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1. Inledning 
 

1.1. Problembakgrund 
 
En av svårigheterna med författandet av en lag är att den varken får vara för konkret (enär 

den i så fall lätt blir obsolet med tiden) eller för abstrakt. De lagar som tar hänsyn till 

detta på ett adekvat sätt är därmed de som kan tillämpas i en framtid där 

omständigheterna kring det lagreglerade förändrats avsevärt.  

 

En lag som fortfarande känns anmärkningsbart relevant fastän den skrevs för nästan ett 

sekel sedan är lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. Men även om lagen som sådan inte känns otidsenlig finns 

det ändock ett behov av att klargöra hur dess bestämmelser skall tillämpas när nya 

situationer uppkommer som lagstiftaren omöjligen kunde förutse, exempelvis vad som 

gäller när avtalsanbudet och accepten skickas via elektronisk post (e-post). Nu när över 

500 000 datorer i Sverige har Internetuppkoppling,1 är detta ett potentiellt problem som 

rör många av oss, och det är relativt säkert att anta att denna siffra kommer att öka med 

tiden. 

 

Ett särskilt problem uppkommer när ett anbud eller en accept skickas med ett 

dataprogram som är inkompatibelt med de den andra parten har. Innebörden av 

avtalslagens till handa-begrepp problematiseras plötsligt på ett unikt sätt: Meddelandet 

har kommit fram men mottagaren kan inte läsa det, dock inte på grund av något ”fel” i 

meddelandet i sig. Vad gäller?  

 

Problemet kan givetvis kringgås genom att parterna avtalar om en lösning i det fall något 

dylikt inträffar, vilket är det råd som gavs från författarna av den s.k. IT-rapporten,2 som 

en stor del av doktrinen inom området hänvisar till. Det nämns dock ingenting om vad det 

faktiska rättsläget är i det fall parterna inte reglerat om denna fråga i förväg. 

Även om inkompatibilitet är relativt vanligt (vem av oss har inte någon gång misslyckats 

att läsa sin e-post?) finns det inte något prejudicerande rättsfall som kan ge vägledning 

                                                
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212601&i_sect_id=21260102&i_word=&i_history=10 
2 SOU 1996:40 
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och den sparsamma doktrin som finns inom området ter sig blygsam vad gäller 

beskrivning av rättsläget. 

 

Med tanke på att e-post numera är en väldigt vanlig kommunikationsmetod i Sverige och 

att inkompatibilitet mellan datorer är ett problem som många har råkat ut för, tycks det 

därför viktigt att faktiskt kunna veta vad som gäller. Varje medborgare har som bekant en 

skyldighet att känna till lagen, men detta förutser att det är möjligt att få reda på vad det 

är som faktiskt gäller. I dagsläget tycks detta inte vara möjligt.  

 
 

1.2. Problemformulering 
 

Huvudfrågan som skall besvaras är: 

- I det fall ett elektroniskt meddelande är oläsligt för mottagaren p.g.a. 

datautrustningens inkompatibilitet, är sändaren bunden av innehållet? Vad är 

ändamålsenligt i detta fall?3 

  

Andra frågor som kommer att beröras för att få svar på ovanstående fråga är: 

- När har ett meddelade, som är av sådan art som avses i huvudfrågan, kommit 

mottagaren till handa? Är det när mottagaren får, exempelvis, en e-post i inkorgen 

eller när denne har lyckats läsa innehållet? 

- Vad är/bör rättsföljderna vara i det fall ett meddelande är oläsligt på grund av 

inkompatibilitet? 

 
1.3. Syfte 
 
Författarens syfte med denna uppsats är att beskriva rättsläget i Sverige vad gäller 

inkompatibla elektroniska meddelanden och att kartlägga de olika juridiska möjligheterna 

i det fall en part inte kan läsa ett elektroniskt meddelande på grund av inkompatibilitet. 

Med dessa möjligheter väl definierade kan författaren analysera olika för och nackdelar 

som uppstår till följd dem och slutligen via diverse analogier att komma fram till den 

lösning som enligt författaren är att föredra enligt de kriterier som han kommer att 

fastställa som de, enligt honom, viktigaste att ta i beaktande.     

                                                
3 För beskrivning av hur författaren ämnar använda sig av termen ändamålsenlighet, se avsnitt 1.6.6. 
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1.4. Avgränsningar 
 

- Eftersom reglering av elektroniska meddelanden som skickas mellan olika länder 

är ett ofantligt komplext område tänker författaren endast ta upp det fall då både 

avsändare och mottagare befinner sig i Sverige. Utländsk praxis och doktrin inom 

området kan dock användas som hjälpmedel för argumentationen.  

- Denna uppsats kommer endast att beröra fall när både avsändare och mottagare 

är, eller ämnar bli, avtalsparter. Författaren tänker således endast analysera fall 

när de elektroniska meddelandena ifråga är olika former av anbud eller accept.  

- Problemet med elektroniska signaturer, ett ämne som skulle kunna vara grunden 

till flera magisteruppsatser, är alldeles för invecklat för att tas upp här. Eftersom 

ett av Europaparlamentet och Europarådet fastställt direktiv, kallat direktiv av 

elektronisk handel,4 stipulerar att elektroniska avtal kan ingås utan elektroniska 

signaturer (som dock är starkt rekommenderade och väldigt viktiga för att i tvister 

kunna fastställa huruvida det verkligen var parten som skickade en e-post), menar 

författaren att dessa endast skulle komplicera denna uppsats utan att egentligen 

tillföra den valda problematiken särskilt mycket. 

- Då reglerna i avtalslagen är dispositiva tänker författaren inte heller ta upp de fall 

där parterna har ingått avtal (EDI-avtal och dylikt)5 om tillvägagångssätt förutom 

för att se om olika standardavtalsbestämmelser inom området ger alternativa 

lösningar som eventuellt kan tillämpas även i de fall standardavtal inte finns. 

 

1.5. Metod/Disposition  

 
Först ämnar författaren att försöka tillämpa avtalslagen, dess kommentarer och motiv på 

elektroniska meddelanden och se vad resultatet blir för att komma fram till vad som 

faktiskt gäller i det fall ett anbud eller en accept inte går att läsa och för att se om dessa 

regler kan fungera effektivt i samband med det specifika fall som frågeställningen tar 

                                                
4 Se bl.a. sektion III i Direktivet och Kommissionens rekommendation i 94/820/EC 
5 se avsnitt 1.6.1. för definition av EDI  
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upp. Den svenska doktrin som finns inom området kommer att behandlas under detta 

moment, för att klargöra vissa modernare aspekter (särskilt inom IT-juridik) som 

avtalslagen inte tar upp.  

 

Efter denna fas kommer författaren att analysera huruvida andra tillvägagångssätt än de 

som avtalslagen föreskriver kan tänkas vara mer ändamålsenliga ur olika definitioner av 

ändamålsenlighet. Till hjälp kommer författaren här att studera utländsk doktrin och 

rättsfall för att få fler infallsvinklar och även studera de standardavtal (svenska och 

internationella) som parter skriver på vid elektronisk kommunikation för att till sist 

komma fram till en slutsats.   

 

1.6. Begreppsförklaringar 
 

1.6.1. EDI 

 

EDI, eller Electronic Data Interchange, avser kommunikation av standardiserade 

dokument direkt mellan datorer. I mindre avancerade fall rör de meddelanden som 

successivt utväxlas kanske bara t.ex. leverans och betalning av varor i enlighet med EDI-

avtalet, och processen behöver inte innebära att det ingås några nya avtal. 

 

1.6.2. Inkompatibel 

 

Med inkompatibel avses här omöjlighet för tekniska apparater och program att ”förstå” 

varandra så att de korrekt omvandlar digitala impulser till text och bild.6 

 

1.6.3. TCP/IP-protokoll 

 

TCP/IP-protokoll står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Kortfattat är 

det en samlingsbeteckning för de samarbetande protokoll som används på Internet, där 

protokollen är att ses som olika språk som används för att kommunikationen mellan 

datorerna skall vara möjlig. 

                                                
6 Definitionen är Hultmarks. Se Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 59 
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1.6.4. Till handa 

 

Enär till handa-begreppets innebörd kan dels gå under en annan benämning (komma fram 

i nyare lagar), dels variera från fall till fall, är det viktigt att redan här bestämma vad som 

avses med begreppet. Författaren har bestämt att använda sig av definitionen som ges i 

motiven till avtalslagen, det vill säga att meddelandet ska ha ”framkommit till adressaten 

på sådant sätt, att denne är i tillfälle att omedelbart taga del av förklaringens innehåll”. 

Detta eftersom denna definition är den som bäst hjälper att klargöra problematiken i de 

senare avsnitten i denna uppsats. 

 

1.6.5. VAN 

 

Ett VAN, eller Value Added Network, är ett företag som omvandlar en fakturafil till rätt 

format och vidarebefordrar den till kunden. 

 

1.6.6. Ändamålsenlighet 

 

Kanske det mest omstridda begrepp som denna uppsats kommer att använda. 

Ändamålsenligt för vem, varför och ur vilken aspekt? Eftersom en allmän definition 

kommer att avsevärt begränsa möjligheten att få en så bred infallsvinkel på området som 

möjligt ämnar författaren att vid de avsnitt där detta diskuteras, att precisera hur 

ändamålsenligheten är definierad i de specifika sammanhangen. 

 

1.6.7. Transmissionsförsening 

 

En transmissionsförsening är en försening på grund av servrar, och inte parterna. När, 

exempelvis, skickad e-post som ju vanligen tar några få minuter att anlända, tar flera 

timmar så är detta oftast för att det är nåt fel med ”vägen” mellan de två datorerna, som 

utgörs av dessa servrarna. 

 

1.6.8. Författaren 
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Med författaren avses författaren av denna uppsats. Författare av doktrin och dylikt 

refereras till via namn.  

 

1.7. Historik 
 

Prototypen som under 90-talet ledde till det som idag i vid mening kallas för Internet var 

ett forskningsprojekt av amerikanska ARPA (Advanced Research Projects Agency) under 

början på 60-talet som kallades ”packet-switching”. Denna teknik innebar att information 

kunde skickas uppdelat i ”paket” och var därför inte beroende av att telefonlinjerna var 

funktionella hela tiden. 1969 skapades den första ARPANET-uppkopplingen mellan två 

universitet. På blott tio år spreds sedan nätet till 150 värddatorer runtom i USA.  

 

Den företeelse som denna uppsats skall ägna sig åt mest, e-posten, skapades 1972 och 

blev snabbt den mest använda funktionen på nätet, även om det till en början endast var 

forskare och universitetsanställda som kommunicerade via detta medium – 

persondatorerna fann inte sin väg in i hemmen förrän på 90-talet. Även om datorerna 

hade varit tillgängliga hade e-post inte slagit igenom ändå eftersom WWW, World Wide 

Web, inte skapades förrän 1992. Detta blev grunden till webbläsaren, som populariserade 

Internet. Sedan dess har utvecklingen inom området skett med en otrolig hastighet. 

 

Internet kom till Sverige 1988 genom SUNET (Swedish University Network) och fyllde 

först samma funktion som i 70-talets USA, det vill säga en kommunikationsmetod 

universitet emellan. Internet slog dock igenom stort i Sverige 1993, samtidigt som i USA. 

 

De juridiska problem som kom i fokus genom denna nya teknologi hade visserligen 

funnits innan (internationella köp, upphovsrätt, etc.) men dessa problem kan numera inte 

undgås eftersom de har vuxit till en global skala: Alla Internetanvändare kan råka ut för 

dem, i mycket större utstäckning än innan. Det är därför värt att minnas att även om 

tekniken som denna uppsats berör inte är äldre än tio år, är det inte som att börja på nytt, 

utan några som helst gällande regler. Att Internet är ett juridiskt ingenmansland är en 
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felaktig uppfattning som media ofta matar folket med, men faktum kvarstår att samma 

regler som finns i det verkliga samhället gäller även i detta ”virtuella” samhälle.7 

 

1.8. Vad är det som faktiskt händer när e-post skickas? 

 
Vid tidpunkten för författandet av denna uppsats är Sverige det land som har näst flest 

uppkopplingar per invånare.8 Det är därför relativt säkert att anta att de flesta i Sverige 

vid detta lag vet vad e-post är. Den använda Internet-relaterade terminologin i denna 

uppsats torde därmed inte behöva en allt för stor mängd definitioner.  

 

Eftersom denna uppsats är i behov av att ha det klargjort vad som de facto inträffar när ett 

elektroniskt avtal sluts är det dock av vikt att kortfattat förklara vad som faktiskt sker när 

ett elektroniskt meddelande skickas. Vi har en känsla av att så fort vi trycker på ”skicka”-

knappen har meddelandet inom endast några ögonblick anlänt i mottagarens inkorg. Även 

om händelseförloppet går tämligen snabbt betyder det inte att det är enkelt. 

 

När vi öppnar ett e-postkonto kopplas den skapade e-post adressen till ett IP-nummer. 

Alla meddelanden som skickas ut på Internet innehåller IP-nummer som är kopplade till 

adressatens adress. Detta IP-nummer är en följd av binära tal som är unikt för varje dator 

som är uppkopplad.  Nätets system letar med hjälp av numret upp adressaten och skickar 

meddelandet dit.9 

 

”Vägen” till adressatens inbox utgörs bland annat av olika servrar och routrar, dvs. 

enheter som förmedlar datatrafik i enlighet med TCP/IP-protokoll10 (en väldigt förenklad 

bild av det hela är att routrarna är som korsningar som har byggts enligt en standard – 

TCP/IP-protokollet – så att meddelandet kan gå från ett områdes spår till ett annat) och 

mängden av routrar som ett meddelande måste ta sig igenom beror dels på avståndet 

mellan de datorer som kommunicerar, dels på hur de nationella nätverken är uppbyggda. 

                                                
7 Carlén-Wendels T., Nätjuridik – Lag och rätt på Internet s. 11 
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212601&i_sect_id=21260102&i_word=&i_history=10 
9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212601&i_sect_id=21260104&i_word=&i_history=8 
10 se avsnitt 1.6.3. för definition av TCP/IP-protokoll 
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Det är exempelvis fullt möjligt att ett meddelande som skickas från Malmö till Stockholm 

går via Danmark. 
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2. ”Felaktiga” meddelanden enligt avtalslagen och doktrin 
 

2.1. Introduktion 
 

Det ter sig självklart att avtalslagen, och en dominerande del av den civilrättsliga 

lagstiftningen, är skriven med antagandet att de dokument som uppstår i ett avtal är 

pappersbaserade.11 Det har dock ansetts att elektroniska dokument inte är i behov av 

särreglering på grund av avtalslagens allmänna utformning, vilket medför att vi tills 

vidare måste förlita oss på avtalslagen även vad gäller elektroniska meddelanden.12  I 

väntan på specifik praxis inom området får vi även finna vägledning i doktrinen. 

 

2.2. Generell inledning om försvunnet meddelande – försenat 

meddelande 
 

Eftersom det i avtalslagen generellt inte finns några formkrav för vare sig anbud eller 

accept är det tämligen självklart att det är möjligt att avtala via elektroniska media.13 Att 

sedan avtalslagens regelsystem som sådant är mindre lämpat för elektroniska 

meddelanden är visserligen hävdat, men detta hindrar inte möjligheten att ingå avtal på 

ett sådant sätt.14 

 

I vissa fall kan problem som uppstår jämföras på ett enkelt vis med situationer där 

avtalsparter använder sig av traditionella skriftliga metoder. Exempelvis är situationen 

vad gäller försenade och försvunna elektroniska meddelanden tämligen lik den situation 

som fanns innan. Vad gäller vanlig post har ju ett brev kommit en part till handa när 

brevet trillar ner i dennes brevinkast. I andra medier anses meddelandet ha kommit fram 

när den ”befinner sig inom mottagarens kontrollsfär och på en plats där det kan förväntas 

att mottagaren kommer att ta del av innehållet”.15 Vidare hävdar Christina Hultmark att 

                                                
11 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 5 
12 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 38 
13 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 38 
14 IT-Juridik – Elektronisk kommunikation inom affärslivet, en Polhem-rapport s. 13 
15 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 49 
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det skall vara avsändaren som står risken för dröjsmål i överföringen, om det elektroniska 

meddelandet blir försenat p.g.a. transmissionsförsening16.17 Detta tycks verka logiskt enär 

det i fall med vanlig post inte är så att posten kan hållas ansvarig (om inte ett brev skickas 

rekommenderat eller på dylikt sätt). På samma sätt borde inte ägarna av de olika 

servrarna kunna hållas ansvariga (om inte annat skulle detta leda till ett juridiskt slagfält 

där de enklaste avtalskonflikter skulle utvidga sig ad infinitum till att innefatta en närmast 

oändlig mängd olika parter). Däremot menar Hultmark, i hänvisning till avtalslagen 4 § 2 

st. att mottagaren i vissa fall kan bli ansvarig, om denne anses vara passiv. I det läget 

finns det ett aktivitetskrav på mottagarens sida, om meddelandet blivit försenat.18 Detta 

kräver dock dels att avsändaren inte vet om att försening skett, dels att mottagaren vet 

detta. Hultmark menar även att inkompatibilitetsfall (som då inte är en försening i 

traditionell bemärkelse) går in under denna paragraf.19 

 

Det ter sig därmed att de problem som denna uppsats ämnar beröra inte återfinns i alla 

områden inom elektronisk avtalsrätt. För det mesta är till handa-begreppet väl definierat 

och behöver inte tolkas annorlunda än det gjort tidigare. Problem uppstår däremot 

exempelvis i och med uppkomst av tredje part (t.ex. ett VAN-företag)20 när mellanlagring 

kan påverka tidpunkten när ett meddelande kommit en part till handa.21 Dock är även den 

eventualiteten inte något nytt förekommande moment utan endast en elektronisk 

motsvarighet till en väl analyserad möjlighet som redan fanns innan (tredje parts ansvar 

för att leverera ett paket eller ett meddelande). Förvanskning på grund av datasystems 

inkompatibilitet är däremot en ny tillkommen företeelse, där området inte ännu 

avgränsats. Visserligen kan analogier göras, så som gjorts när det teoretiserats att 

passivitetsregeln i avtalslagen 4 § 2st. skall gälla i inkompatibilitetsfall, men 

händelseförloppet och det som orsakar felet har uppkommit i och med den nya 

teknologin. 

 

2.3. Elektroniska meddelanden: skriftliga eller muntliga? 

                                                
16 Se avsnitt 1.6.7. för definition av transmissionsförsening.  
17 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 51 
18 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 52 
19 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 52 
20 Se definition under avsnitt 1.6.4. 
21 IT-Juridik – Elektronisk kommunikation inom affärslivet, en Polhem-rapport s. 12 
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2.3.1. Vikten av att fastställa huruvida ett elektroniskt meddelande är muntligt 

eller skriftligt 

 

Det är av avsevärd vikt att kunna fastställa om ett elektroniskt anbud är att anse som ett 

muntligt eller skriftligt sådant. Om det är att likställa med ett muntligt anbud måste det 

enligt avtalslagen 3 § 2st vara möjligt att antagas direkt. Vilket i sin tur innebär att om ett 

sådant meddelande skickas via t.ex. ett chat-program har det kommit den andre parten 

tillhanda så fort det kommer upp på hans skärm, vare sig dennes dators utrustning ger 

denne möjlighet att läsa innehållet eller inte.  

 
2.3.2. Elektroniska dokuments muntlighet enligt doktrinen 

 
IT-utredningen har slagit fast två aspekter som skiljer skriftlig kommunikation från 

muntlig.22 Dels visar det sig att skriftlig kommunikation innehåller en tydligare beskriven 

avsikt och strävar efter att kunna identifiera bindande förklaringar till högre grad än 

muntlig, dels finns det en tidsaspekt som, enligt författarna av IT-utredningen, är av ännu 

större vikt.23 Det skall nämligen vara möjligt att kunna besvara ett muntligt meddelande 

omedelbart. IT-utredningen bygger således vidare på en av Grönfors redan behandlad 

princip om att parterna inte behöver tala med varandra för att det skall anses vara muntlig 

kommunikation i lagstiftarens mening.24 

 

Med tanke på faktumet att undersökningar har visat att elektronisk kommunikation 

snarare används som telefonen: dvs. att meddelanden skrivs fort, utan hänsyn till de 

formella ”regler” som ett brev har, och skickas utan att läsas igenom kanske det vore mer 

lämpligt att se e-post som en form av muntliga meddelanden. Nicklas Lundblad, VD:n 

för Sveriges handelskammare, hävdar att detta synsätt visserligen är en förenkling av 

problemet, men att det nog, från användarnas ståndpunkt åtminstone, går att dra denna 

slutsats.25  

                                                
22 SOU 1996:40 s. 128 
23 SOU 1996:40 s. 128 - 129 
24 Grönfors K., Avtalslagen s. 72  
25 Lundblad N., Teknotopier s. 14 
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Författarna Lars Dykert och Agne Lindberg ser dock inte e-post som en muntlig form av 

kommunikation. Enligt dem måste ett anbud som skett på elektronisk väg kunna svaras 

på omedelbart för att räknas som ett muntligt anbud i avtalsrättslig mening.26 En s.k. 

direkt kommunikation, via exempelvis ett chat-program där den ene parten genast kan se 

vad den andre skriver, är enligt dem att anse som muntlig kommunikation, däremot kan 

inte e-post anses vara en sådan direkt kommunikation.  

 

Detta sista synsätt har dock enligt författaren av denna uppsats uppenbara brister. 

Visserligen verkar det vid första anblick finnas en sund logik bakom det som Dykert och 

Lindberg föreslår, om läsaren bortser från användandet av benämningen ”syn” för att 

beskriva det direkta i kommunikationen, men efter noggrant studerande av stycket ifråga 

verkar det som om Dykert och Lindberg faktiskt menar att för att ett elektroniskt 

meddelande skall anses muntligt måste det kunna ses direkt. Detta leder oss till något 

ytterst paradoxalt till följd av att det vid det läget är synen som avgör när ett meddelande 

är muntligt. Detta kriterium skulle innebära att ett telefonsamtal inte skulle vara muntligt. 

Det som troligtvis åsyftas med att en part skall kunna se vad den andra skriver är den 

obestridliga närvaron som ligger till grund för ett meddelandes muntlighet. Men att se 

någon skriva på ett chat-programgram är inte ett givet tecken på obestridlig närvaro 

eftersom inget hindrar en annan person att använda personens dator. Med ett 

telefonsamtal kan parter känna igen varandras röster, ta beslut beroende på intonationer 

och röstlägen, som nog inte kan tänkas vara kompenserade med ett chat-programs ikoner 

som visar parternas sinneslägen (smileys / emoticons, dessa små tecknade ansikten som 

kan le, se arga ut etc.).  

 

Den bristande terminologin i det som Dykert och Lindberg föreslår är inte det enda 

problemet:  I och med att det finns program som visar att en person fått e-post samma 

ögonblick det anlänt via ett meddelade på datorskärmen (MSN-Messenger t.ex.) eller 

som skickar meddelandet till personens mobiltelefon via SMS (bl.a. Hotmail erbjuder 

sådana tjänster), kan e-post i vissa fall verka som en lika direkt kommunikationsmetod 

som ett chat-program. På samma sätt som en e-post inte behöver upptäckas förrän långt 

                                                
26 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 41 
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efter det anlänt i en s.k. inbox så kan användaren av en dator lämna den under obestämd 

tid när ett direkt meddelande skrivs på ett chat-program. Även författarna till SITO:s 

Polhem-rapport hävdar att bedömningen av huruvida e-post är att anse som muntlig eller 

skriftlig kommunikation är osäker.27 Denna problematik tas upp av IT-utredningen där 

det hävdas att det inte är av någon vikt om en part lyssnar på det som sägs eller läser det 

som står på skärmen, utan det viktiga är att kommunikationen har skett direkt.28  

 

Det kan därmed sägas att elektroniska dokument kan anses vara både skriftliga och 

muntliga. Det som det råder kontroversi om är var gränsen skall dras, vilket inte är en 

fråga som denna uppsats ämnar ta upp. Det räcker nämligen för att besvara 

frågeställningen att kunna fastställa att ett elektroniskt meddelande kan vara muntligt 

eller skriftligt. Inkompatibilitetsfrågan uppstår nämligen inte i ”direkta” sammanhang på 

samma sätt. Om två parter diskuterar någonting via ett chat-program, som kan vara att 

anse som muntlig kommunikation, och den ene skickar en bilaga till den andre via detta 

program är bilagan ändå inte en direkt form av kommunikation eftersom det är att se som 

två personer som pratar och en av personerna ger ett brev till den andra. Brevet förblir 

skriftligt, likaså bilagan.  

 

2.4. Avtalande datorer  
 

2.4.1. Kan datorer ha avtalsvilja? 

 

Denna uppsats har hittills beskrivit de fall då två parter avtalar med varandra via 

elektronisk post. Vad skulle hända om det inte var personer, utan datorerna själva som 

avtalade? Detta kan ske exempelvis när man har instruerat en dator att köpa en viss vara 

från en leverantörs datasystem så fort köparens lager av denna specifika vara understigit 

ett definierat antal. Eftersom avtalslagen förutsätter en (mänsklig) vilja, kan dess regler 

tillämpas när det, som i ovan beskrivna fall, är datorer som skickar både anbud och 

accept?29 

 

                                                
27 IT-Juridik – Elektronisk kommunikation inom affärslivet, en Polhem-rapport s. 12 
28 SOU 1996: 40 s. 129 
29 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 41 
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IT-utredningen ställer upp två olika synsätt för att behandla denna problematik. Å ena 

sidan kan det ses som om den som ansvarar för datorn har en hypotetisk avtalsvilja när 

denne ger instruktionen till datorn.30 Detta anser författarna av IT-utredningen vara ett 

lämpligt synsätt om datorernas kommunikation inte är för komplicerad, exempelvis som i 

fallet som beskrivits ovan.  

 

Däremot är det tämligen vanligt att EDI-rutiner av detta slag är så invecklade att de inte 

rimligen kan anses vara födda ur en människas hypotetiska avtalsvilja. Därför finns ett 

andra synsätt, som behandlar datorerna som en tredje part i avtalet som inte har 

rättssubjektivitet.31 Detta skulle medföra att en analog tillämpning av avtalslagens 

fullmaktsbestämmelser således är möjlig. Dock påpekar författarna av IT-utredningen att 

säkerhet inte råder vad gäller varken det ena eller det andra synsättet. 

 

För att motverka risken att hamna i en juridisk gråzon när datorer ger felaktiga order 

uppmanas parterna vid ingående av ett EDI-avtal att konkret klargöra vardera partens 

skyldighet.32 Det finns även en mängd internationella organ som har utarbetat standard-

EDI-avtal, varav ett finns utarbetat i Sverige.33 Eftersom bevisföring vad gäller EDI-avtal 

endast innefattar texten i de elektroniskt överförda meddelandena (vilket är ett 

komplicerat sätt att säga att det oftast inte finns muntliga förberedelser i sådana avtal och 

även om de finns så tas de inte upp som bevismedel), är det av stor vikt att klart fastställa 

avtalets ramar via, exempelvis, ett av dessa nämnda standardavtal.34  

 

2.4.2. Alternativ lösning 

 

Det är dock av föga intresse för parter som befinner sig i en rättslig tvist att höra att de 

borde ha avtalat om en lösning. Eftersom avtalslagen är dispositiv kan även vår 

huvudproblematik – förvanskning på grund av inkompatibilitet – lösas parterna emellan. 

Att hänvisa ett rättsligt problem över till parterna ifråga varken klargör eller löser hur 

problemet skall ses; den dispositiva rätten har en normgivande funktion som avtalsparter 

                                                
30 SOU 1996: 40 s. 120 
31 SOU 1996: 40 s. 120 
32 IT-Juridik – Elektronisk kommunikation inom affärslivet, en Polhem-rapport s. 20 
33 EDI-avtal 96 – meddelandeutväxlingsavtal, för beskrivning se avsnitt 3.2.2., för hela avtalet se bilaga 2 
34 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 72 
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tänker sig kunna förlita sig på.35 Det är därför uppfriskande att se författarna Lars Dykert 

och Agne Lindberg komma fram till en ”lösning” vad gäller datorers avtalsvilja: eftersom 

36 § avtalslagens generalklausul mot oskäliga avtalsvillkor inte innehåller några 

subjektiva moment som förutsätter en ”mänsklig vilja”, kan denna klausul även tillämpas 

när det är datorer som avtalar med varandra, helt utan människors inblandning.36 

 

2.5. Allmänt om inkompatibilitet 
 

2.5.1. Definition 

 

Efter att ha gått likt en katt kring den metaforiska gröten är det nu dags att tackla kärnan i 

den valda problematiken, dvs. inkompatibilitetsbegreppet.  

 

Enligt Nationalencyklopedin är definitionen på inkompatibel ”term inom flera 

vetenskaper: oförenlig, omöjlig att passa samman”. Även ett exempel är angett: inom 

medicinen talas det ofta om inkompatibelt blod, vilket beskrivs som blod av en blodgrupp 

som inte passar mottagaren.37 Detta exempel får dock författaren att redan här inse 

begränsningen av denna term när den exemplifierar icke-elektronikrelaterade ting. En 

dator må ha programvaror som är inkompatibla med de som avsändaren använt, på 

samma sätt som blod som är inkompatibelt med en mottagares blod, men vad gäller 

datorer kan en användare nästan alltid skaffa sig det program som krävs för att så 

småningom läsa ett meddelande: den datorbaserade termen inkompatibilitet är därmed 

inte ”evig”, utan gäller endast i nuet. Ett inkompatibelt meddelande kan bli kompatibelt, 

medan blod inte kan bli det -  det är eller så är det inte. Terminologin är således 

bristfällig, men i avsaknad av en mer lämplig term fortsätter författaren använda sig av 

inkompatibilitet så som definierat under avsnitt 1.6. 

 

Hultmark jämför ett oläsligt meddelande på grund av inkompatibilitet med en japansk 

anbudsgivare som erhåller en accept på svenska som denne inte förstår.38 Detta för att via 

                                                
35 Hellner J.,Ramberg J., Speciell avtalsrätt I – Köprätt s. 34 
36 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 42 
37 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=211795&i_history=1 
38 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s.58 
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en metafor visa hur meddelandet i sig är korrekt, men inte kan förstås av den andre 

parten. Denna jämförelse är dock, enligt författaren av denna uppsats, bristfällig enär den 

inte tar hänsyn till det oundvikliga faktum att en som skickar en accept på svenska till 

Japan förstår eller borde skäligen förstå att den inte kommer att kunna förstås. Vad gäller 

ett inkompatibelt meddelande, däremot, som är skickat via ett program som det är skäligt 

att anta att den andre parten äger (mer om detta under avsnitt 3.5.2.2.) kan inte 

avsändaren ana att mottagaren inte kan läsa/förstå meddelandet.  

 

Av någon anledning verkar dock denna halvtama jämförelse ha slagkraft, eftersom den 

även uppstår i IT-utredningen. Där föreslår författarna att ett dokument som förvanskats 

på grund av inkompatibilitet och som skickas till en myndighet skall anses vara som ett 

dokument som anländer på ett annat språk än svenska.39 Det som ändå gör det hela mer 

relevant i just detta fall är att det finns en väl utarbetad praxis just vad gäller blanketter 

och dylikt som lämnas in vid myndigheter på olika språk. Genom att analogt tillämpa 

detta på inkompatibla elektroniska meddelanden så förenklas problematiken avsevärt.  

 

Dock förhåller författaren sig tveksam till om det är lämpligt att dra ytterligare en analogi 

i denna kedja. Eftersom ovan endast är ett förslag angående elektroniska dokument som 

lämnas in vid myndigheter, kan det verka någorlunda tveksamt att försöka tillämpa detta 

på de elektroniska meddelanden som denna uppsats behandlar, eftersom den praxis som 

ligger till grund för IT-utredningens förslag inte finns inom området där olika avtalsparter 

kommunicerar. 

 

2.5.2. Tidpunkten när ett inkompatibelt elektroniskt meddelande kommit en part 

till handa enligt doktrinen 

 

Frågan om när ett inkompatibelt elektroniskt meddelande kommit en part till handa 

kommer att löpa igenom denna uppsats likt en röd tråd, och om frågan får ett svar så är 

det inte under detta beskrivande avsnitt. Här kommer istället tas upp vad de olika 

författarna inom området har sagt. 

 

                                                
39 SOU 1996:40 s. 132 
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Författarna av IT-rapporten har som ovan nämnt dragit ett likhetstecken mellan ett 

inkompatibelt meddelande som lämnats in till en myndighet och ett meddelande som 

lämnats in på ett främmande språk.40 Detta innebär, i enlighet med den redan existerande 

praxis vad gäller myndigheters behandling av blanketter och dylikt på annat språk än 

svenska, att meddelandet kommit myndigheten till handa först när de kan tyda det som 

står.41 Om en blankett fylls i på exempelvis persiska har det inte kommit myndigheten till 

handa förrän en berättigad tolk har översatt blanketten till svenska. 

 

Dykert och Lindberg presenterar oss med en liknande lösning, om än mindre bra 

formulerad: visserligen anser de främst att ett elektroniskt meddelande har kommit en 

part till handa när det anlänt i dennes inbox, såvida den avsändande parten har anledning 

att tro att mottagaren faktiskt använder sig av den adress som e-posten skickas till.42 

Sedan menar de dock att i det fall ”olika typer av tekniskt fel” uppstår har meddelandet 

kommit mottagaren till handa först när denne kan läsa meddelandet.43 

 

Denna användning av ordet ”kan” är enligt författarens mening grund till större förvirring 

än klargörande. Som ovan nämnts är det i många fall fullt möjligt att kunna skaffa sig de 

programvaror etc. som möjliggör läsande av meddelandet ifråga. Detta kan, via köp på 

Internet, t.o.m. ske inom några få minuter. Möjligheten att kunna läsa meddelandet är 

således, enligt författaren av denna uppsats, inte det relevanta i detta sammanhang. En 

programvara som tillåter mottagaren att läsa meddelandet kan kosta flera tusenlappar. Är 

det skäligt att meddelandet skall ha kommit mottagaren till handa endast på grund av 

faktumet att denne har möjlighet att läsa det, i motsats till när denne faktiskt har det som 

krävs för att kunna läsa meddelandet ifråga. Beskrivningen av till handa-begreppet i 

förarbetena till avtalslagen klargör det som författaren endast kan ponera var Dykert och 

Lehrbergs mening: meddelandet skall ha ”framkommit till adressaten på sådant sätt, att 

denne är i tillfälle att omedelbart taga del av förklaringens innehåll”.44 

 

                                                
40 SOU 1996:40 s. 129 
41 SOU 1996:40 s. 129 
42 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 40 
43 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 41 
44 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar s. 41 
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Hultmark föreslår en alternativ lösning. Enligt hennes mening borde till handa-begreppet 

egentligen inte vara fullt så relevant i denna fråga som en såkallad ”meeting of the 

minds”, där båda parter är medvetna om att enighet föreligger.45 Även om Hultmark 

sedan inte utförligt beskriver innebörden av det hon menar kan nog användas som 

exempel någon som skickar e-post med ämnet ”erbjudande” och sedan i själva 

meddelandet förklarar det som erbjuds och får ett svar med ämnet ”Re: erbjudande – jag 

accepterar ditt erbjudande i sin helhet”. Även om dokumentet som är en bilaga inte går att 

läsa på grund av inkompatibilitet, torde i ett sådant fall denna ”meeting of the minds” 

föreligga, vilket innebär att även om parten inte kan läsa bilagan, har denne nog, till följd 

av Hultmarks teori, fått meddelandet till handa.  

 

Ett problem med denna teori är enligt författaren av denna uppsats att det är fullt möjligt 

att tro att meeting of the minds föreligger när det i verkligheten inte gör det: Det är inte 

svårt att föreställa sig en part som får en text som ser nästan korrekt ut (t.ex. finns andra 

tecken istället för Å, Ä och Ö). Att anta att en ”meeting of the minds” föreligger i detta 

fall vore inte onaturligt, människor har som bekant en tendens att vilja undvika 

konflikter, särskilt i avtalssituationer, och att påpeka varje minsta fel i dokument när det 

till synes kan utläsas utan problem är något som inte alla skulle få för sig.   

 

Ett annat synsätt baserar sig på förarbeten: En av anledningarna till att det är när ett 

meddelande kommit en part till handa som är det rättsligt utgörande momentet är att en 

sådan tidpunkt anses lättare att objektivt fastställa.46 Om det, enligt förarbeten till 

avtalslagen, är såpass viktigt att kunna fastställa den relevanta tidpunkten torde det 

innebära att ett elektroniskt meddelande kommit en part till handa när meddelandet finner 

sig i dennes inbox. Det är troligtvis näst intill omöjligt att kunna bevisa momentet när 

mottagaren av ett inkompatibelt meddelande lyckats tyda innehållet.  

 

2.5.3. Kan avtalslagens regler om förklaringsmisstag och befordringsfel 

tillämpas? 

 

2.5.3.1. Inledning 
                                                
45 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 59 
46 Adlercreutz A., Avtalsrätt I s. 54 
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Även om frågan vad gäller förvanskning på grund av inkompatibilitet inte regleras av 

avtalslagen finns reglerna om förklaringsmisstag (32 § första stycket avtalslagen) och 

befordringsfel (32 § andra stycket avtalslagen). Ett förklaringsmisstag är som känt en 

viljeförklaring som på grund av exempelvis skriftfel får annat innehåll än det som 

avsändaren menade. Mottagaren måste ha varit i god tro vad gäller misstaget, annars 

anses inte avsändaren vara bunden på grund av mottagarens passivitet. Ett befordringsfel 

däremot är till exempel ett telegraferat meddelande som förvanskas under till exempel 

telegraferingen. Avsändaren är i detta fall inte bunden även om mottagaren är i god tro. 

Däremot måste avsändaren meddela mottagaren om felet om denne får reda på att ett 

sådant fel föreligger, annars kan denne bli bunden på grund av passivitet. Detta kan dock 

verka som en märklig regel eftersom det är svårt för avsändaren att veta att ett 

meddelande förvanskats, men å andra sidan finns samma svårighet för mottagaren att inse 

att t.ex. datum eller pris har av telegrafisten blivit felskrivna.  

 

Under detta stycke ämnar författaren se huruvida dessa lagrum är analogt 

tillämpningsbara så att de även kan omfatta inkompatibilitetsfrågan.  

  

2.5.3.2. Syftet med reglerna om förklaringsmisstag och befordringsfel 

 

Bestämmelsen om förklaringsmisstag anses vara den bestämmelse där tillitsteorin är 

klarast implementerad i svensk lagstiftning.47 Däremot är det av många godtaget att det i 

verkligheten endast rör sig om en etikett för den lösning som förklaringsmisstag fått 

genom 32 § första stycket.48 Syftet ter sig ganska självklart: att en part i ond tro inte ska 

kunna dra nytta av en annans felskrivning eller uppenbara skämt.49  

 

Svårigheten vad gäller förklaringsmisstag är att kunna fastställa vad den felskrivande 

parten har menat. I betänkandet menas att domstolarna genom tolkning av det 

”felskrivna” och omständigheterna i övrigt ska komma fram till det ”riktiga bedömandet” 

                                                
47 Grönfors K., Avtalslagen, s. 196 
48 Grönfors K., Avtalslagen s. 196 och Vahlén, Avtal och tolkning s. 25 
49 Just vad gäller skämt har det inte ansetts finnas ett behov enligt motiven att skriva en specifik lag för 
detta, utan det bedöms som samma sätt som förklaringsmisstag, se Förslag till lag om avtal och andra 
rättshandlingar s. 140  
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av innebörden.50 Även värt att påpeka är att det logiskt nog är den som påstår att 

felskrivning har skett som bär bevisbördan för detta.51 

 

Betydligt mer intressant i relation till frågan om inkompatibilitet är nästa stycke i 

avtalslagen som reglerar befordringsfel. Det är ovanligt nog mottagaren som bär risken 

för befordringsfel,52 vilket anses vara överraskande med tanke på lagens allmänna 

intresse att skydda den godtroende motparten.53 Att telegrafverket har ansvarsfrihet är 

däremot föga överraskande - det  motsvarar reglerna som stipulerar att Posten inte bär 

ansvar för de brev de tar hand om (även om vissa anser att statliga monopol borde kunna 

ta på sig sådant ansvar som en driftskostnad54). Telegrafverkets ansvarsfrihet är logiskt 

särskilt om hänsyn tas till den tid under vilken motiven skrevs eftersom det ansågs att det 

allmänna inte skulle bära ett skadeståndsansvar.55 Med mellanmannen som inte ”kan” 

bära risken, och avsändaren som är helt ovetande om det skedda återstår endast 

mottagaren. Syftet verkar därför uppstå ur en uteslutningsmetod, där någon måste bära 

ansvar, och denna ”någon” får bli mottagaren.56 Det anses även att mottagaren måste 

kunna räkna med risken för förvanskning, enär den är särskilt stor i just de fall som 

nämns i 32 § andra stycket.57 

 

Värt att påpeka är att telegrafin, det mest relevanta fallet för eventuell analog tillämpning 

av detta stycke, endast återfinns i själva lagtexten och inte i motiven där det endast 

hävdas att ersättning från telegrafverket inte är möjlig, på grund av de skäl som nämnts 

ovan.58 

 

Regeln som sådan har inte undgått kritik. Karlgren beskriver den som ”viljeteoretisk till 

sin natur och ur rättssäkerhetens synpunkt icke ofarlig” medan Vahlén hävdar att det är 

                                                
50 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar. s. 140 
51 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar s. 140 
52 Malmström Å., Agell A., Civilrätt s. 106 
53 Grönfors K., Avtalslagen s. 200 
54 Grönfors K., Avtalslagen s. 201 
55 Grönfors K., Avtalslagen s. 202 
56 Situationen vad gäller bud är lite mer komplicerad, men går i princip ut på att den som litar på ett bud får 
skylla sig själv. Se Grönfors K., Avtalslagen s. 201 
57 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 54 
58 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar s. 141 
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en överraskande och inkonsekvent regel.59 Författaren av denna uppsats kan endast 

ponera att det som gör regeln farlig ur rättssäkerhetens synpunkt är just att det är ett 

undantag som är så pass motsatt de allmänna reglerna att helhetens tyngd rubbas. En 

regel bär nämligen inte samma tyngd om dess diametrala motsats återfinns som 

undantagsfall, i det fallet känns reglerna slumpvalda mer än en följd av lagstiftarens vilja. 

 

Lena Sisula-Tulokas menar att Karlgrens och Vahléns befogade kritik får ny tyngd om 

den omfattar datatransmissioner och att konsekvenserna blir ”både otidsenliga och 

oförutsebara”, något som en revidering av avtalslagen med fokus på elektroniska 

meddelandens plats i lagen skulle kunna klargöra.60 

 

2.5.3.3. Tillämplighetsmöjlighet 

 

Enligt IT-utredningen kan inte reglerna om förklaringsmisstag i 32 § första stycket 

avtalslagen tillämpas om ett elektroniskt meddelande förvanskas under själva 

överföringen till mottagaren.61 Anledningen till detta är att om meddelandet skickas iväg 

med den innebörd som avsändaren avsett och sedan förvanskas kan det inte anses vara ett 

förklaringsmisstag. Avsändaren har inte gjort något misstag.  

 

Om avsändaren å andra sidan själv skriver fel i sitt anbud kan detta dock givetvis gå 

under bestämmelserna om förklaringsmisstag även om anbudet är skickat via ett 

elektroniskt medium.62 

 

Vad gäller befordringsfel anser författarna till IT-rapporten att elektroniska meddelanden 

som förvanskas under överföring inte ska omfattas av detta lagrum, om förvanskningen 

skett till följd av maskinella fel (om det däremot är ett befordringsföretag är det ett 

gränsfall).63 Detta motiveras med att det inte finns en mellanman på samma sätt som vid 

telegrafi, vilket är en förutsättning för att 32 § andra stycket avtalslagen skall kunna 

                                                
59 ur Sisula-Tukolas L., Datatransmissioner och riskfördelningen för beordringsfel, Festskrift till Kurt 
Grönfors, s. 405 
60 Sisula-Tukolas L., Datatransmissioner och riskfördelningen för beordringsfel, Festskrift till Kurt 
Grönfors, s. 406 
61 SOU 1996:40 s. 132 f 
62 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 43 
63 SOU 1996:40 s.133 
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tillämpas. Det skulle annars innebära en återgång till den så kallade viljeteorin, och detta 

är enligt författarna till IT-utredningen oförenligt med avtalslagens huvudregler.64  

 

Även Grönfors menar i sin kommentar till avtalslagen att en analog tillämpning av 32 § 

vad gäller elektroniska meddelanden saknar juridisk grund, (vilket även IT-utredningen 

nämner), eftersom parterna vid elektroniska meddelanden ställs i direkt kontakt med 

varandra. 65 (Denna slutsats är inte självklar, vilket påvisas av faktumet att andra 

författare, exempelvis Thomas Carlén-Wendels, kommit fram till motsatsen. Även om 

föga motiverat hävdar nämligen Carlén-Wendels att i fråga om fel i befordran är 

elektroniska meddelanden att jämställa som telegram.66) 

 

IT-utredningen försöker dock kringgå eventuella problem som uppkommer när 

elektroniska meddelanden förvanskas under överföring genom att föreslå en ändring av 

40 § avtalslagens lydelse.67 Dess nuvarande lydelse är skall någon enligt denna lag giva 

annan ett meddelande, vid äventyr att eljest avtal anses slutet eller anbud antaget eller 

rättshandling, som av honom eller å hans vägnar företagits, bliver mot honom gällande, 

och varder sådant meddelande inlämnat för befordran med post eller telegraf eller eljest 

på ändamålsenligt sätt avsänt, må ej den omständigheten, att meddelandet försenas eller 

icke kommer fram, föranleda därtill att avsändaren icke anses hava fullgjort vad honom 

föreligger.  

 

Genom att lägga till förvanskats som ytterligare omständighet i den föreslagna lydelsen 

(Skall någon enligt denna lag giva annan ett meddelande, vid äventyr att eljest avtal 

anses slutet eller anbud antaget eller rättshandling, som av honom eller å hans vägnar 

företagits, bliver mot honom gällande, och varder sådant meddelande inlämnat för 

befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenligt sätt avsänt, må ej den 

omständigheten, att meddelandet försenas, förvanskats, eller icke kommer fram, 

föranleda därtill att avsändaren icke anses hava fullgjort vad honom föreligger.) kan 40 

§ även tillämpas i de fall denna förvanskning skett genom elektroniska meddelanden. 

Detta betyder e contrario att alla meddelanden som förvanskats utöver de fall som nämns 
                                                
64 SOU 1996:40 s.133 
65 Grönfors K., Avtalslagen s. 202 
66 Carlén-Wendels T., Nätjuridik – Lag och rätt på Internet s. 130 
67 SOU 1996:40 s. 30 
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i detta ändringsförslag torde vara bindande för avsändaren.68 Det avgörande i detta fall 

blir huruvida meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt eller inte.69 

 

Det gäller dock att fastställa om ett inkompatibelt meddelande är inkompatibelt redan när 

det sänds till mottagaren eller först när mottagaren får det. Hultmark menar att problemet 

vad gäller inkompatibilitet är att förvanskningen inte sker under överföringen, eller att 

avsändaren gjort ett ”misstag” så som förutsätts i 32 § första stycket avtalslagen utan felet 

uppstår vid mottagandet, i samband med att mottagarens dator försöker förvandla 

meddelandet till text och bild. Varken 32 § första eller andra stycket är därför enligt 

henne tillämpligt vad gäller inkompatibla meddelanden.70  

 

2.6 Rättsföljder 

 
2.6.1. Inledning  

 

Under detta avsnitt kommer författaren att beröra de olika rättsföljder som doktrinen tagit 

upp i samband med inkompatibla meddelanden. En mer djupgående sammanfattning av 

de synpunkter som nämns här kommer sedan att tas upp i analysen under avsnitt 4.2. 

 

2.6.2. Avtalsbundenhet 

 

Även om författarna till IT-rapporten inte anser det nödvändigt, tycker vissa författare att 

det borde skapas en ny regel vad gäller förvanskade elektroniska meddelandens 

rättsföljder.71 Som det är nu finns som sagt inte förvanskning av elektroniska 

meddelanden på grund av inkompatibilitet reglerat i avtalslagen. I dagsläget är de enda 

konsekvenser av förvanskning som finns bundenhet eller inte bundenhet, till följd av 32 § 

avtalslagen. Generellt är som sagt avsändaren inte bunden av ett förvanskat meddelande, 

även om denne har ett val. Om det passar avsändaren bättre kan denne bestämma att 

                                                
68 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – Juridik och revision s. 69 
69 Adlercreutz A., Avtalsrätt I, s. 263 
70 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 59 
71 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 54; Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål s. 28 
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meddelandet i sitt förvanskade skick är det som skall hållas fast vid.72 Dock visar sig 

förklaringsmisstag ofta så sent att frågan om bundenhet inte är särskilt relevant eftersom 

ena sidan redan presterat.73 Detta faktum samt det redan nämnda otidsenliga och 

oförutsebara med regeln leder oss till att söka andra alternativ, särskilt eftersom 

lagrummet ifråga är skrivet på så vis att andra lösningar är möjliga.74 

 

2.6.3. Skadeståndsskyldighet 

 

Den mest återkommande alternativa lösningen är ersättningsskyldighet för skada som en 

mottagande part har lidit genom att vidta dispositioner efter att ha läst det förvanskade 

meddelandet.75 Vad gäller inkompatibla meddelanden är det dock inte särskilt vanligt att 

mottagaren kan läsa särskilt mycket (åtminstone inte utan att förstå att något fel 

föreligger, på grund av dokumentets skick i övrigt), vilket innebär att denne inte torde 

vidta särskilt många dispositioner. En tredje lösning vore att skadan bärs av den som den 

drabbar, vilket är en lösning som många standardavtal redan idag tillämpar.76  

 

Detta synsätt är dock inte fritt från kritik: Grönfors hävdar att om skadestånd beviljas 

skulle det innebära att mottagaren skulle kunna få skadestånd för positivt 

kontraktsintresse vilket skulle göra hela stadgandet obsolet.77 Även motiven nämner 

endast skadestånd som rättsföljd med stor restriktion.78 

 

Sisula-Tulokas påpekar ytterligare att skadestånd är ett komplicerat förfarande, kanske 

främst för att det är svårt att identifiera felkällan.79 Hon menar ändock att rättsföljderna 

borde anpassas till elektroniska meddelanden och att den lagreglerade lösningen 

(avtalsbundenhet) inte nödvändigtvis är den mest lämpliga.80  

                                                
72 Grönfors K., Avtalslagen s.203 
73 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 55 
74 Grönfors K., Avtalslagen s. 199 
75 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 55 
76 Sisula-Tukolas L., Datatransmissioner och riskfördelningen för beordringsfel, Festskrift till Kurt 
Grönfors, s. 410 
77 Grönfors K., Avtalslagen s. 203-204 
78 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar. s. 143 
79 Sisula-Tukolas L., Datatransmissioner och riskfördelningen för beordringsfel, Festskrift till Kurt 
Grönfors, s. 405 
80 Sisula-Tukolas L., Datatransmissioner och riskfördelningen för beordringsfel, Festskrift till Kurt 
Grönfors, s. 410-411 
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Karlgren anser vad gäller rättsföljder att avtalsbundenhet för avsändaren är en olämplig 

lösning när felet inte berott på denne.81 Det vore enligt honom mer rimligt att ålägga 

avsändaren skadeståndsskyldighet för mottagarens negativa kontraktsintresse.  

 

2.6.4. Passivitet 

 

Värt att nämna är att det i inkompatibilitetsfall finns en plikt att meddela den andre parten 

så fort den ene misstänker att inkompatibilitet föreligger. Om så ej sker finns risken för 

skadestånd på grund av culpa in contrahendo eller avtalsbundenhet om de dubbla 

insiktsrekvisiten är uppfyllda. 82 

 

Det som läsare säkert lagt märke till vid detta lag är att vad som gäller angående 

elektroniska meddelanden är tämligen oklart. Det kan därför vara lämpligt att i nästa 

avsnitt kortfattat ta upp några andra elektroniska kommunikationsmetoder för att se hur 

praxis har tillämpat exempelvis avtalslagen i dessa fall (dessa kommunikationsmetoder 

har funnits i längre tid än e-post och till följd av detta finns det åtminstone några 

rättsfall). Även de vanligaste standardavtalen tas upp i följande avsnitt. 

                                                
81 Karlgren H., Avtalsrättsliga spörsmål, s. 26 
82 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 59 
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3. Andra regleringar av elektroniska kommunikationssätt 
 

3.1. Några andra elektroniska kommunikationssätt än e-post 
 

3.1.1. Telegram 

 

Eftersom telegrafverket var ett statligt ägt bolag som dessutom hade monopol var det 

allmänt sett inte skadeståndsansvarigt, och om förvanskning skedde på vägen så var det 

mottagaren som var ansvarig som redan nämnts ovan under avsnitt 3.5.3.2.. Det som 

dock ytterligare kan nämnas angående telegram är faktumet att även om principen om det 

allmännas frihet från ansvarsskyldighet ändrades någorlunda i och med 1972 års 

skadeståndslag har det i praxis inte inneburit någon särskild skillnad. Till och med lagen i 

sig, telegrafreglementet (1959:582), när den väl ändrades år 1973 till följd av 

skadeståndslagen, rubbades knappt.83 

 

3.1.2. Telefax 

 
Det är generellt ansett att acceptfristen bör löpa från avsändandet av ett telefax, och inte 

särskilt mycket hänsyn tas till faktumet att ett telefaxmeddelande når 

mottagningsmaskinen i samma stund.84 Intressant är att förvanskning under själva 

mottagningen i detta fall är relativt likt inkompatibel e-post. Däremot har nästan alla 

telefaxmaskiner en funktion som meddelar avsändaren om meddelandet anlänt i läslig 

form eller ej, vilket inte är fallet vad gäller e-post där en avsändare endast kan få 

bekräftelse om meddelandet öppnats eller ej. 

 

I doktrinen har en analogi gjorts mellan en inkompatibel e-post  och ett fax som förstörs 

efter att det anlänt.85 Denna jämförelse baseras på faktumet att meddelandet blir oläsligt 

                                                
83 Grönfors K., Avtalslagen s. 201 
84 Malmström Å., Agell A, Civilrätt s. 97 
85 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – juridik och revision s. 50 
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efter att det anlänt, men tar inte hänsyn till det redan nämnda att ett inkompatibelt 

meddelande ibland kan förvandlas till ett kompatibelt sådant.  

 

Även om praxis är sparsam inom området finns ändock ett fall som är värt att nämna, 

nämligen NJA 1993 s308, där frågan var huruvida ett fax kommit i tid till tingsrätten. 

Tingrätten hävdade nämligen att de inte fått meddelandet ifråga. Högsta domstolen (HD) 

menade att ”genom den (...) förebragda utredningen får det anses klarlagt att ett 

telefaxmeddelande den aktuella dagen avsänts från ombudets kontor till Tingsrätten 

(TR:n). Enligt TR:ns yttrande har emellertid vadeinlagan inte kommit rätten till handa, 

något som skulle kunna förklaras exempelvis med att fel förekommit vid sändningen av 

telefaxmeddelandet. Det finns därför inte underlag för antagande att någon vadeinlaga 

kommit till TR:n inom rätt tid.”86 

 

Denna dom är relativt kontroversiell och kritiserats bland annat av Hultmark. Hon menar 

nämligen att det i kravet på ”kommit till handa” inte ligger mer än att meddelandet skall 

ha kommit fram, inte att det dessutom skall ha lästs av behörig person. Avsändaren har, 

till följd av Högsta domstolens (HD:s) dom ingen möjlighet att kunna säkra bevisning om 

att meddelandet har kommit fram.87 

 

För att ytterligare komplicera rättsläget finns ett notisfall från samma år som domen ovan 

(NJA 1993 C 194) där en inlaga godtagits när den registrerats av hovrättens activity 

report men själva telefaxet inte kunnat hittas. Eftersom målet endast refererats som ett 

notisfall gör dock att det diametralt skilda avgörandet till följd av i princip samma 

händelseförlopp troligtvis inte har samma prejudicerande effekt som NJA 1993 s308. 

 

3.2. Standardavtal 

 
3.2.1. Inledning 

 

                                                
86 NJA 1993 s308 
87 Hultmark C., Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel, s. 263, Festskrift till Jan Ramberg 
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Som redan känt är de flesta regler i avtalslagen dispositiva, och det är upp till avtalsparter 

att själva avtala om ansvarsfördelning med mera om de så önskar. Till deras hjälp finns 

inom området olika standardavtal som har upprättats. Nedan kommer författaren att ta 

upp vissa av de mest använda standardavtal. Dessa beskrivningar är relativt tekniska och 

kan användas som referenser som läsare kan komma tillbaka till när de läser om de olika 

standardavtalen i den löpande texten, dock anser författaren av denna uppsats att kunskap 

om dessa standardavtal överväger deras tekniska natur, och därför står detta avsnitt inte 

som en separat bilaga.  
 
3.2.2. EDI 96 

 

I samråd med EAN Sverige, EDI-Center Odette inom Sveriges Verkstadsindustrier, EDI-

föreningen i Sverige, den svenska Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, och slutligen 

Sjukvårdsleverantörernas Förening arbetades ett meddelandeutväxlingsstandardavtal 

fram i Sverige vid namn EDI 96.88 

 

I artikel 5 regleras när ett meddelande skall anses ha skickats och kommit fram. Ett EDI-

meddelande anses ha kommit mottagaren till handa när EDI-meddelandet har kommit 

fram till mottagarens elektroniska adress så att det kan göras läsbart för denne. Om inte 

någon part kan visa annat anses meddelandet ifråga ha kommit fram till mottagarens 

elektroniska adress om det har loggats som mottaget enligt mottagande parts 

Utväxlingslogg (punkt 5.2).  

 

3.2.3. UNCID 

 

UNCID, Uniform rules of conduct for interchange of trade data by teletransmission, är en 

regelsamling som etablerades 1987 av ICC (International Chamber of Commerce).89 

UNCID utgör egentligen endast rekommenderade handlingsnormer och även om det i 

slutversionen inte finns några bestämmelser om riskfördelning finns det regler om 

aktsamhet, instruktioner till mellanled i informationsflödet i exempelvis artikel 5 

                                                
88 Se bilaga 2 
89 ICC publication no. 452  
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UNCID.90 Även de olika riskerna som finns vad gäller dataöverföring, som exempelvis 

användandet av Å Ä Ö, tas upp i UNCID. Värt att nämna är UNCID: s artikel 7 som 

föreslår möjligheten för en avsändare av ett elektroniskt meddelande att föreskriva att 

mottagaren kvitterar mottagandet av ett meddelande och till följd av detta kan mottagaren 

inte vidta några åtgärder till följd av avtalet innan denne angivit kvitteringen ifråga.  

 

3.2.4. TEDIS 

 

TEDIS är ett program som EU-kommissionen utarbetat, i vilken det finns ett EDI-

standardkontrakt som har till avsikt att användas av företag. De flesta frågor som denna 

uppsats tar upp (ingående av avtal, ansvar etc.) regleras i detta standardavtal. I dess tredje 

artikel stadgas att ett avtal skall anses slutet på den tid och den plats där ett EDI-

meddelande som utgör accept når anbudsgivarens system. 

 

3.2.5. Point-and-click 

 

Point-and-click är ett uttryck som myntats genom e-handeln och som avser kontrakt som 

en part måste tacka ja till genom att klicka på en specifik ruta eller knapp för att kunna gå 

vidare och bli en avtalspart. Bortsett från de begränsningar som tvingande rätt medför kan 

en säljare på detta vis teoretiskt begränsa sitt ansvar hur långtgående som helst. Det finns 

dock tvivel om hur pass noggrannt dessa villkor genomläses i verkligheten och hur 

införstådda köparna är vad gäller konsekvenserna.91 Enligt Grönfors och Thomas 

Wilhelmsson är köparens tillit till ett sådant point-and-click avtals intryck viktigare än 

själva innehållet.92 Detta är återigen en följd av den så kallade tillitsprincipen som ligger 

till grund för den svenska avtalslagen. 

 

Dessa standardavtal har tydligen skilda syner på när ett meddelande skall ha ansetts 

kommit fram, vilket i slutet på denna referensramfas av uppsatsen är en bra påminnelse 

                                                
90 I ett av utkasten till UNCID fanns dock en artikel som reglerade just ansvarsfördelning: I artikel 12 B) 
stod i ett utkast från augusti 1989 att « in the event of loss or damage despite full observance of the rules 
the sender should accept to be liable for direct consequences. » 
91 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 74 
92 Wilhelmsson T., Materiell bedömning av standardvillkors giltighet – tankar bakom ett lagförslag, i en 
festskrift till Grönfors s. 445, se även Grönfors K., Tolkning s. 18 - 19 
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om att det inte finns ett självklart svar på frågan. I analyskapitlet som följer, ämnar 

författaren att använda sig av dels de argument han hittills funnit, dels argument som han 

funnit i utländsk rätt för att skapa den lösning som enligt honom är att föredra. 
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4. Analys 
 

4.1. Introduktion - På praxisfronten intet nytt 
 

Det ter sig onekligen oroväckande att det många böcker inom området har gemensamt är, 

i avsaknad av analys, ett antagande att frågor måste regleras av praxis innan någon 

författare får ha någon uppfattning om frågan som går under den generella ytan. ”Denna 

fråga får dock slutligen lösas i praxis” återkommer som ett mantra i så gott som alla 

texter inom området. 93 Det mest anmärkningsvärda stycket om området, i den av 

författaren lästa doktrinen, finns i Bert Lehrbergs ”Moderna betalningsformer”, där denne 

tar upp följande juridiska problem i samband med e-pengar: ”Vem bär ansvaret för att 

nätverket fungerar så att inte en överföring blir försenad eller inte kommer fram? Vad 

händer om en korrekt betalningsorder blir förvanskad under överföringen, så att den ratas 

av det kontoöverförande institutet? Vem drabbas ifall skadande eller manipulerade 

betalningsorder dyker upp och verkställs eller digitala värdeenheter kopieras och används 

flera gånger om?” 94  Alla dessa frågor formuleras, utan att sedan ens tas upp.  

 

Om uppfattningen är att det inte går att säga något om ett oklart rättsläge förrän HD har 

gjort det, finner författaren det svårt att förena med det i Sverige närmast vedertagna 

faktumet att HD inte kan skapa rätt. Denna tillbakadragna ”vänta-och-se”-filosofi kan 

hämma utvecklingen inom den elektroniska avtalsrätten eftersom osäkerhet råder 

angående vad som faktiskt gäller. Sveriges jurister verkar nästan som en enad front lämna 

över problemet till den dag då det ligger på HD: s bord som vid det laget är omöjligt att 

komma ifrån eftersom HD måste döma. Författaren tror att när denna dag slutligen 

kommer får HD jobba med en blank sida, när det istället via en debatt i doktrinen kan ge 

dem en färgglad palett av olika argument och ståndpunkter. 

 

Även om det finns ett fåtal rättsfall som behandlar avtalsrättsliga förhållanden i IT-

relaterade fall, bland annat RH 1987:32, Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 1993-
                                                
93 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt; B. Lehrberg, Moderna betalningsformer; L. Dykert, A. 
Lindberg, Elektroniska affärer – Juridik och revision; A. Adlercreutz, Avtalsrätt I; SOU 1996:40 
94 Lehrberg B., Moderna betalningsformer s. 59 
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04-14, DT 4149, Svea hovrätt dom 1992-03-18 DT 15, Arbetsdomstolens dom nr 49/99, 

är dessa dels inte prejudicerande, dels så pass gamla (om hänsyn tas till området: 

Internet-världen är inte den samma före och efter 1993) att de inte har någon verklig 

relevans, särskilt när de inte tar upp frågan om elektroniska dokument som sådana utan 

behandlar dem istället på samma vis som pappersdokument.95  

 

Denna brist i den svenska doktrinen är anledningen till att författaren sett det nödvändigt 

att se till utländsk rätt och doktrin för att analysen i denna uppsats uppnår önskat djup och 

komplexitet. Detta trots insikten om att detta val inte är helt oproblematiskt: Processen 

som leder till ett giltigt avtal skiljer sig från land till land, och de utländska lösningarna är 

beroende av dessa länders rättssystem, vilka inte nödvändigtvis motsvarar det svenska i 

avtalsrättsliga hänseenden.  

 

Hultmark nämner i sin uppsats i festskriften till Ramberg att det är ”vanskligt att göra 

direkta paralleller med hur man utomlands löst problemet” (hennes problem i uppsatsen 

är huruvida ett avtal har kommit till stånd när en accept skickad med fax inte kommit 

fram till anbudsgivaren, viket är någorlunda länkat till den problematik som denna 

uppsats behandlar).96 Även om så är fallet anser hon dock att eftersom det är samma 

intressekonflikt som behandlas och att det främst är utsträckningen av återkallelserätten 

som skiljer rättsystemen åt finns det ändå en anledning att ta upp de utländska 

lösningarna.97 

 

Detta summerar relativt bra denna uppsatsförfattares egna tankar om att användning av 

utländsk rätt är givande i denna fråga även om avtalsmekanismen skiljer sig åt mellan 

länder. Problemet som denna uppsats berör är inte endast ett juridiskt sådant, utan även 

tekniskt, och det är inte enligt författaren möjligt att bortse från de tekniska aspekterna 

med målet att ”tvinga” problemet att rymmas i ramen för existerande rätt. Internets 

faktiska verklighet kommer inte att anpassa sig till den svenska avtalslagen, och att ta sig 

an problemet utan detta i åtanke leder troligtvis till lösningar som visserligen är rättsligt i 

fas med tidigare lagstiftning men som de facto är irrelevanta. Ytterligare en positiv 

                                                
95 Wahlgren P., Rättsfallssamling IT-rätt ss. 230 - 250 
96 Hultmark C., Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel, s. 266, Festskrift till Jan Ramberg 
97 Hultmark C., Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel, s. 266, Festskrift till Jan Ramberg 
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anledning till att använda utländsk rätt i denna del av uppsatsen är att denna duala aspekt 

som problemet har – den juridiska och den tekniska – är något som ofta tas upp i den 

utländska doktrinen.98 

 

4.2. Alternativa lösningar 

 
4.2.1. Europadirektivet som Sverige glömde 

 

Anledningen till att ingen av böckerna inom den svenska doktrinen tar upp ett direktiv 

från år 2000 som Europaparlamentet och Europarådet fastställt som kallas just för 

”direktiv av elektronisk handel” (hädanefter kallad Direktivet) är kanske att inga böcker 

inom området är skrivna efter år 2000, året då Direktivet implementerades, även om det 

redan innan fanns ett förslag till det.99 Att innebörden av detta direktiv för den svenska 

rätten inte har hunnit diskuterats i doktrinen är verkligen synd för även om riksdagen, i ett 

betänkande från lagutskottet, antog regeringens lagförslag till följd av Direktivet 

föreslogs inga ändringar i avtalslagen, utan endast lagarna om elektronisk handel och 

andra informationssamhällets tjänster, om handel med finansiella instrument, 

konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen.100 

 

Direktivet innehåller dock relativt utförliga regler om när elektroniska avtal är träffade 

som skulle kunna vara av avsevärd vikt för det problem som denna uppsats behandlar. 

Dess artikel 11 stipulerar bland annat att en tjänsteleverantör måste bekräfta mottagandet 

av mottagarens order utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg. Detta är en 

förenkling från direktivförslaget där mottagaren var tvungen att bekräfta mottagandet av 

bekräftelsen, vilket ansågs vara för långtgående och skulle komplicera mer än det faktiskt 

klargjorde.101 Dock var direktivförslaget enligt författaren bättre än det nuvarande 

direktivet ur en vinkel: regeln om mottagandebekräftelse skall numera inte tillämpas på 

                                                
98 se bl.a. Girot C., User Protection in IT-contracts, s. 2 och  Kröger D., Gimmy M. A., Handbuch zum 
Internetrecht s. 139 
99 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den elektroniska 
handeln på den inre marknaden 
100 Lagutskottets betänkande 2001/02:LU 29 Lag om elektronisk och andra informationssamhällets tjänster, 
m.m.  
 
101 Dickie J., Internet and Electronic Commerce Law in the European Union s. 28 
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avtal som har ingåtts enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga 

meddelanden. Frågan blir då om det fall denna uppsats behandlar berörs av 

mottagandebekräftelseregeln: Det är inte ”enbart genom utväxling av e-post” eftersom 

det ju kan finnas en myriad olika bilagor, men å andra sidan är det ju via e-post som 

dessa bilagor skickas. En djupgående beskrivning av vad som egentligen menas med 

denna regel hade varit givande, men i avsaknad av en sådan tror författaren inte att denna 

regel kan vara till hjälp vad gäller inkompatibilitet av elektroniska meddelanden i form av 

e-post bilagor och dylikt, något som kan vara anledningen till att det inte finns någon 

föreslagen ändring av avtalslagen.  

 

Värt ändå att behålla i minnet är att e-post faktiskt innefattades i direktivförslagets 

motsvarande regel.  

 

4.2.2. Ersättningsskyldighet för negativt kontraktsintresse 

 

4.2.2.1. Om ersättningsskyldighet i tysk rätt 

 

Om en viljeförklaring skickas mellan två näringsidkare men inte kan läsas, på grund av 

t.ex. fel på programvara, betyder det enligt tysk rätt inte att viljeförklaringen som sådan 

är ogiltig.102 Avsändaren kan enligt en analog tillämpning av BGB § 120 ändå hävda 

viljeförklaringens giltighet. Däremot, eftersom det är avsändaren som bär risken för 

överföring av e-post, är denne enligt § 122 BGB ersättningsskyldig för det negativa 

kontraktsintresset. Denna ersättningsskyldighet omfattar i tysk rätt även fall där 

meddelandet är elektroniskt, enligt praxis.103 

 

Som nämnts under avsnitt 2.6.3. välkomnar det svenska rättssystemet en sådan möjlighet 

endast med stor motvillighet. Det är nog ändock värt att försöka analysera 

konsekvenserna av en liknande ersättningsskyldighet. 

 

4.2.2.2. Konsekvenser av ersättningsskyldighet för negativt kontraktsintresse 

 
                                                
102 Kröger D., Gimmy M. A., Handbuch zum Internetrecht s. 71 
103 Kröger D., Gimmy M. A., Handbuch zum Internetrecht s. 71f. 
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Det är nog föga överraskande att ersättningsskyldighet för negativt kontraktsintresse har 

diskuterats i Sverige med tanke på hur BGB i övrigt varit en inspirationskälla för den 

svenska avtalslagen. I just det fall då förvanskning har skett menar dock lagstiftaren vad 

gäller ersättningsskyldighet för det negativa kontraktsintresset att det inte anses vara 

tillräckligt med tanke på att mottagaren till följd av ett sådant meddelande kan underlåta 

att göra andra affärer som inte täcks av en sådan ersättning.104  En annan anledning kan 

vara att storleken av en sådan skada kan vara svår att uppskatta, vilket skulle få hela 

skadeståndsprocessen att vila på rätt skakiga grunder.  

 

Däremot har denna möjlighet kallats en acceptabel ”mellanlösning”, när fullt ansvar 

verkar som en alltför långtgående konsekvens.105 I fall då det gäller inkompatibilitet kan 

denna ”mellanlösning” verka relevant: Dels har avsändaren ingen möjlighet att 

kontrollera att meddelandet kan läsas, och även om denne är medveten om riskerna för 

inkompatibilitet finns det inte mycket som kan göras åt saken, förutom att skicka 

dokumentet med, om möjligt, avtalad programvara eller tidigare mellan parterna använd 

programvara. 

 

Ett problem som författaren ser med att ha ersättningsskyldighet för negativt 

kontraktsintresse som ”mellanlösning” är att det inte är möjligt för parterna att veta vid 

ingående av ett avtal vad som faktiskt gäller ifall något händer. För rättssäkerhetens skull 

vore det enligt författaren bättre att ha en generell rättsföljd av ett agerande så att 

inblandade kan agera allt eftersom. Givetvis bör en sådan rättsföljd kunna jämkas i rätten 

om omständigheterna så kräver, men att ha olika rättsföljder redan från början torde leda 

till en förvirring angående rättsläget som inte vägs upp av argumenten för ett sådant 

förfarande. 

 

Dessutom anser författaren att skadestånd på sin höjd endast kan vara en del av en 

effektiv lösning. Visserligen är en väldefinierad rättsföljd att föredra framför det otydliga 

dagsläget men faktum är att risken återstår för avtal som inte ingås på korrekt vis på 

grund av inkompatibilitet. En effektiv lösning skulle enligt författaren innebära att själva 

avtalsmomentet förenklas/klargörs. Det räcker således inte enbart med konsekvenser. En 
                                                
104 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 55 
105 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 55 
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undersökning gjord av the Economist visade att även om 53 % av världsbefolkningen 

med Internetuppkoppling använde sig av Internet för att nå ett beslut angående ett köp 

eller ett avtalsingående var det endast 15 % av dem som gjorde själva köpet/ingick avtalet 

över nätet.106 Även om undersökningen är relativt gammal (1997) tyder detta ändå på att 

det finns tvivel vad gäller ingående av elektroniska avtal. Sådant tvivel skulle troligtvis 

minskas av exempelvis mottagandebekräftelseförfarandet, som tas upp härnäst. 

 

4.2.3. E-post med mottagandebekräftelse 

 

4.2.3.1. E-post med mottagandebekräftelse i Frankrike 

  

Den franska doktrinen presenterar oss med en intressant metafor: Eftersom det i 

datorsammanhang är vanligt att de instruktioner med viktiga konsekvenser som ges till 

datorn (t.ex. nerladdning av en fil från okänd källa, radering av ett dokument...) ger 

upphov till ett konfirmationsmeddelande (som frågar användaren om denne är säker på 

handlingen ifråga) borde det i fall av elektroniska avtal innebära att ett sådant inte är 

giltigt förrän en sådan konfirmation äger rum.107 Länken mellan ett 

konfirmationsmeddelande som en dator ger och ett sådant som ges av en annans dator är 

kanske inte självklar, men liknelsen visar hur tekniken redan inkorporerat behov av sådan 

konfirmation i datorsammanhang.  

Eftersom risken för förvanskning på grund av inkompatibilitet är relativt stor, anser inte 

författaren att jämförelsen med det uppbrända brevet och det förstörda faxet är av särskild 

relevans.108 Läsare av denna uppsats har troligtvis alla haft problem med en e-postbilaga 

någon gång; om ens en bråkdel av dessa har lidit av att deras brev brunnit upp innan de 

kunnat läsa dem skulle det vara högst överraskande.  

 

Den höga risken för inkompatibilitet leder således till ett behov av särskilda regler, på 

samma vis som den höga risken för förvanskning till följd av telegrafi ledde till 

bestämmelsen i 32 § avtalslagen.109 

 
                                                
106 The Economist, 10/05/1997 
107 Bensoussan A., Informatique et Télécoms s. 841 
108 Dykert L., Lindberg A., Elektroniska affärer – juridik och revision s. 50 
109 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 54 
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Ett exempel på en sådan regel som skulle kunna ta denna risk i beaktande är kravet på en 

ren-text e-post (det vill säga utan bilagor och bilder etc.) som meddelar anbudstagaren att 

anbudsgivaren fått svaret och kunnat läsa det. Till följd av en sådan regel skulle det inte 

finnas ett giltigt avtalsslut innan detta sker. Den norska doktrinen tar upp detta och 

nämner att förfarandet är vanligt i enklare elektroniska avtal.110 Även om det inte är en 

lagstiftad regel verkar det i Norge utvecklats till en sedvana. En liknande ”oskriven” regel 

finns i Frankrike där anbudstagaren som emottar detta konfirmationsmeddelande 

dessutom är tvungen att behålla e-posten för bevisskäl.111 

 

Problemet med den automatiska funktionen som många e-post-program har (som 

automatiskt meddelar avsändaren om dennes meddelande anlänt till mottagarens inbox 

och vid vilken tidpunkt som det meddelandet öppnats) är att den inte kan ta hänsyn till 

huruvida meddelandet är i läsligt skick eller ej. För att avsändaren ska ha möjlighet att 

veta om meddelandet lästs måste därför konfirmationsmeddelandet komma från 

mottagaren själv och inte hans dator.  

 

När det redan finns tal om passivitetsregler som kan göra mottagaren avtalsbunden eller 

skadeståndsansvarig om denne inte meddelar avsändaren om inkompatibilitet (se ovan, 

avsnitt 2.6.4.) torde det enligt författaren inte vara ett alltför långdraget e contrario-

resonemang att kräva att mottagaren alltid ska meddela avsändaren för att inga tvivel om 

inkompatibilitet ska kvarstå.112  

 

Eftersom det i den utländska doktrinen läggs mycket emfas på användarsäkerhet vad 

gäller elektroniska avtal, kan ett konfirmationsmeddelande verka som en effektiv metod 

för att minska risken för avtal som ingås utan en av parternas avsikt.113  

 

4.2.3.2. Konsekvenser av e-post med mottagandebekräftelse 

 

                                                
110 Torvund O., Kontraktsregulering – IT-kontrakter s. 44 
111 Guinchard S., Harichaux M., de Tourdonnet R., Internet pour le Droit s. 209 
112 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 59 
113 Exempelvis så behandlar hela User Protection in IT-contracts av Girot C. behovet av att skydda 
användarna av bl. a. elektroniska avtal.  
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Det kanske verkar som att ett konfirmationsmeddelande inte behövs eftersom en 

mottagare vanligtvis märker när en e-post är inkompatibel och, eftersom risk för 

avtalsbundenhet finns till följd av passivitet, är det i mottagarens bästa intresse att 

meddela avsändaren att e-posten inte kunde läsas.  

 

Däremot är det inte så givet att mottagaren inser vad e-posten bör innehålla. Inboxar 

världen över är dagligen saturerade med ”anbud” från okända människor/bolag som 

erbjuder bl.a. universitetsdiplom, garanterad viktminskning och ”förbättrade” 

kroppsorgan. Ett oläsligt meddelande från en ny anbudsgivare eller ett svar från en av 

flera anbudstagare kan försvinna i mängden oönskad e-post relativt lätt. 

 

Även om mottagaren inser vem det är som har skickat meddelandet behöver 

inkompatibilitet inte innebära att mottagaren inser eller ens bör inse att avsändaren svarat 

på ett anbud eller skickat ett sådant. Många av de datavirus och maskar som sprids idag 

använder sig av adresslistorna med bekantas e-postadresser för att skicka sig själv vidare. 

Den relativt stora risken att få ett virus på detta vis gör att användare ofta bortser från e-

post med obegripliga bilagor. Till följd av detta är det i tysk praxis så att ett anbud till en 

konsument inte ens är att anses som ett sådant om det inte kan läsas av mottagaren (inte 

att förväxlas med regeln om ersättningsskyldighet som beskrevs under avsnitt 4.2.2.1 som 

gällde mellan näringsidkare).114   

 

Detta leder därför enligt författaren till ett behov av att alltid skicka 

mottagandebekräftelser för att ett giltigt elektroniskt avtal skall äga rum.  

 

Dock innebär även en sådan regel problem: Tänk om en anbudsgivare skickar ett anbud, 

får ett svar och sedan bestämmer sig för att inte vilja gå igenom med avtalet. Då räcker 

det i princip för denne att inte skicka ett konfirmationsmeddelande för att kunna kringgå 

bundenhet, vilket i sin tur skulle leda till att anbud inte alls skulle vara bindande längre på 

samma vis som innan. Detta är enligt författaren en sådan grundpelare i den svenska 

avtalsrätten att det faktiska behovet av att ha en tvingande mottagandebekräftelse för att 

kringgå problem som uppstår efter inkompatibilitet måste åsidosättas i detta fall. 

                                                
114 Redeker H., IT-Recht in der Praxis, s. 347 
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Lyckligtvis finns det ett effektivt sätt att motarbeta ett sådant förfarande från 

anbudsgivarens sida. Eftersom det, som tidigare nämnts, numera nästan alltid finns en 

möjlighet för en avsändare av en e-post att veta när meddelandet anlänt och när 

mottagaren öppnat det kan inte anbudsgivaren i exemplet ovan låtsas som om t.ex. e-

posten inte kommit fram.  

 

4.3. Är till handa-begreppet obsolet i elektroniska sammanhang? 
 

4.3.1. Den motsägelsefulla definitionen av till handa-begreppet i elektronisk 

avtalsrätt 

 

Låt oss nu summera vad som tidigare sagts om när ett meddelande kommit en part till 

handa i elektronisk avtalsrätt. Författare av doktrin och av IT-rapporten baserade sig 

främst på definitionen som finns i förarbetena, nämligen att det är när meddelandet 

”framkommit till adressaten på sådant sätt, att denne är i tillfälle att omedelbart taga del 

av förklaringens innehåll”.115  

Till synes är detta relativt klart, men väl tillämpat på elektroniska meddelandens faktiska 

verklighet finnes ett dilemma. Ett traditionellt brev har kommit en part till handa när 

denne är i tillfälle att omedelbart ta del av dess innehåll, det vill säga när brevet ligger i 

brevlådan till exempel. Då vet både avsändare och mottagare att när kuvertet öppnas så 

kan meddelandet läsas. Problemet med inkompatibla elektroniska meddelanden är att det 

inte är möjligt att veta om det är inkompatibelt förrän det är öppnat, inte när det finns i 

ens inbox. Detta leder till det nästan absurda faktumet att till handa-momentet kommer 

senare eller samtidigt som det ögonblick meddelandet faktiskt är läst. 

 

4.3.2. Det obsoleta i definitionen  

 

Till följd av det som ovan sagts, borde inte till handa-begreppet vara obsolet när det de 

facto innebär att det inte går att fastställa tidpunkten förrän mottagaren kunnat öppna det? 

Det räcker inte med att ha skickat via ett program som sändaren vet att den andre har, 

                                                
115 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar s. 41 
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eftersom t.o.m. de mest basala Word-dokument har många gånger öppnats och varit en 

oläsbar följd av rutor. Eftersom varken sändaren eller mottagaren vet när meddelandet 

kan läsas och det av doktrinen mer eller mindre framgår att det är den tidpunkten som 

skall beaktas betyder det att det inte är när meddelandet kommit parten till handa utan när 

denne kunnat läsa det som är den avgörande tidpunkten. 

 

Det av förarbetena givna argumentet om att det är viktigt att kunna objektivt fastställa 

momentet då ett meddelande kommit fram förlorar lite av sin tyngd i detta sammanhang, 

eftersom det är lika möjligt att veta när en person läst en e-post som när det anlänt i 

dennes inbox. Det som inte är möjligt att veta är om det är inkompatibelt, förrän 

mottagaren meddelar avsändaren om detta.  

 

4.4. Mer om inkompatibilitet  
 

4.4.1. Finns det en skillnad på inkompatibla meddelanden?  

 

Denna uppsats har hittills beaktat alla inkompatibla elektroniska meddelanden som ett 

och samma fenomen. Det är dock inte fullt så enkelt. Den svenska doktrinen tar 

visserligen inte upp just detta faktum, men det finns ett krav om avtalad 

kommunikationsteknik för att ett elektroniskt meddelande skall anses ha kommit 

mottagaren till handa (till exempel att mottagaren angett en e-post adress till avsändaren 

– i motsats till om avsändaren hittat mottagarens e-post adress på någon databas).116 Det 

torde inte vara alltför långsökt att föra detta resonemang vidare och kräva att den avtalade 

kommunikationstekniken även skall innehålla, om än implicit, den programvara som 

används för att skriva meddelandet. Om en part skickar ett Word-dokument är det rimligt 

att anta att svaret borde vara via samma metod, om inget annat avtalats.  

 

Inkompatibilitet kan, som redan nämnts, ske även om parterna skickar meddelande via 

samma program. Det kan röra sig om olika versioner av programmet ifråga, eller skrivet 

med ett typsnitt som inte den andre parten har (detta kanske verkar irrelevant i 

                                                
116 Hultmark C., Elektronisk handel och avtalsrätt s. 49-50 ; IT-Juridik – Elektronisk kommunikation inom 
affärslivet, en Polhem-rapport s. 21 
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sammanhanget eftersom bokstäverna kvarstår, men så behöver inte vara fallet: om två 

parter skriver med ett icke-latinskt typsnitt är det vanligt att typsnitten även reglerar var 

bokstäverna är placerade, för att inte tala om möjligheten att motparten inte har några 

typsnitt som tillåter denne att läsa icke-latinska texter och viceversa117). Det borde, till 

följd av den ”avtalade kommunikationstekniken” finnas en skillnad mellan ett sådant fall 

av inkompatibilitet och det fallet när en part skickar en text som är krypterad utan att 

motparten har en nyckel som tillåter denne att läsa meddelandet ifråga. 

 

Hänsyn bör även tas vad gäller vilka de inblandade parterna är.118 En lekman kan inte 

antas kunna läsa lika många olika former av elektroniska meddelanden som en part som 

är i IT-branschen, exempelvis. I Direktivet har exempelvis näringsidkare skilts åt från 

konsumenter, på grund av en potentiell större expertis inom området som ger dem 

möjlighet att avtala om vissa specificiteter utanför Direktivets ramar.119 

 

4.4.2. ”Avsiktligt” oläsligt meddelande 

 

Det är inte för långsökt att tänka sig en part som med avsikt skickar ett dokument som 

denne åtminstone anar att mottagaren inte kommer att kunna öppna på grund av 

inkompatibilitet med datasystemet. En anledning för att göra något liknande skulle kunna 

vara en vilja att kunna välja vid ett senare datum om anbudet eller accepten skall vara 

giltig eller inte. 

 

I Sverige kan det endast dras en analogi till det ansvar som föreligger vid passivitet, att 

eftersom det är en följd av vårdslöst beteende borde det finnas liknande konsekvenser i 

det fall en bilaga är avsiktligt inkompatibel. Norge har exempelvis en uttrycklig 

bestämmelse enligt vilken den avsändare som vårdslöst eller medvetet orsakat 

förvanskningen, är skyldig att ersätta den skada mottagaren på grund därav lidit.120 I 

                                                
117 Bara ett exempel på detta är en text skriven i typsnitt Ali-k-Hasan som är inkompatibelt med datorer 
som inte har det typsnittet men som istället har ett K-Dylan typsnitt, även om båda använder det arabiska 
alfabetet. 
118Denna skillnad mellan lekmän och specialister som måste tas i beaktande i all elektronisk avtalsrätt tas 
upp översiktligt i Girot C., User Protection in IT-contracts, s. 5 f. 
119 Dickie J., Internet and Electronic Commerce Law in the European Union s. 28 
120 Grönfors K., Avtalslagen, s. 203-204 
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Frankrike finns det något som kallas för netiquette121 där handlingar som är i strid med 

”regler om gott uppförande” (règles de bonne conduite) leder till att den part som handlat 

på sådant vis skall ansvara för de negativa konsekvenserna av det.122 Även i England 

finns ett dokument som är skrivet av Internet Service Providers Association (ISPA) där 

dessa regler om gott uppförande återfinns.  

 

Svårigheten ligger dock givetvis i bevisfrågan. Hur kan en part bevisa att den andre 

avsiktligen skickade ett meddelande som denne visste mottagaren inte skulle kunna 

öppna? Några fall finns där svar kan ges: Om det är fråga om krypterade dokument måste 

sändaren ha goda skäl till att tro att mottagaren kan öppna det. Är det däremot ett ovanligt 

program som använts måste det vara första gången då parterna skickar elektroniska 

bilagor till varandra för att det skall vara ett giltigt anbud eller en giltig accept, eftersom 

det finns en implicit avtalsmetod som etableras så fort parter kommunicerar med 

varandra. En part kan inte besvara ett text-dokument med ett dokument skrivet med ett 

ytterst ovanligt och svåranvänt program och ändå hävda godtrohet när detta program är 

inkompatibelt med den andre partens datorprogram. 

 

4.5. Ändamålsenlighet – för vem? 

 
4.5.1. Inledning 

 
Hur bör de ”lösningar” som uppsatsen tagit upp hittills rangordnas? Vad är det som gör 

att det ena argumentet väger tyngre än det andra? Det är enkelt att hävda att ett 

tillvägagångssätt är mer ”ändamålsenligt”, men för vem är det och, kanske ännu 

viktigare, för vem bör det vara det? I vårt fall skulle något kunna vara ändamålsenligt för 

en av de inblandade utan att nödvändigtvis vara det för någon annan inblandad.  

 

Ett exempel på hur detta problem gestaltats finns i den amerikanska rätten. Föga 

överraskande har USA ett mer utvecklat system vad gäller IT-rätten i allmänhet och 

                                                
121 Netiquette är en ordlek som sammanställer förkortningen för Internet (net) och det franska ordet för 
etikett och är en följd av autodisiplinska regler som franska näringsidkare framställt som ram för deras 
elektroniska avtal. 
122 Bensoussan A., Informatique et Télécoms s. 837 
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elektroniska meddelanden i synnerhet: Där har ett antal olika regleringar som är specifika 

för varje stat uppkommit som reglerar IT-rättsliga ”issues”, varav den första, och mest 

inflytelserika, var den s.k. Utah Digital Signature Act.123 Denna tar främst upp 

ansvarsfördelningen när ett meddelande förvanskats under överföring och förfalskad 

identitet. De andra regleringarna har skilt sig i deras definition av vad som är 

ändamålsenligt. Till följd av detta skiljer sig ansvaret åt beroende på vilken stat en part 

befinner sig i.124  

 

Med denna skillnad mellan de inblandades olika prioriteringar i åtanke kommer 

författaren härnäst att analysera vad som är ändamålsenligt för, i tur och ordning, 

avsändaren, mottagaren och till sist rättsväsendet. Terminologin kan verka lite dubiös 

med tanke på att en regel eller ett lagrum vanligtvis inte beskrivs som ”ändamålsenlig” 

med hänsyn till rättsväsendet men författaren ämnar dela upp det som avses med 

ändamålsenlig för rättsväsendet enligt tre principer: Rättssäkerhet, processekonomi och 

samhällsintresse.  

 

4.5.2. Avsändaren 

 

Låt oss beakta vad det är avsändaren av vårt inkompatibla meddelande vill. Det är av vikt 

för honom att få reda på att meddelandet är inkompatibelt så fort som möjligt, eftersom 

detta hindrar honom från att vidta kostsamma åtgärder till följd av tron att mottagaren 

kunnat läsa meddelandet och avtal slutits. Om ansvaret för meddelandet ligger på honom 

är sådan vetskap givetvis väsentlig för att avsändaren skall kunna minimisera risken för 

att behöva betala eventuella skadestånd.   

 

Även viktigt för avsändaren är rättsliga konsekvenser till följd av mottagarens passivitet.  

 

Vad gäller skadestånd och/eller avtalsbundenhet finns inget generellt svar. Grundregeln 

är givetvis att avtal skall hållas, vilket även gynnar avsändaren. I vissa fall kan det dock 

tyckas att avsändaren har rätt att häva avtalet och få skadestånd på grund av mottagarens 

                                                
123 Baker S.A., Hurst P.R., The Limits of Trust s. 270 
124 Baker S.A., Hurst P.R., The Limits of Trust s. 271 
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förfarande. Det vore för avsändaren ändamålsenligt om detta var något denne kunde välja 

själv. 

 

4.5.3. Mottagaren 

 

Mottagaren behöver veta när ett inkompatibelt meddelande är avtalsrelaterat och inte 

något helt ovidkommande, dels för avtalets skull, dels för att inte riskera att drabbas av 

konsekvenserna av passivitet.  

 

För mottagaren är det även mer ändamålsenligt om denne ansågs ha mottagit ett 

meddelande när det har öppnats utan inkompatibilitetsproblem.  

 

Ifall avsändaren avsiktligen skickar meddelanden som är svårlästa/inkompatibla, vore det 

ändamålsenligt för mottagaren att kunna kräva avsändaren på skadestånd. 

 

4.5.4. Rättsväsendet 

 

Eftersom IT-rapporten menar att ny lagstiftning inte behövs för elektroniska avtal, är det 

”ändamålsenligt” om lösningarna är i fas med avtalslagen. Detta innebär en analogi som 

jämställer ett brevs anländande i en brevlåda och en e-post som anländer i en inbox och 

att det vid den tidpunkten kommit en part till handa. Eftersom skadestånd enligt motiven 

till avtalslagen endast är att tillämpa restriktivt är nog avtalsbundenhet den rättsföljd som 

är att föredra här.  

 

Bör inte å andra sidan en lösning som är praktisk och funktionell vara ändamålsenlig för 

rättsväsendet? Det gynnar inte rättsväsendet om den analogi som IT-rapporten föreslår är 

oförenlig med tekniken eftersom detta skulle minska avtalslagens relevans. Det finns 

flera sätt att definiera huruvida någonting är ändamålsenligt för rättsväsendet. Ett sätt är 

rättssäkerhetsintresset, vilket i sin tur kan definieras på många olika sätt men det 

viktigaste och minst omstridda kriteriet är förutsägbarhet. Även här delas konsekvenserna 

upp beroende på ens synsätt: förutsägbarhet kan betyda att lagar bör följa en enad 

grundfilosofi (t.ex. att konsumenter skall skyddas gentemot näringsidkare) vilket skulle 
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innebära att det som har sagts i stycket ovan gäller (lösningarna skall vara i fas med 

avtalslagen). Men förutsägbarhet kan även betyda att medborgare skall kunna förutse de 

rättsliga konsekvenserna av deras handlande. I det fallet är det kanske inte fullt så givet 

att lösningarna måste vara i fas med avtalslagens regler eftersom så mycket vad gäller 

elektronisk avtalsrätt i så fall måste bero på analogier.  

 

Ett annat sätt att definiera ändamålsenlighet är ur ett processekonomiskt perspektiv: I 

detta fall torde det nog vara mest ändamålsenligt om det fanns en specifik och klar lag 

som skulle hindra den uppsjö av rättsfall som kommer fastställa den rätta tolkningen 

(visserligen har ingen sådan uppsjö skett ännu). Ett tredje sätt är ur ett 

samhällsintresseperspektiv. Författaren anser det minst lika viktigt att lagarna reflekterar 

normer och företeelser som faktiskt händer i samhället som att de inte motsäger tidigare 

lagar, eftersom en lagstiftning som motsvarar det som faktiskt pågår kring medborgarna i 

Internetvärlden ger dem möjligheten att lita på denna teknik och att utveckla den. 

 

Dessa olika definitioner leder författaren till att mena att en föreslagen lösnings 

ändamålsenlighet med hänsyn till rättsväsendet lär vara mycket av en 

argumentationsfråga. En person som finner det mest ändamålsenligt för rättsväsendet att 

ett förslag är rättssäkert skulle inte nödvändigtvis hålla med någon som ha 

samhällsintresset som grundpelare för rättsväsendets ändamålsenlighet. 

 

4.6. Den ”Egna lösningen” 

 
Allt som sagts har lett författaren till att ponera kring en lösning som enligt honom skulle 

vara gynnsam för alla inblandade. Först och främst bör ett elektroniskt avtal inte ha 

ansetts ingått utan konfirmationsmeddelande. Endast när anbudstagaren vet att 

anbudsgivaren kunde läsa svaret bör ett avtal äga rum, enär det är då det som Hultmark 

kallar ”meeting of the minds” har skett. Detta förfarande komplicerar avtalsmomentet 

någorlunda, men har inga direkt negativa konsekvenser för vare sig avsändare eller 

mottagare. I verkligheten gynnas nog båda av konfirmationsmeddelande-

mottagandebevismodellen: Avsändaren för att denne vet att meddelandet inte var 
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inkompatibelt och att det således var ett giltigt anbud eller en giltig accept och kan agera 

till följd av detta; mottagaren för att denne inte behöver oroa sig för passivitetsrisken. 

 

För att avsevärt förenkla bevisfrågorna i eventuella tvister bör även all e-post skickas 

med en mottagandebevisfunktion som meddelar avsändaren när mottagaren fått och läst 

meddelandet. Meddelandet skall ansetts ha anlänt när en part har öppnat meddelandet 

utan problem (denne behöver således inte läsa själva dokumentet).   

 

Att det inte bör vara när ett meddelande kommit en part till handa utan när det öppnats 

innebär i och för sig att en part som inte regelbundet läser sin e-post kan avsevärt försena 

mottagandemomentet. Detta skulle dock undvikas med en liknande regel som den som 

argumenterats för i Tyskland. Det som Helmut Redeker föreslår, till följd av praxis, är 

nämligen att ett anbud till en näringsidkare som skickas via e-post till en adress som inte 

bara parten vet används regelbundet (som i det även hävdas i Sverige) men som läses 

varje dag.125 Detta kanske verkar väldigt ofta, men när man väl tänker på det borde det 

inte vara annorlunda än det som faktiskt sker i alla företag i Sverige idag. Författaren av 

denna uppsats har svårt att tro att det finns företag som inte kontrollerar sin e-post varje 

dag, när de flesta enskilda individer med dator och Internetuppkoppling i hemmet gör det. 

Dessutom kan ens inbox nås överallt i världen. Innan hade en person ”mottagit” ett brev 

när det fanns i dennes brevlåda även om personen själv var på en weekend resa. Numera 

kan e-posten läsas även då. Att till handa-momentet inte är det som avgör när någon 

mottagit ett elektroniskt meddelande har därför inte särskilt negativa konsekvenser. 

 

Vad gäller rättsföljderna anser författaren att bortsett från de fall som räknats upp (dels 

rent avsiktligt inkompatibla meddelanden och dels culpöst beetende som exempelvis 

passivitet) minskar behovet av skadestånd så pass avsevärt till följd av den procedur som 

föreslås i detta moment att avtalslagens grundregel om avtalsbundenhet bör i princip vara 

den enda rättsföljden. En part behöver inte få ersättning för negativt kontraktintresse när 

konfirmationsmeddelande-mottagandebevismodellen så kraftigt reducerar risken för 

sådan skada som uppkommer. Eftersom modellen skulle leda till att en part vet när ett 

avtal äger rum, skulle denne inte vidta onödiga ekonomiska åtgärder innan dess.  

                                                
125 Redeker H., IT-Recht in der Praxis s. 346 
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I början av denna uppsats hävdade författaren att det inte var en särskilt stor tröst för 

parter att höra att de borde ha avtalat om förfarandet (avsnitt 2.4.2.). Nu föreslås en 

lösning som även den är beroende på att den tillämpas i förväg. Vad händer om parterna 

inte skickar mottagandebevis och konfirmationsmeddelanden enligt den föreslagna 

modellen?  

 

Först och främst skulle den egna lösningen, om den vore obligatorisk,  innebära att om en 

av parterna inte följer den så har inget giltigt avtal kommit till stånd. Ur ett mer teoretiskt 

perspektiv skulle det dock även vara gynnsamt om e-posttekniken rörde sig mot att 

implementera obligatoriska mottagandebevis så fort ett meddelande öppnas. Att allt fler 

system ger möjligheten att kräva mottagandebevis (som visserligen ibland kan nekas – 

dvs. meddelandet kan läsas utan att mottagandebeviset skickas till avsändaren, vilket kan 

verka väldigt kontraproduktivt) är kanske ett tecken mot att det rör sig mot ett system 

som liknar det som används i telefax. När ett fax skickas medföljer alltid (om det är en 

någorlunda modern faxapparat åtminstone) en ”status report” som meddelar avsändaren 

om faxet anlänt utan problem. Ett liknande obligatoriskt moment vore givande vad gäller 

e-post där avsändaren meddelas att e-posten öppnats.  
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5. Slutsats  
 

Att, som författare av en magisteruppsats, föreslå en lösning till ett juridiskt problem och 

kringgå det mesta som sagts av svenska professorer är något som denne författare ställde 

sig tveksam inför. Den svenska doktrinen är skriven av jurister med oändligt större 

kunskap än författaren som inser att det kan verka pretentiöst att kritisera dessa texter 

som han gjort i denna uppsats.  

 

Dock är det så att i avsaknad av praxis finns det i nuläget inget mycket annat att luta sig 

emot utöver doktrinen som tyvärr inte är särskilt argumentativ. Den har kommit till en 

gräns där rättsläget beskrivs med hänsyn till avtalslagen och IT-utredningen och nöjer sig 

tills vidare med det. Detta är ingen brist i sig, men författaren fann en debatt inom den 

utländska doktrinen där diskussioner om rättsläget gick längre än beskrivningar, som 

tilltalade honom. Med tanke på att många lagar ändrats eller kommer att ändras till följd 

av det som faktiskt numera sker över Internet och att EU strävar efter en enad reglering 

av elektroniska avtal (vilket är logiskt för att även om denna uppsats endast berör avtal 

inom Sverige är det säkerligen mellan länder som den elektroniska avtalsrätten kommer 

att bli mer och mer vanlig) är det nog säkert att säga att allt inom området inte är sagt.  

 

Riksdagen fastställde ett IT-politiskt mål 1999 för att Sverige skulle ”som första land 

vara ett informationssamhälle för alla”.126 Om detta är uppnått eller om det fortfarande 

överhuvudtaget är en prioritet är svårt att säga, särskilt när målet har utformats med 

politikens vanliga vaghet, men det som nog är möjligt att hävda är att ett sådant mål inte 

är uppnåeligt med ett osäkert rättsläge.  

 

I denna uppsats har möjligheten om konfirmationsbevis och mottagandebevis diskuterats. 

Införandet av dessa som obligatoriska element i elektronisk avtalsrätt skulle enligt 

författaren endast vara positivt. Faktumet att det komplicerar avtalsmomentet är som 

nämnts inte att se som något negativt eftersom Internetanvändare nog är mer måna om att 

saker och ting går till utan problem än att det går snabbt.  

 

                                                
126 prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256 



 56 

Det andra förslaget av vikt för den berörda problematiken är att en part skall ha ansetts 

mottagit ett elektroniskt meddelande när det öppnats, inte när det kommit denne till handa 

eftersom författaren argumenterat att till handa-begreppet har mist sin betydelse när det 

gäller elektroniska meddelanden.  

 

Det är enligt författaren synd att IT-rapporten, som var en verklig chans att reda ut många 

problem som denna uppsats berör, inte föreslog fler ändringar för att ge utrymme åt den 

elektroniska avtalsrätten som endast kommer att växa inom den närmaste framtiden. De 

lagändringar och lagförslag som uppkommit sedan dess är tecken på att det inte alltid går 

att använda de äldre lagarna för att reglera Internet. 
 

Eftersom IT-utredningen inte föreslog annat så fortsätter det så länge att vara avtalslagen 

som reglerar den elektroniska avtalsrätten, vilket innebär att uppsatsens frågor visserligen 

får ”slutligen lösas i praxis”, men tills detta sker hoppas författaren ödmjukt att denna 

uppsats åtminstone bidragit någorlunda till en juridisk debatt inom området som 

förhoppningsvis kommer att vidga sig med tiden. 
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga 1: EDI 96  
 

EDI-avtal 96 
(Meddelandeutväxlingsavtal) 
Allmänna villkor 
 
 
1. Omfattning och syfte 
1.1 Detta EDI-avtal reglerar parternas utväxling av elektroniska meddelanden och, i den mån 
det uttryckligen anges nedan, vilken rättslig betydelse sådana meddelanden skall ha mellan 
parterna. 
1.2 Parterna är överens om att Köpeavtal kan ingås genom utväxling av EDI-meddelanden 
enligt vad som närmare framgår av detta EDI-avtal och eventuellt ramavtal avseende ingående 
av Köpeavtal. Detta EDI-avtal reglerar endast form och teknik för utväxling av de EDI-meddelanden 
som formar ett Köpeavtal. 
1.3 Part är bunden av Köpeavtal först när de EDI-meddelanden vilka enligt avtalslagen skall 
anses vara anbud och accept har utväxlats mellan parterna. 
1.4 Den Tekniska bilagan, bilaga 1, preciserar parternas användning av EDI. Om detta EDI-avtal 
och den Tekniska bilagan innehåller motstridiga bestämmelser har detta EDI-avtal 
företräde. Den Tekniska bilagan kan komma att förändras under avtalstiden. Ändringar skall 
vara skriftliga och undertecknade av parterna. 
 
2. Definitioner 
I detta EDI-avtal skall följande ord och begrepp ha nedanstående betydelse: 
2.1 UN/EDIFACT är FNs regler för elektroniskt datautbyte för administration, handel och 
transport, i den utformning de godkänts och publicerats i United Nations Trade Data 
Interchange Directory (UN/TDID). 
2.2 EDI är elektronisk överföring av strukturerade data efter överenskommen 
meddelandestandard mellan två Informationssystem. 
2.3 EDI-meddelande är en sammanhängande uppsättning med data, som strukturerats efter 
överenskommen meddelandestandard i ett format som kan överföras mellan och bearbetas av 
Informationssystem på ett automatiskt sätt. 
2.4 Informationssystem är datorsystem (maskin- och programvara), 
kommunikationsutrustning och övrig utrustning för digital bearbetning, överföring eller 
lagring av information. 
2.5 Mottagningsbekräftelse är ett meddelande som bekräftar att ett EDI-meddelande kommit 
till det mottagande Informationssystemet och i förekommande fall anger konstaterade fel 
enligt vad som närmare anges i den Tekniska bilagan. 
2.6 Arbetsdag är dag utom lördag, söndag och officiell svensk helgdag i den mån inget annat 
anges i den Tekniska bilagan. 
2.7 Utväxlingslogg är ett historiskt arkiv som innehåller de i den Tekniska bilagan 
specificerade uppgifterna om samtliga EDI-meddelanden som utväxlats mellan parterna, 
inkluderande kvittens- och säkerhetsmeddelanden. 
2.8 "TPP" (Third Party Provider) är en tredjeman som till part levererar nätverkstjänster, 
kommunikationstjänster, databastjänster eller andra tjänster i samband med utväxling av EDI-meddelande 
enligt detta avtal. 
2.9 Köpeavtal är de avtal om bl a köp av varor och tjänster, inkluderande avrop under ett 
ramavtal mellan parterna, som ingås mellan parterna genom utväxling av EDI-meddelanden 
enligt detta EDI-avtal. 
2.10 Med utväxling av EDI-meddelande avses såväl avsändande som mottagande av EDI-meddelande. 
2.11 Med Elektronisk adress avses den funktion hos mottagande parts Informationssystem där 
EDI-meddelanden tas emot eller, om TPP anlitas av mottagande part för att mottaga EDI-meddelanden, 
den funktion hos TPP där inkommande EDI-meddelanden mottas för parts 
räkning. Parts Elektroniska adress specificeras närmare i den Tekniska bilagan. 
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3. EDI-system och övrig utrustning 
3.1 Parterna skall införa EDI-system enligt detta avtal i enlighet med tidplan som framgår av 
Teknisk bilaga eller som överenskommes mellan parterna i ett införandeprojekt. Parterna skall 
genom tester kontrollera att EDI-systemet uppfyller avtalade krav. EDI-systemet skall inte 
driftsättas för produktion förrän parterna godkänt EDI-systemet. De närmare formerna för 
tester och godkännande framgår av Tekniska bilagan eller överenskommes mellan parterna 
under införandeprojektet. 
Vardera part svarar för sina egna kostnader härför i den mån inget annat anges i den Tekniska 
bilagan. Vardera part svarar för att vid driftsättning och fortlöpande under avtalstiden genom 
tester och andra metoder tillförsäkra att Informationssystemet uppfyller avtalade krav. 
3.2 Part äger rätt att på egen bekostnad och på eget ansvar anlita TPP för att utföra utväxling, 
bearbetning, lagring eller annan åtgärd avseende EDI-meddelanden. 
 
4. Utväxling av EDI-meddelanden 
4.1 Parterna är ense om att de meddelandetyper som anges i Tekniska bilagan skall utväxlas 
genom EDI. Om EDI-meddelande inte går att avsända genom EDI, får part avsända 
meddelandet enligt reservrutin om sådan finns beskriven i den Tekniska bilagan eller på sätt 
som motparten före avsändandet godkänt. Inte heller får andra meddelanden än de som 
angivits i den Tekniska bilagan utväxlas genom EDI, såvida inte motparten före avsändandet 
godkänt detta. 
4.2 Om inte annat anges i den Tekniska bilagan, skall samtliga EDI-meddelanden som 
utväxlas mellan parterna i enlighet med detta avtal följa UN/EDIFACT standarden i de 
versioner som anges i Tekniska bilagan. Tillämpning av nya versioner förutsätter att parterna 
träffar överenskommelse härom genom att ändra den Tekniska bilagan. 
4.3 Part som mottar EDI-meddelande enligt detta avtal skall behandla och bearbeta EDI-meddelandet 
utan dröjsmål under de tider som parterna avtalat att EDI-systemet skall vara 
tillgängligt. 
4.4 Vardera part är skyldig att informera sig om de rättsliga krav på EDI-meddelanden som 
gäller för honom och tillse att EDI-meddelanden utväxlas, bearbetas och lagras i enlighet med 
dessa krav. 
 
5. Avsändande och mottagande av EDI-meddelande 
5.1 Ett EDI-meddelande skall, om inte endera parten kan visa annat, anses avsänt av 
avsändande part när EDI-meddelandet loggats som avsänt enligt avsändande parts 
Utväxlingslogg eller - i den mån EDI-meddelande avsänds via parts TPP - enligt 
Utväxlingslogg som förs hos sådan TPP. 
5.2 Ett EDI-meddelande är mottaget när det kommit mottagande part tillhanda enligt vad som 
anges i denna punkt 5.2. 
Ett EDI-meddelande skall anses ha kommit mottagande part tillhanda när EDI-meddelandet 
har kommit till mottagande parts Elektroniska adress så att det kan göras läsbart för 
mottagande part. Om inte endera parten kan visa annat, anses EDI-meddelande ha kommit till 
mottagande parts Elektroniska adress om det har loggats som mottaget enligt mottagande parts 
Utväxlingslogg eller - i den mån EDI-meddelande mottas av parts TPP - enligt Utväxlingslogg 
som förs hos sådan TPP. 
5.3 Ett EDI-meddelande som kommit mottagaren tillhanda kan inte återkallas av den 
avsändande parten förutom i de fall som anges i 6.3. 
 
6. Mottagningsbekräftelser 
6.1 Mottagningsbekräftelser skall avsändas av part som mottager EDI-meddelande i den 
utsträckning och inom de tidsfrister som anges i den Tekniska bilagan. Om inget krav på 
Mottagningsbekräftelse anges i den Tekniska bilagan, behöver part som mottager ett EDI-meddelande 
inte avsända Mottagningsbekräftelse till motparten. 
6.2 Mottagningsbekräftelse är endast en teknisk bekräftelse på att ett EDI-meddelande har 
kommit mottagande part tillhanda och Mottagningsbekräftelsen har ingen annan juridisk 
verkan än att utgöra ett bevis för detta. 
6.3 Om part avsänder EDI-meddelande (avsändande part), för vilket Mottagningsbekräftelse 
skall avsändas av mottagande part, och Mottagningsbekräftelse inte kommit avsändande part 
tillhanda inom överenskommen tidsfrist, äger avsändande part återkalla det aktuella EDI-meddelandet 
varefter detta meddelande inte har någon bindande verkan. Sådan återkallelse 
skall avsändas utan dröjsmål efter utgången av tidsfristen för avsändande av 
Mottagningsbekräftelse. Om inte annat anges i den Tekniska bilagan, skall återkallelse av 
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EDI-meddelande ske genom EDI. 
Om avsändande part inte återkallar EDI-meddelande utan dröjsmål efter utgången av 
tidsfristen för avsändande av Mottagningsbekräftelse, är EDI-meddelandet bindande för 
avsändande part på samma sätt som om Mottagningsbekräftelse avsänts och mottagits. 
6.4 Om Mottagningsbekräftelse skall avsändas, äger part som mottager EDI-meddelande inte 
vidta åtgärder med anledning av EDI-meddelande före avsändandet av 
Mottagningsbekräftelse. Parterna är dock medvetna om att bindande Köpeavtal kan kräva att 
mer än ett EDI-meddelande utväxlas. 
 
7. EDI-meddelandes bindande verkan 
7.1 EDI-meddelanden som avsänds i enlighet med detta EDI-avtal skall utgöra för 
avsändande part bindande förklaringar. 
7.2 Part ansvarar för sin egen interna kontroll av behörighet för olika EDI-meddelanden. EDI-meddelande 
som avsänds från part i enlighet med detta EDI-avtal skall anses vara behörigen 
avsänt och bindande för avsändande part såvida inte denne kan visa att EDI-meddelandet 
obehörigen avsänts och att motparten hade eller borde haft kännedom om detta. 
 
8. EDI-meddelandes säkerhet 
8.1 Parterna skall införa och underhålla procedurer och teknik för att skydda EDI-meddelanden 
och Utväxlingsloggen mot obehörig tillgång, förvanskning, försening och mot 
förlust av information. Den närmare utformningen av datasäkerheten framgår av den Tekniska 
bilagan. Part skall vidare behandla EDI-meddelanden konfidentiellt enligt vad som anges i 
punkt 9. 
8.2 Datasäkerheten innefattar, men är inte begränsat till, att EDI-meddelandes innehåll och 
utställare skall kunna verifieras på ett tillförlitligt sätt. 
8.3 Om ett EDI-meddelande inte kan utväxlas eller om ett tekniskt fel eller förvanskning 
upptäcks i ett EDI-meddelande, skall motparten omedelbart meddelas. Meddelandet skall 
sändas på sätt som anges i Tekniska bilagan eller, om inget anges, genom telefax. Parterna är 
därefter inte skyldig att motta eller sända EDI-meddelanden till dess att bristen avhjälpts. 
8.4 Part har rätt att, på egen bekostnad, genom oberoende revisor kontrollera att motparten 
uppfyller sina förpliktelser enligt denna punkt 8, kompletterad med den Tekniska bilagan. Den 
part som anlitar TPP skall verka för att även TPP är skyldig att tillåta kontroll enligt denna 
punkt. TPP omfattas dock av kontollskyldighet först efter särskild överenskommelse. 
 
9. Sekretess 
9.1 Information som part erhåller genom informationsutbytet enligt detta EDI-avtal, med 
undantag av vad som följer av 9.3, får inte utnyttjas för annat ändamål än som avsetts av 
parterna eller avslöjas för utomstående om inte motparten på förhand skriftligen medgivit 
detta. Sekretesskyldigheten gäller inte information som part kan visa var allmänt känd eller 
som kommit till parts kännedom från tredje man utan brott mot detta avtal. 
9.2 För det fall Part anlitar TPP, skall Part tillse att TPP är bunden av sekretess enligt punkt 
9.1. 
9.3 För det fall information hos part är att anse som allmän handling, skall för denna part vad 
som sägs i lag rörande allmänna handlingars offentlighet respektive sekretess äga tillämpning 
före vad som anges i 9.1 och 9.2. 
9.4 Om part mottager EDI-meddelande som avsänts av motpart och som uppenbart är avsett 
för annan, är den mottagande parten skyldig att omedelbart meddela avsändande part och 
radera meddelande, dock inte ur Utväxlingsloggen. 
 
10. Lagring av Utväxlingslogg och EDI-meddelanden 
10.1 Vardera parten skall föra en komplett Utväxlingslogg över de EDI-meddelanden som 
avsänds av part respektive kommer part tillhanda. Utformningen av Utväxlingsloggen anges i 
den Tekniska bilagan. 
10.2 Vardera parten skall lagra och bevara Utväxlingsloggen och de EDI-meddelanden som 
kommit part tillhanda i enlighet med de krav som framgår av för part tillämplig lag eller, om 
något sådant krav ej uppställs, i minst tre år eller den tid som anges i den Tekniska bilagan. 
Lagring av EDI-meddelanden sker i överföringslogg. Vardera part ansvarar för att parten 
uppfyller de lagrings- och arkiveringsregler som är tillämpliga för parten. Lagring skall ske på 
ett betryggande sätt och på ett sätt som förhindrar ändring, förlust och obehörig åtkomst. 
Lagrad information skall kunna tas fram i läsbar form när som helst under lagringstiden. 
10.3 Part är skyldig att på begäran från motparten omgående till motparten tillhandahålla 
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begärda utdrag ur sin Utväxlingslogg rörande mellan parterna utväxlade EDI-meddelanden. 
Utdragen skall vara i läsbar form och tillhandahållas till självkostnad. 
10.4 Part har rätt att, på egen bekostnad, genom oberoende revisor kontrollera att motparten 
och, i förekommande fall, TPP uppfyller sina förpliktelser enligt denna punkt 10, 
kompletterad med den Tekniska bilagan. 
 
11. Ansvar 
11.1 Parts skadeståndsansvar för egen och av part anlitad tredje mans försummelse enligt 
detta EDI-avtal omfattar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, endast ersättning 
för direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid tiden för skadans 
uppkomst gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Part ansvarar 
således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst, förväntad besparing eller förlust av 
inkomst. 
11.2 Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller försvåras av omständighet utanför 
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och 
vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans 
underleverantörs fullgörelse av leverans förhindras eller försvåras på grund av omständigheter 
som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkten 
för prestation och befrielse från påföljder enligt detta EDI-avtal. 
11.3 I enlighet med regleringen av EDI-avtalets omfattning, punkt 1, avser 
ansvarsbegränsning enligt denna punkt 11 endast parts skadeståndsansvar för försummelse 
enligt detta EDI-avtal. Denna ansvarsbegränsning påverkar inte den ansvarsreglering som 
följer av Köpeavtal. 
 
12. Avtalstid 
12.1 Detta EDI-avtal gäller tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. 
12.2 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten har gjort sig skyldig 
till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte vidtager rättelse inom trettio (30) dagar från 
det att han fått skriftligt meddelande med begäran därom. 
12.3 Part äger vidare säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten försätts i 
konkurs eller ansökan om försättande i konkurs inges till domstol, träder i likvidation, inleder 
ackordsförhandlingar, blir föremål för företagsrekonstruktion eller av annan anledning kan 
antas vara på obestånd. 
12.4 Efter avtalets upphörande gäller alltjämt åtagandena rörande sekretess (9.1, 9.2), 
bevarande av Utväxlingsloggen och EDI-meddelanden (10.1, 10.2) och utlämnande av 
meddelande ur Utväxlingsloggen (10.3). 
 
13. Ändringar och tillägg 
13.1 Ändringar och tillägg till detta EDI-avtal skall, för att vara gällande, vara skriftliga och 
underskrivna av behöriga ställföreträdare för båda parter. 
 
14. Överlåtelse 
14.1 Ingen av parterna kan överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta EDI-avtal 
till en tredje man utan den andre partens skriftliga godkännande. 
 
15. Tillämplig lag och tvistelösning 
15.1 Svensk rätt skall äga tillämpning på detta EDI-avtal. 
15.2 Tvist enligt detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. 
15.3 I händelse av konflikt mellan val av lag och forum mellan detta EDI-avtal och Köpeavtal 
avseende tvist som berör båda avtalen, skall vad som anges i detta EDI-avtal äga företräde och 
äga tillämpning även för Köpeavtalet. 
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6.2 Bilaga 2: Kapitel II av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG 

 
KAPITEL II 
PRINCIPER 
Avsnitt 1: Krav angående etablering och information 
Artikel 4 
Princip om att utesluta förhandstillstånd 
1. Medlemsstaterna skall säkerställa att start och bedrivande av verksamhet som leverantör av 
informationssamhällets tjänster inte underkastas bestämmelser om förhandstillstånd eller andra krav som 
har motsvarande effekt. 
2. Punkt 1 påverkar inte tillämpningen av system för tillstånd som inte särskilt och uteslutande avser 
informationssamhällets tjänster, eller som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG av 
den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på 
teletjänsteområdet(28) 
 
Artikel 5 
Allmän information som skall lämnas 
1. Förutom de övriga informationskrav som fastställs i gemenskapsrätten, skall medlemsstaterna säkerställa 
att tjänsteleverantören tillser att det för tjänstemottagaren och de behöriga myndigheterna skall vara möjligt 
att enkelt, direkt och stadigvarande ha tillgång till åtminstone följande information: 
a) Tjänsteleverantörens namn. 
b) Den geografiska adress där tjänsteleverantören är etablerad. 
c) Uppgifter om tjänsteleverantören, inbegripet hans e-postadress, vilket gör det möjligt för honom att 
snabbt bli kontaktad och nådd på ett direkt och effektivt sätt. 
d) Om tjänsteleverantören är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register, det register i 
vilket han är registrerad och hans registreringsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter i detta 
register. 
e) Om verksamheten kräver tillstånd, uppgifter om den berörda tillsynsmyndigheten. 
f) Beträffande reglerad yrkesverksamhet: 
- Den yrkesorganisation eller liknande institution hos vilken tjänsteleverantören är registrerad. 
- Yrkestitel och den medlemsstat där titeln har utfärdats. 
- En hänvisning till de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten i etableringsmedlemsstaten 
och sättet att få tillgång till dem. 
g) I de fall där tjänsteleverantören bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet, det identifieringsnummer 
som avses i artikel 22.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig 
beräkningsgrund(29). 
2. Förutom de övriga informationskrav som föreskrivs i gemenskapsrätten skall medlemsstaterna i de fall 
då informationssamhällets tjänster anger priser åtminstone säkerställa att dessa klart och otvetydigt anges 
och att det särskilt anges om de inbegriper skatt och leveranskostnader. 
 
Avsnitt 2: Kommersiella meddelanden 
Artikel 6 
Information som skall lämnas 
Förutom de övriga informationskrav som fastställs i gemenskapsrätten skall medlemsstaterna se till att 
kommersiella meddelanden som ingår i eller utgör någon av informationssamhällets tjänster åtminstone 
uppfyller följande villkor: 
a) Det kommersiella meddelandet skall vara klart identifierbart som sådant. 
b) Den fysiska eller juridiska person för vars räkning det kommersiella meddelandet sänds skall vara klart 
identifierbar. 
c) Säljfrämjande erbjudanden, såsom rabatter, premier och gåvor, när sådana är tillåtna i den medlemsstat 
där tjänsteleverantören är etablerad, skall vara klart identifierbara som sådana, och villkoren för att utnyttja 
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dem skall vara lätt tillgängliga och framställas klart och otvetydigt. 
d) Säljfrämjande tävlingar eller spel, skall, när sådana är tillåtna i den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, vara klart identifierbara som sådana, och villkoren för deltagande i dem skall vara lätt 
tillgängliga och framställas klart och otvetydigt. 
 
Artikel 7 
Icke begärda kommersiella meddelanden 
1. Förutom de övriga krav som fastställs i gemenskapsrätten skall de medlemsstater som tillåter icke 
begärda kommersiella meddelanden per e-post säkerställa att sådana kommersiella meddelanden från en 
tjänsteleverantör som är etablerad på deras territorium är klart och otvetydigt identifierbara som sådana, så 
snart som mottagaren tar emot dem. 
2. Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämningen av direktiv 97/7/EG och direktiv 97/66/EG, 
vidta åtgärder för att se till att tjänsteleverantörer som sänder icke begärda kommersiella meddelanden per 
e-post regelbundet konsulterar och respekterar de "opt-out"-register där fysiska personer som inte önskar 
erhålla sådana kommersiella meddelanden kan registrera sig. 
 
Artikel 8 
Reglerad yrkesverksamhet 
1. Medlemsstaterna skall se till att användningen av kommersiella meddelanden som ingår i eller utgör en 
av informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av en utövare av en reglerad yrkesverksamhet är 
tillåten, förutsatt att de yrkesetiska reglerna följs, särskilt beträffande yrkesverksamhetens oberoende, 
värdighet och heder samt tystnadsplikt och ärlighet gentemot kunder och andra utövare av yrket. 
2. Utan att det påverkar yrkeskårers och yrkessammanslutningars självständighet skall medlemsstaterna och 
kommissionen uppmuntra yrkeskårer och yrkessammanslutningar att utarbeta uppförandekoder på 
gemenskapsnivå för att bestämma vilken information som får lämnas för kommersiella meddelanden i 
enlighet med de regler som avses i punkt 1. 
3. Vid utarbetandet av förslag till gemenskapsinitiativ som kan bli nödvändiga för att säkerställa att den 
inre marknaden fungerar väl när det gäller den information som avses i punkt 2, skall kommissionen ta 
vederbörlig hänsyn till de uppförandekoder som gäller på gemenskapsnivå och fatta beslut i nära samarbete 
med relevanta yrkessammanslutningar och yrkeskårer. 
4. Detta direktiv skall tillämpas utöver gemenskapens direktiv om tillträde till och utövande av verksamhet 
inom reglerad yrkesverksamhet. 
 
Avsnitt 3: Avtal som ingås på elektronik väg 
Artikel 9 
Behandling av avtal 
1. Medlemsstaterna skall se till att deras rättssystem tillåter att avtal ingås på elektronik väg. 
Medlemsstaterna skall särskilt se till att de rättsliga krav som är tillämpliga på avtalsprocessen varken 
skapar hinder för användningen av avtal på elektronisk väg eller medför att sådana avtal frånkänns rättslig 
verkan och giltighet på grund av att de kommit till stånd på elektronisk väg. 
2. Medlemsstaterna får föreskriva att punkt 1 inte är tillämplig på alla eller vissa avtal inom någon av 
följande kategorier: 
a) Avtal som skapar eller överför rättigheter när det gäller fast egendom med undantag för hyresavtal. 
b) Avtal som enligt lag kräver att domstolar, myndigheter eller yrken som inbegriper myndighetsutövning 
involveras. 
c) Borgensavtal och andra säkerheter som tillhandahållits av personer som agerar utanför ramen för 
närings- eller yrkesverksamhet. 
d) Avtal som omfattas av familjerättsliga eller successionsrättsliga bestämmelser. 
3. Medlemsstaterna skall för kommissionen uppge de kategorier som avses i punkt 2 på vika de inte 
tillämpar punkt 1. Medlemsstaterna skall vart femte år till kommissionen översända en rapport om 
tillämpningen av punkt 2 och förklara skälen till varför de anser det nödvändigt att behålla den kategori 
som avses i punkt 2 b på vilka de inte tillämpar punkt 1. 
 
Artikel 10 
Information som skall lämnas 
1. Förutom de informationskrav som fastställs i gemenskapsrätten skall medlemsstaterna, utom när parter 
som inte är konsumenter har kommit överens om något annat, se till att åtminstone följande information 
lämnas av tjänsteleverantören på ett klart, begripligt och otvetydigt sätt och innan beställningen har gjorts 
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av tjänstemottagaren: 
a) De olika tekniska steg som skall genomföras för att ingå avtalet. 
b) Huruvida avtalet kommer att arkiveras av tjänsteleverantören eller inte och om det kommer att hållas 
tillgängligt. 
c) De tekniska möjligheterna att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen görs. 
d) De språk som står till buds för att ingå avtalet. 
2. Medlemsstaterna skall se till, utom när parter som inte är konsumenter har kommit överens om något 
annat, att tjänsteleverantören anger vilka uppförandekoder han är ansluten till samt information om hur 
dessa uppförandekoder går att få fram elektroniskt. 
3. Avtalsvillkoren och de allmänna villkor som ges till tjänstemottagaren måste görs tillgängliga på ett sätt 
som gör det möjligt för mottagaren att spara och återge dem. 
4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts enbart genom utväxling av e-post eller 
motsvarande personliga meddelanden. 
 
Artikel 11 
Beställning 
1. Medlemsstaterna skall se till, utom när parter som inte är konsumenter har kommit överens om något 
annat, att när en tjänstemottagare gör sin beställning med hjälp av tekniska hjälpmedel följande principer 
gäller: 
- Tjänsteleverantören måste bekräfta mottagandet av mottagarens order utan onödigt dröjsmål och på 
elektronisk väg. 
- Beställningen och mottagningsbekräftelsen anses vara mottagna när de parter till vilka de är ställda har 
tillgång till dem. 
2. Medlemsstaterna skall se till, utom när parter som inte är konsumenter har kommit överens om något 
annat, att tjänsteleverantören ställer lämpliga, effektiva och tillgängliga tekniska hjälpmedel till förfogande 
för tjänstemottagaren så att denne kan upptäcka och rätta till sina inmatningsfel innan beställningen görs. 
3. Punkt 1 första strecksatsen och punkt 2 skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts enbart genom 
utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden. 
 
Avsnitt 4: Tjänstelevererande mellanhänders ansvar 
Artikel 12 
Enbart vidarefordran ("mere conduit") 
1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst 
bestående av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller 
tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät, inte skall vara ansvarig för den överförda 
informationen under förutsättning att tjänsteleverantören 
a) inte initierat överföringen, 
b) inte valt ut mottagaren av den överförda informationen, och 
c) inte valt ut eller ändrat den information som överförts. 
2. Överföringen och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, 
mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart 
görs för att utföra överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras 
längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen. 
3. Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet 
med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en 
överträdelse. 
 
Artikel 13 
Cachning 
1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst 
bestående av överföring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kommunikationsnät 
inte skall vara ansvarig för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som 
ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras 
begäran, under förutsättning att 
a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen, 
b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen, 
c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är 
allmänt vedertaget och använt inom branschen, 
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d) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och 
som används inom branschen för att få fram data om hur informationen används, och 
e) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den 
oåtkomlig så snart han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats 
från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet hart bestämt att den skall 
avlägsnas eller göras oåtkomlig. 
2. Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet 
med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en 
överträdelse. 
 
Artikel 14 
Värdtjänster 
1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets 
tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara 
ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att 
a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information 
och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort 
förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller 
b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan 
dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig. 
2. Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende. 
3. Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet 
med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en 
överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas möjlighet att inrätta förfaranden för att 
avlägsna information eller göra den oåtkomlig. 
 
Artikel 15 
Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet 
1. Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med 
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de 
överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter 
som kan tyda på olaglig verksamhet. 
2. Medlemsstaterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att 
omedelbart informera de behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller 
olaglig information som tillhandahållits av mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter 
på deras begäran lämna information som gör det möjligt att identifiera de mottagare av deras tjänster med 
vilka de ingått lagringsavtal.  
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