icke-handlande i 

                                                 
130 Jmf. 36 § AvtL. 
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form av att ej aktivt avböja ett erbjudande resulterar i negativ avtalsbindning. Detta väcker 

frågan vad som räknas som att utföra en prestation. 

Ta som exempel det trådlösa nätverket vi nämnde i problemutvecklingen. Medan anslutandet 

till nätverket är vad som medför avtalsbundenhet för användaren, är prestationen som 

användaren normalt förväntas utföra att dela med sig av sina personuppgifter, vilket sker 

automatiskt när användaren väl anslutit till nätverket. Frågan blir då huruvida den ”automatiska 

prestationen” verkligen räknas som en sådan prestation som krävs för att ett konkludent 

handlande skall anses föreligga. För användaren utgör inte prestationen en aktiv handling. 

Användaren skulle i sådant fall kunna argumentera för att ett konkludent handlande inte 

föreligger, utan att det snarare rör sig om en negativ avtalsbindning, vilket normalt sett ej är 

tillåtet (se avsnitt 4.3). 

Ur ett avtalstolkningsperspektiv kan avtal genom konkludent handlande eller negativ 

avtalsbindning utgöra problem. Vi har behandlat frågan om att förklaringsprincipen och 

tillitsprincipen tar sikte på förklaringen gentemot användaren respektive intrycket förklaringen 

ger hen (se avsnitt 3.5), men hur tolkas ett avtal som användaren kanske misstänker föreligger, 

men inte vet några detaljer om? Användarens förväntningar på avtalets utformning ligger till 

grund för hens intryck, men en avtalstolkning på ett imaginärt normalavtal framför de faktiska 

avtalsvillkoren blir orimligt. 

6.3.3 Uppdatering av avtalsvillkor 

6.3.3.1 Problemutveckling 

Karaktäristiskt för flertalet internetbaserade tjänster är deras föränderlighet över tid. Det stora 

klientel utställaren av tjänsten har att förhålla sig till omöjliggör i praktiken individuella 

förhandlingar. Som ett resultat av dessa omständigheter uppstår ett behov hos utställaren av 

tjänsten att förbehålla sig rätten att ensidigt genomföra förändringar av avtalsvillkoren. Att 

avtalsvillkoren kan bli föremål för förändring är därför en standardklausul som blir direkt 

nödvändig att tillfoga användaravtal. Problematiken kring att acceptgivaren sannolikt inte har 

tagit del av användarvillkoren har redan behandlats, föremål för denna analysdel blir istället 

vilka verkningar dessa villkorsförändringar får för acceptgivaren. Ett problem med ensidigheten 

i denna typ av klausuler är att acceptgivaren egentligen bara har att finna sig i förändringarna 

eller frånträda avtalet. Att inte godkänna villkorsändringen resulterar i vissa fall i att 

avtalsobjektet blir obrukbart för kontrahenten. Följden blir därför i praktiken att uppställaren 

tvingar sina medkontrahenter till acceptgivande. Alternativet, att frånträda avtalet, kan 
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svårligen ses som ett val, utan snarare en konsekvens av att acceptgivaren inte går med på 

utställarens krav. Är detta i det närmaste påtvingade acceptgivande att anse som 

avtalsgrundande? 

6.3.3.2 Diskussion 

Problemet ur viljeförklaringssynpunkt uppstår tydligt i elementet vilja (se avsnitt 3.2). 

Ensidigheten i inflytandet över avtalsförändringen leder till att acceptgivarens vilja i praktiken 

helt marginaliseras – avtalet får en take-it-or-leave-it-karaktär.  

En parallell kan dras till begreppet kontraheringsplikt. Begreppet kännetecknas, som tidigare 

avhandlats, av att en part med anledning av hens ansvar för att tillhandahålla en särskild 

allmännyttig vara eller tjänst, ej väljer vem hen har att ingå avtal med (se avsnitt 4.5). I någon 

mån föreligger här en liknande situation, ur den aspekten att det liksom vid kontraheringsplikt 

rör sig om en inskränkning av den grundläggande avtalsfriheten. Som framförts under 

problemutvecklingen har visserligen acceptgivaren ett "val" att inte ansluta sig till 

villkorsförändringarna, men det vore att sträcka ordets betydelse till sin yttersta gräns. Sålunda 

kan konstateras att företeelsen inte är unik i avtalsrättsliga sammanhang. 

Att vilja saknas är, som tidigare visats (se kapitel 4), för den sakens skull inget som ett avtal 

nödvändigtvis står och faller med – även här måste hänsyn tas till acceptgivarens medvetenhet. 

Att användarvillkor kan komma att uppdateras, exempelvis med anledning av nya 

lagimplementeringar att förhålla sig till eller andra förändringar på marknaden, bör utgöra en 

risk eller möjlighet användaren har insikt om. Att en bestämmelse av förevarande art finns 

uppställd som villkor för avtalets ingående bör därför vara en omständighet acceptgivaren är 

medveten om, vare sig hen har läst villkoren eller ej. Enligt tidigare resonemang (se avsnitt 

6.2.2) kan medvetenhet i kombination med en "neutral" vilja utgöra grund för avtalsingående – 

en aktiv ovilja kan det inte. Frågan blir då i vilken utsträckning en acceptgivare kan sägas 

motsätta sig framtida uppdateringar.  

Att potentiellt förlora tillgång till föremålet för avtalet är knappast något acceptgivaren lär se 

med välvilja på, samtidigt måste nödvändigheten av dylika bestämmelser vägas in. Hade 

klausuler om avtalsförändringar inte varit att anse som bindande vore den typ av 

masstillhandahållande som i dagens samhälle i det närmaste får sägas vara direkt nödvändigt 

inte varit möjligt.  

Vidare kan en jämförelse göras mellan denna typ av villkorsuppdateringar och så kallade click-

wrap-avtal, som även de introducerar nya avtalsvillkor efter den ursprungliga avtalstidpunkten 
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(se avsnitt 5.4). Avtalsbundenheten för click-wrap-avtal är omdiskuterad, eftersom de bryter 

mot huvudregeln att samtliga villkor skall vara tillgängliga vid den ursprungliga 

avtalstidpunkten. Samma tveksamheter följer sannolikt med de uppdaterade villkoren. Eftersom 

ett nekande av ett nytt avtal inte bör medföra några konsekvenser för den nekande, anses de nya 

villkoren utgöra en uppdatering av det gamla avtalet snarare än ett nytt avtal som ersätter det 

gamla. Det finns däremot anledning att misstänka att dessa uppdaterade avtalsvillkor är av en 

mer allvarlig karaktär än click-wrap-avtalen, eftersom de till sin natur är separerade från det 

ursprungliga avtalstillfället. Användaren har redan haft möjlighet att bruka produkten eller 

tjänsten, vilket gör att återköp svårligen kan komma på tal. 

Det kan framhållas att en skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL bör medföra ökat krav vid 

uppdatering av avtalsvillkor i de fall en vara eller tjänst renderas obrukbar vid nekande. Vid 

avtalsingåendet samtyckte acceptgivaren till avtalets ursprungsutformning, vilket resulterade i 

avtalsbundenhet, varefter anbudsgivaren ensidigt har rätten att införa förändringar, och 

successivt kan introducera villkor som är mindre fördelaktiga för användaren.  

Som tidigare diskuterats är styrkedissonansen parterna emellan redan påtaglig nog att motivera 

att anbudsgivaren vidtar extra försiktighet beträffande villkor som kan framstå som illojala (se 

avsnitt 6.2.4). I fall när villkorsuppdateringen resulterar i att produkten eller tjänsten går 

förlorad för den nekande användaren, infaller en sorts beroendeställning gentemot 

anbudsgivaren, varför skillnaden i styrkeförhållande blir än mer påtaglig. Förslag på 

avhjälpande kan vara ett sänkt krav för att oförmånliga villkor skall anses illojala och därmed i 

delar eller i sin helhet göras ogiltiga.  
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Avslutning 

Den svenska avtalsrätten har under avtalslagens dryga 100-åriga livstid fått tackla 

avtalsproblematik av vitt skilda slag. Många av de problem vi idag till vardags ställs inför 

existerade inte vid avtalslagens linda. Detta till trots förväntas detta i vissa avseenden förlegade 

regelverk lösa problem det egentligen inte är avsett för. Det är därför varken svårt eller 

förvånande att konstatera att det i vissa avseenden, åtminstone på egen hand, är otillräckligt. 

Avtalsingåendet utgjordes vid avtalslagens tillkomst av två korrelerande viljor. Den stora 

mängd modeller för avtalsslut digitaliseringen, inte minst, har fört med sig innebär att 

viljeförklaringsteorin – avtalslagens fundament – inte längre utgör den universallösning den en 

gång hade karaktären av. För att reda ut de problem dagens avtal för med sig måste andra 

verktyg till.  

För att på ett konsekvent sätt beskriva de grundelement som ligger bakom avtalsbundenheten 

måste ett mer svårdefinierat koncept nyttjas; medvetenheten. Medvetenhet är ett begrepp som 

innefattar mer än handlandet vid avtalstidpunkten, och söker påvisa varför en person innehar 

rättshandlingsförmåga från första början, i syfte att utröna vad ett avtal är. 

De standardiserade användaravtalen som följer av den ökande digitaliseringen har, utöver att 

utöka de avtalsbindande grundelementen, förändrat principerna förknippade med 

avtalstolkning. Tillitsprincipen har till viss grad förlorat sin distinktion i jämförelse med 

förklaringsprincipen, och lojalitetsprincipen har blivit mer svårapplicerad i och med de 

detaljreglerade och opersonliga massavtalen.  

Användaravtalen blir i många fall omfattande till det extrema, vilket skapar problem i 

förståelsen och i grunden medvetenheten hos användarna som skall acceptera avtalen. Avtalens 

existens berättigas dock av dess samhällsnytta, eftersom individuellt förhandlade avtal i 

praktiken hade varit omöjliga i det samhälle vi idag lever i. Istället kan de nya problemen 

försöka överbyggas genom att införa mer lojalitetstänk i avtalsförhållandet, förslagsvis i form 

av sammanfattande nyckelpunkter i inledningen av standardiserade användaravtal. 

Vidare har flera användaravtal, ibland med samma omfattningsproblematik, villkor som 

användaren själv måste söka upp efter att implicit ha godkänt dem. Många webbsidor har 

integritetspolicys som vid besök ingås konkludent. Denna sorts användaravtal och 

integritetspolicys är dock så vidspridda och välkända att argumentation svårligen kan föras för 

brist på medvetenhet, vilket i regel resulterar i bundenhet vid dem. Utställaren av sådana avtal 
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bör i största möjliga mån verka för att användaren blir delgiven dessa villkor, för att undvika 

problematik av den här karaktären. 

Slutligen uppstår problem som kan hänföras till de avtal som uppdateras efter tidpunkten för 

det ursprungliga avtalsingåendet. Detta gäller i synnerhet de fall ett nekande av uppdaterade 

villkor medför att varan eller tjänsten de omfattar ej längre kan nyttjas. Dessa 

avtalsuppdateringar är, än en gång, nödvändiga för vissa produkter och tjänster, varför ett 

förbud inte varit realistiskt. Bördan för användaren kan däremot lättas genom en strängare 

bedömning av vad som är att anse som oskäligt och i strid med tro och heder vid introducerande 

av nya villkor till användarens nackdel. 

Tematiskt för de frågor som avhandlats i denna uppsats är att de standardiserade 

användaravtalen, trots sina brister, måste anses nödvändiga i dagens digitaliserade samhälle. 

De problem som uppkommer på grund av dessa nya avtal får lösas genom att tänka i nya banor, 

förändra hur vi tolkar avtal samt vilka villkor som kan anses som skäliga eller ej, istället för att 

försöka inrymma dessa nya avtalstyper i en föråldrad avtalsram. 
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