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Sammanfattning 
 

Traditionella auktioner har idag fått ge utrymme åt auktioner på internet och sociala medier. 

En auktion kan således gå till på flera sätt och i Sverige är det rättsliga läget gällande 

auktioner inte klargjort. Varken lagstiftning, praxis, sedvänja eller doktrinen kan på ett 

tillfredsställande sätt besvara hur auktionsförfarandet skall klassificeras och den mest centrala 

frågan är om den annars använda anbud-acceptmodellen skall anses vara tillämplig på 

auktioner eller om ett nytt regelverk skall upprättas. 

 

En traditionell auktion kan huvudsakligen delas in i tre olika modeller; den engelska, den 

nederländska samt den japanska auktionsmodellen. Modellerna har signifikanta skillnader, 

men används alla tre runtom i världen. Marknaden för auktioner på internet och på sociala 

medier såsom Facebook, har tack vare den tekniska utvecklingen idag blivit en självklar och 

betydande del av auktionsförfarandet. Företag som eBay och Tradera har som affärsidéer att 

förmedla auktioner över internet, vilket har revolutionerat auktionsförfarandet. Den tekniska 

utvecklingen har dock medfört avtalsrättsliga problem när auktioner genomförs via sociala 

medier, såsom Facebook, där det inte finns något stadgat regelverk. HovR FT 231-14 

konkretiserar de specifika problem som kan uppkomma vid auktioner på Facebook. Tekniken 

har möjliggjort ett annorlunda auktionsförfarande från det traditionella, varför det är intressant 

att analysera om samma regelverk för traditionella och digitala auktioner skall användas. 

 

Inom doktrinen råder sammanfattningsvis två åsikter om anbud-acceptmodellens tillämplighet 

vid auktioner. Christina Ramberg och Kurt Grönfors anser inte att modellen är tillämplig. 

Ramberg kritiserar tankesättet att klassificera budgivningens termer i anbud-acceptmodellens 

och anser att anbud-acceptmodellen är för generellt utformad för att passa alla slags auktioner. 

Grönfors uttrycker precis som Ramberg, att det inte går att likställa auktionsförfarandets 

termer med modellens. Adlercreutz & Gorton är däremot av åsikten att modellen är tillämplig 

på auktionsförfarandet och att dess generella utformning snarare skall ses som en fördel. 

Adlercreutz & Gorton lyckas även definiera anbud-acceptmodellens termer inom 

auktionsförfarandets och redogör uttömmande för dessa. 

 

Sammanfattningsvis är det oklart om anbud-acceptmodellen skall anses vara tillämplig på 

auktioner och om samma regelverk i så fall även är tillämpligt vid Facebookauktioner, då 
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tekniken gör att det digitala auktionsförfarandet skiljer sig från det traditionella 

auktionsförfarandet.  
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 

Rättsläget för auktionsförfarandet i Sverige är idag oklart. Det är inte klargjort om den 

existerande lagstiftningen är tillämplig, praxis på området saknas och det finns inte heller 

någon gemensam åsikt i doktrinen som kan klargöra om den annars använda anbud-

acceptmodellen skall vara tillämplig vid auktionsförfarandet. Det råder även oklarheter 

huruvida samma regelverk skall tillämpas för traditionella auktioner som vid auktioner på 

Facebook, då den tekniska utvecklingen har medfört att ett annorlunda förfarande för de 

digitala auktionerna har utvecklats. 

 

Auktion på internet, via sociala medier, är idag vanligt förekommande och en auktionsannons 

kan på det sättet nå ut till tusentals potentiella köpare. Högsta domstolen har beviljat 

prövningstillstånd för hovrättsdomen HovR FT 231-14 som har behandlat en försäljning av ett 

skåp i Facebookgruppen “Köp & Sälj - Piteå”. Problemet uppstod när säljaren, i en 

kommentar till annonsen, ändrade sluttiden för den redan pågående auktionen. Detta 

föranledde att en budgivare av misstag antog sig ha vunnit budgivningen, trots att sluttiden för 

auktionen hade senarelagts. Budgivaren skickade då ett privat meddelande till säljaren, där 

budgivaren hävdade att hon hade vunnit budgivningen. Säljaren bekräftade då av misstag 

budgivarens påstående genom att svara på meddelandet med anvisningar om var skåpet 

följande dag kunde hämtas. När säljaren sedan upptäckte misstaget kontaktade hon 

budgivaren i ett privat meddelande för att meddela denne att hon hade skrivit två sluttider och 

att budgivningen således skulle fortgå. En tvist uppstod då budgivaren hävdade att 

budgivningen inte kunde fortgå eftersom denne hade vunnit budgivningen och budgivaren 

lämnade således in en stämningsansökan för att låta domstol avgöra tvisten. I samband med 

rådande förhållanden, uppkommer följande problem, vilka i nuläget saknar tydlig rättslig 

vägledning. 

 

1.2 Problemformulering 

Är anbud-acceptmodellen tillämplig vid traditionella auktioner och om ja, skall anbud-

acceptmodellen även anses vara tillämplig på Facebookauktioner, eller behövs ett nytt 

regelverk för auktioner på Facebook? På vilket sätt skiljer sig traditionella auktioner från 

digitala och vilka unika problem exemplifierar HovR FT 231-14 för auktioner på Facebook? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rättsläget för auktioner och speciellt för auktioner på 

Facebook, samt om anbud-acceptmodellens regler skall anses vara tillämpliga på nämnda 

förfaranden. Dessutom undersöks om andra regelverk kan komma att aktualiseras samt hur 

den svenska doktrinen uppfattar rättsläget. Tingsrättens och hovrättens dom i HovR FT 231-

14 kommer att vara central i uppsatsen, då fallet exemplifierar det oklara rättsläget. 

Uppsatsens målgrupp är juridikstudenter. 

 

1.4 Metod 

Utgångspunkten för informationsinsamlingen till uppsatsen kommer att vara svensk lag med 

tillhörande förarbeten och hovrättsfallet HovR FT 231-14, vilket har beviljats 

prövningstillstånd av Högsta domstolen, samt annan praxis och doktrin. Av särskilt intresse 

för uppsatsen är Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL), då uppsatsens problemformulering kretsar kring parters avtalsrättsliga 

förhållande gentemot varandra vid auktioner. För att påvisa de problem och oklarheter 

uppsatsen berör presenteras auktionsförfarandet, anbud-acceptmodellen och några juridiska 

principer. 

 

Av ytterligare intresse för uppsatsens syfte är analoga jämförelser med liknande branschers 

och företags regelverk de gånger regler och sedvänja på området saknas eller inte är 

tillräckligt omfattande. Olika åsikter inom doktrinen sammanfattas och presenteras för att 

sedan ingå i analysdelen. Några avtals- och civilrättsliga principer redogörs för och 

exemplifieras av prejudicerande rättsfall, för att påvisa hur utgången av HovR FT 231-14 

hade blivit om principerna hade varit vägledande. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss till de internetauktioner som sker på det sociala nätverket 

Facebook och tillämpligt regelverk för dessa. Vi kommer således inte att beröra de mer 

etablerade formerna av internetauktioner, mer än att delar av Traderas regelverk kommer att 

presenteras för att sedan analyseras. Uppsatsen kommer att förhålla sig till svensk rätt, och 

internationella avtalsregelverk, exempelvis CISG och UNIDROIT Principles, kommer således 

inte att beröras i uppsatsen, mer än vid analog tillämpning i situationer när svensk lagstiftning 

för berört område saknas. Köprättsliga lagar, såsom Konsumentköplagen (1990:932) och 
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Köplag (1990:931) (KöpL) kommer inte bli aktuella i uppsatsen, då vi inte valt att beröra de 

köprättsliga förhållandena mellan parterna i ett auktionsförfarande, utan istället de 

avtalsrättsliga förhållandena. I uppsatsen kommer kontraktsprincipen kort att redogöras för. I 

nuläget är en utredning tillsatt, med syfte att undersöka den påverkan ett införande av 

kontraktsprincipen i Sverige skulle medföra. Detta område kommer dock inte i uppsatsen att 

närmare behandlas. Vidare kommer även uppsatsen att avgränsas till försäljning av lös 

egendom. Auktionstypen som kommer att beröras i uppsatsen kommer uteslutande att vara 

frivillig sådan. Exekutiva auktioner kommer således inte att beröras. Auktionsförrättarens 

betydelse kommer inte att beröras i uppsatsen, då dennes funktion inte påverkar uppsatsens 

problematik. Uppsatsen kommer även att avgränsas till att omfatta juridiska aspekter på 

problemformuleringen, således kommer inte det rättsekonomiska perspektivet att tas i 

beaktande. 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras begreppet auktion och auktionsförfarandets utveckling. Kapitlet 

innehåller en beskrivning av de mest essentiella auktionsmodellerna vilka är den engelska, 

den nederländska och den japanska auktionsmodellen. I kapitlet presenteras även 

internetauktioner och de största aktörerna på marknaden, samt det nya fenomenet auktioner på 

Facebook. 

 

I kapitel 3 behandlas auktionsbegreppet inom svensk rätt. Inom doktrinen råder det inte 

enighet om begreppet och åsikter från Axel Adlercreutz & Lars Gorton, Christina Ramberg 

och Kurt Grönfors redogörs för. Dessutom ges en kort redogörelse för ordet auktion och dess 

definition. 

 

I kapitel 4 presenteras anbud-acceptmodellen. I samband med det behandlas även 

tillvägagångssätt för återkallelse av avgivna bindande anbud eller accepter. Vidare 

introduceras, i anslutning till begreppet anbud, begreppet utbud. Dessutom görs en 

beskrivning av kontraktsprincipens regelverk. 

 

Vidare, i kapitel 5, återges en sammanfattning av hovrättsfallet HovR FT 231-14 för att belysa 

dess rådande problematik, vilket är ett exempel på det oklara rättsläget kring auktioner på 

Facebook. Kapitlet innehåller bakgrunden till fallet och dess knäckfrågor samt tingsrättens 

och hovrättens domar. 
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I kapitel 6 behandlas de, för ovan nämnda rättsfall, berörda avtalsrättsliga principer samt 

sedvänja och handelsbruk. I kapitlet beskrivs de krav som måste vara uppfyllda för att ett visst 

handlingssätt skall anses utgöra sedvänja och således kan vara vägledande vid oklara 

rättslägen. De avtalsrättsliga principerna redogörs för eftersom de kan verka som komplement 

till lag. Dessutom beskrivs vad som kan anses utgöra god fastighetsmäklarsed, vilket är av 

intresse för uppsatsens analys. 

 

I kapitel 7 görs en analys av anbud-acceptmodellens lämplighet vid auktionsförfarandet för 

traditionella auktioner med doktrinen som utgångspunkt. Vidare görs en analys av rättsfallets 

utgång om avtalsrättsliga principer skulle tillämpas. I sammanhanget diskuteras även 

hovrättsfallets dom. Kapitlet innehåller även en analys av om presenterade regelverk för 

organisationer med liknande verksamhet skulle kunna tillämpas analogt vid 

Facebookauktioner. I anslutning till det diskuteras begreppet ”fri prövningsrätt”. Slutligen 

förs en analytisk diskussion om anbud-acceptmodellens lämplighet vid Facebookauktioner.  
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2 Om auktionsförfarandet och dess utveckling  
 

2.1 Allmänt om auktionsförfarandet 

Auktionsförfarandet representerar ett sätt att bjuda ut ett objekt till försäljning. Det finns 

ingen definitiv modell som används för det tillvägagångssättet, utan förfarandet kan 

genomföras på en mängd olika sätt.1 Något som kännetecknar auktionsförfarandet är att det 

traditionellt är tre parter som ingår i förfarandet. Förutom en köpare och säljare ingår i 

köpprocessen även en auktionsförrättare, vilken har till uppgift att förmedla köpet. Säljaren 

och auktionsförrättaren ingår vanligtvis, innan auktionsprocessens början, ett auktionsavtal, 

vilket reglerar parternas rättigheter och skyldigheter dem emellan.2 Ordet auktion kommer 

ursprungligen från latinets auctio, vilket betyder öka. Den termen får dock teoretiskt sett 

anses vara något missledande, då långt ifrån alla auktionsmodeller bygger på ökande bud. 

Både den nederländska och den japanska auktionsmodellen, som nedan kommer att beskrivas, 

är exempel på auktionsmodeller som frångår den generella uppfattningen om att en auktion 

genomförs genom att bud i ökande storlek bjuds för försäljningsobjektet i fråga. 3 

 

Det finns i huvudsak tre olika auktionssystem som internationellt sett är de mest essentiella; 

den engelska, den nederländska samt den japanska auktionsmodellen4, för vilka nedan 

kommer att redogöras. 

 

2.1.1 Den engelska auktionsmodellen 

Den engelska auktionsmodellen, vilken även kallas för ”ascending-bid auction” är den mest 

välkända auktionstypen. Den engelska auktionsprocessens grundläggande tillvägagångssätt är 

att en auktionsförrättare utropar en nivå på öppningsbudet och söker därefter ett initialt bud 

från någon av de potentiella köpare som närvarar vid auktionen. Öppningsbudet 

auktionsförrättaren avger kallas därför utbud. Om ett initialt bud läggs så är förhoppningen att 

andra potentiella köpare successivt skall lägga högre och högre bud, vilka kallas för inrop, 

tills alla utom den som har lagt det högsta budet är eliminerade ur budgivningen. Den som har 

                                                           
1 Cassady, Auctions and Auctioneering, s. 7 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneeri

ng&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20a

nd%20auctioneering&f=false (hämtad 2016-04-27 kl. 08.24) 
2 A.a. s. 92-93 
3 A.a. s. 7-8 
4 A.a. s. 56-63 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
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lagt det högsta budet när inga andra potentiella köpare finns kvar, är också den som vinner 

budgivningen och får köpa försäljningsobjektet till det pris som motsvarar det högsta budet. 

Genom ett klubbslag förkunnar auktionsförrättaren att det högsta budet har getts och att 

auktionen därmed är avslutad.5 

 

Den engelska auktionsmodellen är i sin grund en mycket simpel modell, men kan med olika 

sorters tillägg göras betydligt mer komplicerad. Ett införande av ett så kallat reservationspris 

är ett exempel på ett sådant tillägg, när säljaren, innan auktionen har startat, till 

auktionsförrättaren har angett ett lägsta pris säljaren kan tänka sig att sälja 

försäljningsobjektet till. Reservationspriset är följaktligen inget pris som de potentiella 

budgivarna får reda på. Om det, vid auktionens slut, högsta budet inte har uppnått säljarens 

reservationspris kommer det inte till stånd något avtal och försäljningsobjektet byter inte 

ägare. 6 

 

En variant av den engelska auktionsmodellen är en så kallad ”candle auction”. I en tysk 

avhandling skriven av Sascha Füllbrunn och Abdolkarim Sadrieh rapporteras att 

auktionsförfarandet ”candle auctions” redan nämns i den berömda dagboksförfattaren och 

ämbetsmannen Samuel Pepys dagbok. I en dagboksanteckning nämner Pepys att han 

bevittnade en sådan auktion, då det brittiska Amiralitetet sålde utrangerade skepp till 

högstbjudande.7 En ”candle auction” gick ursprungligen till så att ett brinnande ljus sattes 

fram i auktionslokalen, framme vid auktionsförrättaren. Auktionen höll sedan på så länge som 

ljuset brann. Den spekulant som, innan ljuset slocknade, angav det högsta budet vann då 

budgivningen. Det tog ofta 15-20 minuter för ljuset att brinna ner, men om ljuset på grund av 

andra omständigheter skulle slockna, exempelvis på grund av blåst, skulle auktionen även då 

anses vara avslutad. Syftet med auktionsformen var den oförutsägbarhet som förelåg, då 

spekulanterna aldrig i förväg kunde veta när ljuset skulle slockna. Tillvägagångssättet med 

”candle auctions” är, i dess ursprungliga form, nästan helt förlegat och används idag ytterst 

sällan.8 En modern version av ”candle auction” används dock i vissa internetauktioner. I dessa 

                                                           
5 Cassady, Auctions and Auctioneering, s. 56-57 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneeri

ng&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20a

nd%20auctioneering&f=false (hämtad 2016-04-27 kl. 08.24) 
6 Ibid. 
7 Füllbrunn & Sadrieh, Sudden termination Auctions – An Experimental Study, http://www.ww.uni-

magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf (hämtad 2016-04-27 kl. 08.56)  
8 Cassady, Auctions and Auctioneering, s. 75-76 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf
http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf
http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf
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internetauktioner slumpar en dator fram sluttiden för auktionen, utan att meddela budgivarna 

detta innan auktionens start. Tillvägagångssättet används för att förhindra ”auction sniping”. 

”Auction sniping” är en taktik som går ut på att budgivaren som utför den nämnda taktiken 

lägger ett bud så nära inpå auktionens sluttid som möjligt, så att resterande budgivare inte ges 

någon tid att övertrumfa det. Genom att tillämpa en datoriserad ”candle auction” på 

internetauktioner elimineras taktiken med ”auction sniping”, då ingen av budgivarna vet när 

auktionen avslutas. Füllbrunn och Sadrieh har i deras avhandling visat att budgivare på 

internetauktioner som genomförs som en ”candle auction” agerar mer seriöst än vid vanliga 

internetauktioner, där sluttiden är given.9 

 

2.1.2 Den nederländska auktionsmodellen 

Den andra, av de tre vanligaste auktionsmodellerna, är den nederländska modellen, vilken 

även benämns ”descending-price auction”. I den nederländska auktionsmodellen öppnar 

auktionsförrättaren budgivningen, tvärtemot hur den engelska auktionsmodellen verkar, med 

ett högt bud, för att därefter successivt sänka budet till dess att en budgivare accepterar 

auktionsförrättarens senaste priserbjudande om att få köpa försäljningsobjektet. Med andra 

ord är det den som först accepterar auktionsförrättarens erbjudande som vinner budgivningen 

och får köpa försäljningsobjektet av säljaren.10 

 

Den nederländska auktionsmodellen kan utföras på två sätt. Det första sättet utförs genom att 

auktionsförrättaren själv ropar ut bud i sjunkande storlek, till dess att en budgivare accepterar 

ett bud.11 Den andra varianten av den nederländska auktionsmodellen utförs elektroniskt, med 

hjälp av en stor klocka, vilken kallas ”The Dutch Clock”. En visare rör sig moturs förbi en 

serie av siffror i sjunkande storlek, vilka skall motsvara olika budstorlekar. Klockan stoppas 

med en knapptryckning av en budgivare, när denne vill köpa försäljningsobjektet och 

budgivaren får då köpa försäljningsobjektet till det pris som klockans visare pekar på vid 

stannandet av klockan.12 

                                                           
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneeri

ng&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

(hämtad 2016-04-27 kl. 08.56) 
9 Füllbrunn & Sadrieh, Sudden termination Auctions – An Experimental Study, http://www.ww.uni-

magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf (hämtad 2016-04-27 kl. 08.56) 
10 Cassady, Auctions and Auctioneering, s. 60-62 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneeri

ng&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20a

nd%20auctioneering&f=false (hämtad 2016-04-27 kl. 08.24) 
11 A.a. s. 60 
12 A.a. s. 193 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf
http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/femm/a2006_Dateien/2006_24.pdf
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
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2.1.3 Den japanska auktionsmodellen 

Den tredje auktionsformen är den japanska auktionsmodellen, även kallad ”simultaneous –

bidding auction”. Teorin bakom modellen är att alla budgivare på auktionen till 

auktionsförrättaren samtidigt ropar ut det maximalt högsta budet de är beredda att betala för 

försäljningsobjektet. När auktionsförrättaren har fått ta del av alla bud är det den budgivare 

som har gett det högsta budet som vinner auktionsprocessen och får köpa försäljningsobjektet. 

I praktiken är det något svårare att genomföra den japanska auktionsmodellen enligt dess 

ursprungliga teori, då det är svårt för auktionsförrättaren att registrera alla budgivares bud 

samtidigt, utan att någon budgivare väntar in de andras bud, för att sedan själva lägga det 

högsta budet och då vinna budgivningen. För att undvika sådana orättvisor inom den japanska 

auktionsmodellen används därför ofta en metod där varje budgivare får lägga sitt bud i varsitt 

förseglat kuvert och vid samma tidpunkt lämna in det till auktionsförrättaren. Det är då lätt för 

auktionsförrättaren att snabbt se vem som har lagt det högsta budet och vem som således 

vinner budgivningen.13 

 

2.2 Internetauktioner 

Internetauktioner, även kallade e-auktioner, har kommersiellt förekommit sedan mitten av 

1990-talet, då fenomenet internet började nå ut till gemene man.14 Ett av de första och nu det 

absolut största, internetauktionsföretagen i världen är det amerikanska bolaget eBay Inc. 

Bolaget grundades 1995 under namnet ”AuctionWeb”, vars syfte var att på en ärlig och öppen 

marknadsplats föra samman köpare och säljare.15 20 år senare är eBay ett av världens största 

företag, med flera miljoner användare varje dag.16 Sedan internetauktioner lanserades i 

Sverige har den svenska marknaden dominerats av en stor aktör, Tradera. För utdrag ur 

Traderas regelverk, se appendix. Sedan 2006 är Tradera dessutom en del av eBays globala 

koncern.17 Både eBay och Tradera är exempel på aktörer som tillhandahåller, av oss kallade, 

annonseringsauktioner, vilka är en av de två huvudtyper av auktionsformer som förekommer 

på internet.  

                                                           
13 Cassady, Auctions and Auctioneering, s. 63-64 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneeri

ng&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20a

nd%20auctioneering&f=false (hämtad 2016-04-27 kl. 08.24) 
14 Ne.se, internet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/internet (hämtad 2016-04-27 kl. 

10.54) 
15 EBay.com, Our History, https://www.ebayinc.com/our-company/our-history/ (hämtad 2016-04-27 kl. 09.17)  
16 EBay.com, Who we are, https://www.ebayinc.com/our-company/who-we-are/ (hämtad 2016-04-28 kl. 08.48)  
17 Ne.se, tradera, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tradera (hämtad 2016-04-27 kl. 

10.11) 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr&id=8e3__eR77D4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Auctions+and+auctioneering&ots=QxpgsZci28&sig=hwnBcHw2uBjWNMx1vk7v1mrRO3A&redir_esc=y#v=onepage&q=Auctions%20and%20auctioneering&f=false
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/internet
https://www.ebayinc.com/our-company/our-history/
https://www.ebayinc.com/our-company/our-history/
https://www.ebayinc.com/our-company/who-we-are/
https://www.ebayinc.com/our-company/who-we-are/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tradera
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I en annonseringsauktion fungerar auktionsföretaget, exempelvis Tradera eller eBay, som 

förmedlare mellan säljare och spekulanter genom att upplåta plats på auktionsföretagets 

hemsida för annonsering av försäljningsobjekt, med tillhörande information och villkor för 

köpet. Efter att budgivningen är slutförd och en vinnare av budgivningen är utsedd kan köpare 

och säljare direkt komma i kontakt med varandra, utan att behöva gå via förmedlaren.18 

 

Den andra huvudtypen av internetauktioner kan beskrivas som en traditionell engelsk auktion 

som genomförs på internet. Säljaren lämnar, precis som vid en traditionell engelsk auktion, in 

försäljningsobjektet till auktionsförrättaren innan auktionen börjar. Det är också 

auktionsförrättaren som ansvarar för överlämnandet av försäljningsobjektet till köparen, vilket 

vanligtvis även är fallet vid en traditionell engelsk auktion. Den stora skillnaden, i jämförelse 

med en sådan auktion som inte genomförs över internet, är att spekulanterna inte behöver 

befinna sig på samma geografiska plats när auktionen genomförs. De kan istället fritt välja 

varifrån de vill buda, förutsatt att de har tillgång till internet. Auktionsprocessen går till 

genom att varje budgivare registrerar sig på auktionsförrättarens hemsida.19 Precis som för en 

traditionell auktionsprocess har säljaren och auktionsförrättaren i förväg ingått ett 

auktionsavtal, som reglerar förhållningspunkterna för auktionen.20 Buden läggs sedan i realtid 

på auktionsförrättarens hemsida, där auktionsförrättaren ansvarar för de inkommande buden 

och vem som leder och sedan vinner budgivningen.21 

 

2.3 Auktioner på Facebook 

År 2004 grundade Mark Zuckerberg med flera det internetbaserade, sociala mediumet 

Facebook. Den otroliga genomslagskraft och utvecklingskurva Facebook har haft genom åren 

behöver knappast beskrivas mer än med ett mycket kort redogörande över dess 

användarstatistisk; år 2015 hade Facebook 1,4 miljarder aktiva användare varje månad. I 

Sverige fanns då 4,9 miljoner registrerade användare, vilket motsvarar ungefär hälften av 

landets befolkning. En beskrivning av användandets utförande behöver knappast göras.22 

 

                                                           
18 Tradera.com, sälja på tradera, http://info.tradera.com/salja-pa-tradera/ (hämtad 2016-04-28 kl. 10.11) 
19 Bukowskis.com, användarvillkor, https://www.bukowskis.com/terms/160101 (hämtad 2016-04-29 kl. 08.32) 
20 Bukowskis.com, försäljningsvillkor, https://www.bukowskis.com/terms/seller/160101 (hämtad 2016-04-29 kl. 

09.33) 
21 Bukowskis.com, vanliga frågor och svar, https://www.bukowskis.com/sv/help (hämtad 2016-04-29 kl. 12.49) 
22 Ne.se, Facebook, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facebook (hämtad 2016-04-27 kl. 

10.11) 

http://info.tradera.com/salja-pa-tradera/
https://www.bukowskis.com/terms/160101
https://www.bukowskis.com/terms/seller/160101
https://www.bukowskis.com/sv/help
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facebook
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Då interagerande på Facebook idag tillhör vardagen för en stor del av Sveriges befolkning är 

det numera enbart ett steg i utvecklingen att även auktioner sker på Facebook. Dessa 

auktioner sker ofta i grupper, där gruppens medlemmar får möjlighet att buda och/eller själva 

publicera auktionsannonser. Facebook deltar inte själv i auktionsprocessen, utan de förmedlar 

enbart möjligheten till upprättandet av en auktion. Auktionering i en Facebookgrupp har 

likheter med den internetauktionsmetod, vilken ovan kallas för annonseringsauktion. Till 

skillnad från företag som tillhandahåller tjänsten annonseringsauktionering, exempelvis 

Tradera, tar Facebook inte ut någon avgift för förmedling av auktionsannonser. 

 

Det finns inte några speciella regler för försäljning på Facebook, men det anses, enligt 

hovrättspraxis, inte vara vedertaget att det är säljaren som bestämmer villkoren för 

försäljningen. Om inte särskilda villkor har angetts skall försäljningen genomföras enligt 

allmänna köprättsliga- och avtalsrättsliga villkor.23 

  

                                                           
23 HovR FT 231-14,  
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3 Auktion enligt svensk rätt 
3.1 Definition och formkrav 

I Sverige finns det i rättskällorna ingen legal definition av hur ett auktionsförfarande skall gå 

till, utan auktionsförfarandet bygger till stor del på sedvänja. Det finns i rättskällorna inte 

heller några formkrav som måste vara uppfyllda för att en auktionsprocess gällande lös 

egendom skall kunna genomföras. I Stefan Melins bok “Juridikens begrepp” definieras ordet 

auktion simpelt nog “en vara eller fler erbjuds till högstbjudande”.24 

 

3.2 Axel Adlercreutz & Lars Gorton 

Eftersom auktionsförfarandet inte är lagstadgat inom svensk rätt, finns heller inte någon given 

avtalsmodell att placera in auktionsförfarandet under. I den svenska doktrinen på området 

spekulerar Adlercreutz & Gorton i vad de olika momenten i den engelska auktionsmodellen 

kan anses motsvara och om de skall föras in under anbud-acceptmodellen. De moment som 

vanligtvis går att urskilja i ett auktionsförfarande är framförallt inropet, utropet och 

klubbslaget.25 

 

Eftersom en auktion kan gå till på många olika sätt menar Adlercreutz & Gorton att det inte är 

möjligt att fastställa någon given lösning gällande alla fall. Omständigheterna i det specifika 

fallet blir därför ofta avgörande för hur klassificeringen av momenten skall göras. Adlercreutz 

& Gorton anser dock att ett inrop med säkerhet kan räknas som en bindande viljeförklaring. 

Utropets innebörd är mer oklar och något egentligt svar för vad som alltid skall gälla ges inte, 

även om resonemang om att utropet skall anses utgöra ett utbud förs. Klubbslagets betydelse 

beskriver författarna som beroende av vilken typ av auktion som föreligger. Istället för vad 

som skall anses gälla generellt presenteras nedan för vad som skall gälla i olika typfall.26 

 

Adlercreutz & Gorton fastställer först vad som gäller om säljaren i villkoren för auktionen har 

gjort förbehåll om fri prövningsrätt. Om så är fallet anser Adlercreutz & Gorton att det är helt 

klart att auktionens högsta bud skall anses utgöra anbud, vilket kan antas eller förkastas. Det i 

sig framkallar ytterligare två frågor, hur länge den som lagt det högsta budet skall anses vara 

                                                           
24 Melin, Juridikens begrepp, s. 49 
25 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 98-99 
26 A.a. s. 99 
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bunden av sitt bud och om ett senare klubbslag då innebär en slutgiltig accept eller om det 

endast skall förklara budgivningen avslutad.27 

 

Svaret på frågan om hur länge budgivarens bundenhet skall gälla är att, om det inte har 

angivits andra specifika villkor, bundenheten enbart skall gälla under en mycket kort 

acceptfrist. Stöd för detta hittas i 3 § 2 st. AvtL, där en budgivares bud får anses vara ett 

muntligt anbud enligt avtalslagens modell. Om sedan budgivarens bud skulle bli överträffat 

av andra spekulanters bud anses den första budgivarens anbud upphävt. Detta finner 

Adlercreutz & Gorton stöd för i 5 § AvtL, vilken stadgar att anbud som avslagits skall vara 

förfallet. Gällande klubbslagets rättsliga betydelse vid auktion där säljaren förbehållit sig 

rätten om fri prövningsrätt, anser Adlercreutz & Gorton att klubbslaget då skall innebära en 

accept, såvida säljaren inte begärt någon förlängning av acceptfristen. Att klubbslaget skall 

innebära en accept har Adlercreutz & Gorton funnit stöd för i rättsfallet SvJT 1936 s. 33. I 

rättsfallet har en person B, på en auktion där säljaren har villkorat fri prövningsrätt, gett det 

högsta budet avseende ett möblemang, varefter budet klubbats. Person B i fråga lämnade 

därefter auktionslokalen när nästkommande auktionsföremål skulle auktioneras ut. Efter att 

person B lämnat auktionslokalen ropades det, av säljaren redan köpta, möblemanget ut igen i 

delar och såldes. Det totala priset för möblemanget blev då ett högre pris än det B avgett. 

Person B begärde då skadestånd från auktionsförrättaren tillika säljaren, eftersom avtalet 

mellan B och auktionsförrättaren inte hade hållits. Underrätten ansåg, efter att ha hänvisat till 

den fria prövningsrätten, att avtal mellan B och auktionsförrättaren inte hade kommit till stånd 

och att auktionsförrättaren inom skälig tid hade givit tillkänna att B:s bud hade avfärdats. 

Hovrätten ansåg dock annorlunda och att “det å B:s bud följande klubbslag måste anses 

innebär ett antagande av samma bud”, vilket slutligen ledde till att skadestånd utdömdes.28 

 

Om säljaren i villkoren ej har gjort något förbehåll om fri prövningsrätt, gäller enligt 

Adlercreutz & Gorton följande. Avtalsbundenhet skall anses uppstå i och med den tidpunkt 

det högsta inropet, det vill säga det högsta bud som läggs under auktioneringen, anges. 

Klubbslaget skall därför enkom innebära ett konstaterande av avtalsslutandet. Den rättsliga 

innebörden för ett utrop skall därför vara att likställa med ett anbud och det högsta budet som 

på auktionen bjuds skall likställas med en accept av anbudet.29 

                                                           
27 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 99-100 
28 A.a. s. 99-100 
29 A.a. s. 100 
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Adlercreutz & Gorton redogör slutligen för vad som skall anses gälla in dubio, alltså vad som 

skall gälla när det inte är klargjort om säljaren har villkorat fri prövningsrätt eller inte. 

Författarna upplyser först om att det inte finns någon praxis som klargör rättsläget i frågan. 

Adlercreutz & Gortons åsikt, som de tror kan anses vara gällande rätt, är att inropet skall 

jämställas med ett anbud samt att klubbslaget skall jämställas med en accept av anropet, vilket 

innebär att läget är detsamma som om förbehåll om prövningsrätt lagts till i villkoren för 

auktionen.30 Adlercreutz & Gorton argumenterar för att “denna lösning torde också ha mest 

sakliga skäl för sig, då den innebär mindre risker för säljaren utan eftersättande i avsevärd 

mån av köparens intressen.”31  

 

3.3 Christina Ramberg 

I en vänbok till Axel Adlercreutz ger Christina Ramberg en direkt replik på Adlercreutz & 

Gortons resonemang kring auktioner då fri prövningsrätt inte villkorats, se 3.2. Hon delar 

nämligen inte deras uppfattning och anser själv att avtalet uppkommer först då klubbslaget 

har fallit. Hon menar vidare att det inte är meningsfullt att klassificera utrop och budgivning i 

de termer som förekommer i anbud-acceptmodellen. Att göra en sådan tolkning som 

Adlercreutz & Gorton gjort är, enligt Ramberg, endast att betrakta som något av en 

efterhandskonstruktion. Hon framför slutligen att varken hon eller Adlercreutz & Gorton har 

något stöd för sina teorier och att det inte finns något befintligt lagstöd eller HD-praxis på 

området.32 

 

Ytterligare kritik från Christina Ramberg görs via hemsidan Avtalslagen 2010. Avtalslagen 

2010 är en internetsida framarbetad av Christina Ramberg, vilken, enligt hennes egen utsago 

är att betrakta som en rättskälla. I Avtalslagen 2010 redogör Ramberg för avtalslagens 

innehåll, men i en version, enligt hennes uppfattning, mer utformad för praktiserande jurister. 

I en kommentar till § 2.2 (2) i Avtalslagen 2010 anger Ramberg att anbud-acceptmodellen 

inte skall anses vara tillämplig för auktioner. Hon anser att Adlercreutz & Gortons försök att 

definiera en auktions moment i termer inom anbud-acceptmodellen är felaktiga. Eftersom det 

existerar flera olika typer av auktioner, med olika typer av regler uppställda av respektive 

auktionsförrättare, anser Ramberg det inte lämpligt att försöka “pressa in åtgärderna i anbud-

                                                           
30 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 100-101 
31 A.a. s. 101 
32 Ramberg, Vänbok till Axel Adlercreutz, s.423-424 
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acceptmodellen”.33 Förutom att anföra anbud-acceptmodellens icke-funktion i anknytning till 

auktioner så ger Ramberg inte några andra indikationer eller yttranden om vad som skall 

anses gälla för ett auktionsförfarande, samt när och hur avtalsbundenhet vid ett sådant 

förfarande anses föreligga.34 

 

3.4 Kurt Grönfors 

Grönfors delar heller inte den uppfattning Adlercreutz & Gorton framför och anser att 

auktionsförfarandet inte skall kunna placeras in enligt schemat för anbud-acceptmodellen. 

Han finner svårigheter att placera in vad anbudet och accepten skall likställas med i ett 

auktionsförfarande och väljer därför att klassificera auktionsförfarandet som fristående från 

anbud-acceptmodellen. Grönfors hänvisar vidare till att frågan utförligt har diskuterats i den 

tyska doktrinen. I den tyska doktrinen framförs att auktionsförrättarens utrop enbart skall 

förstås som ett utbud, vilket budgivarna sedan, med bud, avger anbud på. Budgivarnas anbud 

kan sedan auktionsförrättaren välja att förkasta eller acceptera. En annan åsikt i den tyska 

doktrinen gör gällande att auktionsförrättarens utrop istället skall utgöra ett anbud, som då kan 

antas av den budgivare som accepterar auktionsförrättarens anbud. Grönfors framför själv att 

klubbslaget i en auktion är det mest centrala och erkända tecknet och att innebörden av 

klubbslaget är att det auktionerade försäljningsobjektet funnit sin köpare. Det som utspelat sig 

före klubbslaget skall därför jämställas med konversation mellan säljaren och spekulanterna, 

det vill säga förhandling. Grönfors slår slutligen fast att klubbslaget är det enda moment i 

auktionsprocessen som kan fastslås och som parterna med säkerhet kan förhålla sig till.35 

  

                                                           
33 Ramberg, Avtalslagen 2010, http://www.avtalslagen2010.se/Section/2.2 (hämtad 2016-04-30 kl. 16.35) 
34 Ibid. 
35 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 110-112 

http://www.avtalslagen2010.se/Section/2.2
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4 Presentation av anbud-acceptmodellen 
4.1 Allmänt om anbud-acceptmodellen 

Utgångspunkten i avtalslagens regelverk kring avtalsslut är anbud-acceptmodellen. Modellen 

består av två skilda rättshandlingar; anbud och accept,36 och båda rättshandlingarna är var för 

sig bindande. Om anbud ges och accept utfärdas för anbudet inom acceptfristen har således ett 

avtal med bindande verkan kommit till stånd.37 Likaledes kan muntliga avtal komma till stånd 

med anbud-acceptmodellen, även om dess utförande kan innebära svårigheter för parterna att 

ta fram bevismaterial om det skulle vara nödvändigt.38 Modellens regler är grundade på den 

så kallade löftesprincipen, som ger uttryck för samma mening om när och hur 

avtalsbundenhet uppstår.39 

 

Enligt Adlercreutz & Gorton finns det tre typer av avtal; konsensualavtal, formalavtal och 

realavtal. Formalavtal undantas redan i 1 § 3 st. AvtL från avtalslagens regelverk om anbud-

acceptmodellen40 och rör objekt som kräver en viss typ av formkrav i avtal för överlåtelse. 

Realavtal kräver prestation av en part för att avtalet skall bli bindande41 och även om inget 

stadgas om realavtal i avtalslagen undantas även den formen av avtal från avtalslagen. Således 

återstår konsensualavtalen som avtalslagens regelverk anses vara tillämplig på och är den typ 

som kommer att redogöras för nedan.42 

 

4.2 Det bindande anbudet 
Anbudet är en rättshandling, men vissa kriterier för att anbudet skall anses vara bindande 

måste vara uppfyllda. Först skall anbudet komma till anbudstagarnas kännedom, vilket skall 

ha skett genom anbudsgivarens omsorg.43 Vidare måste anbudet riktas till en begränsad krets 

anbudstagare. Ett erbjudande som riktar sig till en obegränsad krets, exempelvis till 

allmänheten i form av annonser, utgör alltså inte ett anbud.44 Anbudet skall även vara 

tillräckligt precist och inte för vagt. I praktiken är det dock svårt att avgöra vad som kan anses 

vara för vagt för att utgöra ett anbud och det råder inte enlighet i det berörda ämnet i 

                                                           
36 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 53 
37 A.a. s. 57 
38 A.a. s. 53 
39 A.a. s. 57 
40 A.a. s. 56 
41 A.a. s. 142 
42 A.a. s. 56 
43 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 59 
44 A.a. s. 61 
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doktrinen. I CISG Art. 14 formuleras det dock att anbudet skall vara “sufficiently definite and 

indicate the intention of the offeror to be bound in case of acceptance” vilket torde utgöra en 

riktlinje att följa.45 Slutligen skall det även finnas partsvilja från båda parter, det vill säga att 

parterna skall ha som avsikt att ingå just den rättshandlingen utan något som helst tvång från 

motpartens sida, för att bundenhet skall uppstå. 46 

 

Varför är då anbudet bindande? Att anbudet är bindande avspeglar tillitsprincipen, vilken 

uttrycker att det är nödvändigt för affärslivets parter att kunna lita på att motpartens anbud 

inte tas tillbaka i sista stund och för att undvika spekulationer på motpartens bekostnad.47 Se 

mer om tillitsprincipen i 6.2.3. 

 

Möjlighet finns även för den som önskar att avge anbud utan att bli bunden av det, att göra 

det. Part kan då undvika att använda sig att ordet “anbud” i sitt erbjudande och istället 

använda sig av vagare formuleringar, alternativt uttryckligen skriva att anbudet inte skall vara 

bindande, vilket det då inte kommer att vara i lagens mening.48 Ett anbud som uttryckligen 

skall vara utan förbindelse kan återkallas även efter det att accept har avgetts och accepten ses 

då istället som ett anbud.49 

 

4.2.1 Ej uttryckligt anbud 

Anbudets och acceptens utformning är inte stadgade i lag, därför kan i vissa fall 

realhandlande och passivitet, under vissa omständigheter i kombination, från parts sida 

accepteras som anbud eller accept.50 Bundenhet genom realhandlande kan exempelvis uppstå 

om en bil parkeras på en parkeringsplats mot en avgift, som en form av konkludent handlande 

när avgiften betalas.51 Bundenhet på grund av passivitet är beroende av flera omständigheter, 

eftersom enbart passivitet inte kan föranleda ett anbud eller en accept. Adlercreutz & Gorton 

nämner ett exempel när en näringsidkare har förhandlat med en handelsagent om köp av 

näringsidkarens rörelse och huvudmannen för handelsagenten accepterar det bud som 

näringsidkaren har gett till handelsagenten. Om huvudmannen då inte reklamerar att denne 

inte har angivit något anbud blir huvudmannen bunden av det anbud denne har avgett till 

                                                           
45 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 88-89 
46 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 29 
47 A.a. s. 28 
48 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 87 
49 A.a. s. 89 
50 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 54 
51 A.a. s. 77 
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handelsagenten under förhandlingarna. I den här situationen kan alltså huvudmannen bli 

bunden av ett anbud som han inte direkt har lämnat till motparten, i kombination med 

förhandlingarna som dennes handelsagent har haft med näringsidkaren.52 

 

4.3 Acceptfristen 

Hur länge är en anbudsgivare bunden av sitt anbud? När anbudsgivaren har avgett ett 

bindande skriftligt anbud är denne bunden av det fram tills anbudstagaren beslutar sig för att 

anta budet eller inte, eller till dess att acceptfristen har löpt ut.  Om inte någon längd för 

acceptfristen har angetts skall dess längd anses vara skälig. Vad som utgör skälig tid beror på 

vad anbudet omfattar samt parternas köprättsliga ställning. Är exempelvis både köpare och 

säljare näringsidkare torde acceptfristen vara kortare än om båda parter är privatpersoner. 

Generellt är dock acceptfrister korta och speciellt korta är de om anbudet rör priskänsliga 

föremål. Anbudsmottagaren är inte vid något tillfälle innan en eventuell accept bunden av 

anbudet. Muntliga anbud måste däremot antas eller förkastas direkt enligt 3 § 1 st. AvtL och 

således gäller alltså ingen ensidig bundenhet från någondera parts håll.53 

 

Enligt 4 § AvtL kommer inte ett bindande avtal till stånd om accepten erhålls efter det att 

acceptfristen har gått ut. Den sena accepten skall istället ses som ett nytt anbud och 

acceptanten blir således anbudsgivare. Anbudsgivaren har dock rätt att välja att ingå avtal 

med acceptanten trots att accepten mottagits efter det att tidsfristen har löpt ut, men är inte 

tvungen att göra det. En accept kan även vara en “oren accept” vilket betyder att acceptanten 

har gjort en accept men bifogat ändringar eller tillägg i den. Orena accepter binder inte 

anbudsgivare vid sitt anbud och den orena accepten kommer istället att ses som ett nytt anbud, 

varefter acceptanten och anbudsgivaren då byter roller.54 

 

4.4 Återkallelse av anbud och/eller accepter 

4.4.1 Återkallelse enligt 7 § AvtL 

Det finns även möjlighet att återkalla anbud och/eller accepter, även om lagens regler för 

förfarandet är strikta. Möjlighet att återkalla finns när mottagaren ännu inte har hunnit ta del 

av anbudet eller accepten och återkallelsen måste komma mottagaren till handa innan denne 

                                                           
52 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 84-85 
53 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 91-92 
54 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 69 
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har tagit del av det ursprungliga meddelandet. För att återkallelsen skall anses ha kommit 

mottagaren till handa räcker det att den har levererats på tillförlitligt sätt till mottagaren av 

exempelvis ett postombud.55 

 

4.4.2 Re integra, återkallelse enligt 39 § AvtL 

En annan bestämmelse för återkallelse av anbud eller accept är re integrabestämmelsen i 39 § 

AvtL. Regeln framställs ofta som en undantagsregel, även om det inte framgår ut lagtexten.56 

Bestämmelsen är ett undantag från den tillitsprincip som avtalslagen bygger på, vilken 

grundas på att part skall kunna förlita sig på de anbud eller accepter som har avgetts av 

motparten. Re integrabestämmelsens syfte är att part som har avgett en förklaring i vissa fall 

skall kunna återkalla den, trots att avtalsbundenhet mellan parterna redan har uppstått. Re 

integra är latin för “medan saken fortfarande är orörd” och betyder att regeln bara är tillämplig 

om köparen inte har hunnit agera eller påverkas mellan den tidpunkt då att accepten/anbudet 

gavs till den tidpunkt när återkallelsen mottagits av motparten.57 Om exempelvis ett anbud ges 

med rätt att köpa en viss vara till ett visst pris men säljaren misstagligen har angett fel pris, är 

inte säljaren bunden av anbudet om en återkallelse skickas till köparen innan anbudet har 

hunnit inverka på köparen. Efter att köparen har tagit del av återkallelsen försätts denne i ond 

tro eftersom denne då är medveten om att anbudet inte uttrycker säljarens riktiga partsavsikt 

och säljaren är inte bunden av sitt anbud.58 Föremål som är priskänsliga och frekvent utsatta 

för fluktuation torde dock inte omfattas av re integrabestämmelsen i samma omfattning som 

föremål som inte är utsatta för prisfluktuation, eftersom undantagsregeln då med hjälp av 

prisändringar kan komma att utnyttjas.59 

 

Avtalsförhandling via elektronisk kommunikation har idag, till viss del, ersatt den fysiska 

avtalsförhandlingen och det fysiska anbudet. Re integrabestämmelsen torde följaktligen spela 

en större roll där än vid den fysiska avtalsförhandlingen, eftersom tekniken möjliggör att 

oavsiktligt råka skicka iväg ett meddelande eller ett ofullständigt meddelande, med bara ett 

musklick. Således borde re integrabestämmelsen även möjliggöra återkallelse av elektroniska 

meddelanden så länge inte motparten har hunnit agera med den nya informationen.60 

                                                           
55 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 93 
56 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 62 
57 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 94 
58 Ibid. 
59 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 63 
60 A.a. s. 63 
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4.5 Utbud 

Erbjudanden som riktar sig till en obestämd krets är, som ovan redogjorts för, inte att anse 

som anbud eftersom ett anbud skall riktas till en bestämd krets för att bundenhet skall uppstå. 

Erbjudanden som riktas till allmänheten genom exempelvis annonser anses således inte vara 

anbud, men skulle eventuellt kunna ses som utbud. Utbudet ses som ett erbjudande till att ingå 

avtal, men har inte formen av ett anbud och är följaktligen inte bindande för den avgivande 

parten. Innehållet kan variera från att vara bestämda erbjudanden i annonser till att vara mer 

specifikt utformade avtal för en viss adressat. Utbudets syfte är att bjuda in till 

avtalsförhandling eller anbud med förhoppning om avtalsslut.61 

 

4.6 Kontraktsprincipen 

Som ovan redogjorts för är löftesprincipen utgångspunkten för avtalslagen i Sverige, vilken 

baseras på att parter är bundna till avgivna anbud och accepter i förhållande till sin motpart.62 

De flesta nordiska länder tillämpar löftesprincipen på grund av de praktiska skäl som ovan 

redogjorts för, varav näringsidkarnas beroende av att givna anbud står fast, är ett av de 

viktigaste argumenten.63 I flera andra länder ligger dock kontraktsprincipen till grund som 

avtalsmodell.64 Exempel på länder som tillämpar kontraktsprincipen är England, USA och 

Frankrike. Kontraktsprincipens syfte är att bundenhet uppstår mellan parterna samtidigt, 

således är inte anbudet bindande gentemot anbudsgivaren förrän en accept har avgetts och 

parterna har då ingått bindande avtal med varandra. För anbudsgivaren är anbudet följaktligen 

möjligt att återkalla innan dess att accept har utfärdats. Principen bygger på idén om att en 

part inte ensidigt skall bli bunden till ett avtal. Enligt fransk rätt är syftet med principen att 

avtalsbundenhet skall uppstå först “i och med föreningen av båda parters samstämmiga 

vilja”65, medan det i den engelska rätten fokuseras på prestation eller vederlag från motparten 

för att bundenhet mellan parterna skall uppstå. Vederlaget eller prestationen behöver dock inte 

vara det avtalet omfattar, utan kan vara del av det eller löfte om prestation.66 

 

                                                           
61 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 61-62 
62 A.a. s. 57 
63 A.a. s. 325-326 
64 A.a. s. 57 
65 A.a. s. 326 
66 Ibid. 
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Som ovan nämnts har anbudsgivaren i engelsk rätt möjlighet att återkalla sitt anbud innan 

motparten har avgivit en accept. Om näringsidkare väljer att återkalla ett anbud med en 

bestämd acceptfrist kan det dock vara förödande för dennes rykte som näringsidkare, det 

anses alltså vara moraliskt oacceptabelt. ”På samma princip vilar amerikansk rätt”.67 I det 

amerikanska rättssystemet finns dock möjlighet att avge bindande anbud om anbudet avges av 

en näringsidkare, är skriftligt och uttryckligen anger att det är ett fast anbud. Det finns även 

möjlighet att göra anbud eller erbjudande bindande genom avtal om option. Mottagaren av 

anbudet måste då utge en motprestation i form av betalning för rätten att anbudet skall stå 

denne till förfogande under en viss tid. I både engelsk och amerikansk rätt finns det möjlighet 

att tillämpa nämnda tillvägagångssätt.68 

 

Tidpunkten för när bindande avtal anses ha uppkommit enligt kontraktsprincipen är inte 

fastställd och det råder ett osäkert rättsläge i de länder som tillämpar kontraktsprincipen. I 

engelsk rätt görs skillnad på om avtalet har slutits per post, vilket även omfattar telegram, 

eller om det har slutits med direktkontakt vilket likställs med telefon och telex. Någon 

avgörande regel existerar inte och följaktligen har ibland avsändandet av accepten eller 

accepterandet i sig genom en realhandling ansetts vara uppkomsten till bundenhet, medan 

mottagandet av accepten även har kunnat anses vara det bindande momentet. För att avgöra 

när bundenhet uppkommer används partsviljan, som tolkas genom viljeförklaringen, samt 

handelsbruk och sedvänja som vägledning.69 

  

                                                           
67 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 327 
68 Ibid. 
69 A.a. s. 327-329 
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5 Presentation av HovR FT 231-14 
5.1  Bakgrund till fallet 

Nedan presenteras bakgrunden till fallet HovR FT 231-14, vilken har en central roll i 

uppsatsen.  

 

Den 4 oktober 2013 lade en medlem i Facebookgruppen Köp & Sälj Piteå ut en annons om 

försäljning av ett skåp genom auktionsförfarande. Det framgick att budgivningen skulle starta 

på 300 kr, men någon sluttid för auktionen angavs inte. Eventuella bud avgav intressenter 

under bilden i anslutning till annonsen, i form av kommentarer. Säljaren uppgav, efter 

förfrågan i en kommentar till annonsen, att budgivningen skulle sluta den 5 oktober kl. 15.00, 

genom en egen kommentar till annonsen. Ur rättsfallet framgår inte tydligt vid vilken tidpunkt 

säljaren meddelade detta, utan det skedde den 4 oktober eller den 5 oktober på förmiddagen. 

Säljaren uppgav även, efter att samma fråga ställts i kommentarerna lite senare, att 

budgivningen skulle sluta kl. 16.00 den 5 oktober. Strax innan kl. 15.00 den 5 oktober fanns 

det två aktiva intressenter som budade. Klockan 15.00 lades det då högsta budet om 1200 kr, 

av i fortsättningen kallad köparen, för skåpet. Klockan 15.07 samma dag skickade köparen ett 

privat meddelande till säljaren där köparen hävdade att denne hade vunnit budgivningen samt 

frågade var skåpet kunde hämtas. Säljaren svarade då att hon trodde att köparen skulle bli 

nöjd med köpet samt adress för var skåpet kunde hämtas. Köparen skrev även, ungefär 

samtidigt som hon skrev ett personligt meddelande till säljaren, en kommentar i anslutning till 

annonsen där denne utannonserade att hon hade vunnit budgivningen. Kommentaren möttes 

dock av motstånd när andra intressenter av skåpet kommenterade att budgivningen slutade 

först kl. 16.00 samt mejlade säljaren för att uppmärksamma denne om detta. Säljaren lät då 

budgivningen fortsätta och skrev till köparen kl. 15.33  “Antar att du läst historiken.. ber om 

ursäkt mitt fel att skrivit två bud Mår verkligen jättedåligt över det.. hur jag än gör blir folk 

sura på mig.”. Budgivningen fortskred och slutpriset lades kl. 16.02 och omfattade då 4700 kr 

och såldes till budgivaren som hade gett det budet. Efter att budgivningen hade avslutats 

kontaktade köparen, vid en okänd tidpunkt, säljaren i ett privat meddelande där denne 

hävdade att hon hade sett historiken först nu och att säljaren inte borde sälja skåpet till den 

senare budgivaren eftersom hon hade vunnit budgivningen. Säljaren medgav ej detta, varav 

köparen då ansökte om stämning i Luleå tingsrätt. Svaranden har bestritt käromålet i sin 

helhet. 
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5.2 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten började med att konstatera att det inte fanns några särskilda regler gällande 

försäljning på Facebook stadgade av Facebook och att det är vedertaget att det är säljaren som 

bestämmer villkoren för försäljningen och att allmänna avtals- och köprättsliga regler är 

tillämpliga om inte annat har angetts. Säljaren hade således rätt att ändra villkoren för 

auktionen och behövde inte meddela samtliga budgivare det personligen eftersom antalet 

medlemmar i Facebookgruppen vid tillfället var över flera tusen personer, varav samtliga 

skulle kunna vara potentiella budgivare. Tingsrätten angav även, eftersom den första sluttiden 

som köparen noterade skrevs i kommentarerna, att det torde ha varit tillräcklig information att 

sluttiden ändrades i en kommentar till annonsen. Tingsrätten gjorde även bedömningen att 

köparen hade skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om nya omständigheter för 

försäljningen förelåg innan hon lade ett bud. Köparen borde således ha insett att säljaren inte 

hade för avsikt att ingå avtal med henne, eftersom köparen borde ha hållit sig à jour om att 

sluttiden hade ändrats och att partsavsikt att ingå avtal från säljarens sida inte kan ha funnits 

runt kl. 15.00 eftersom auktionstidens slut var först kl. 16.00. Tingsrättens bedömning var 

således att det inte har funnits någon gemensam partsavsikt och avtalsbundenhet kan således 

inte ha uppkommit. Följaktligen ansågs säljaren inte vara skyldig till avtalsbrott och 

käromålet ogillades. 

 

5.3 Hovrättens bedömning 

Då begreppet internetauktion är ett vidsträckt begrepp utan någon precis definition så kan 

tillvägagångssättet för en internetauktion variera från gång till gång. Hovrätten kom därför 

fram till att om prövning av avtalsbundenhet uppkommit skall ske, måste det i varje enskilt 

fall ske utifrån allmänna avtalsrättsliga principer samt de villkor som legat till grund för det 

specifika fallet. Då det från Facebook inte fanns några skrivna villkor eller regler om vad som 

gällde vid försäljningar på Facebook samt att ingen av parterna kunde bevisa vad sedvänjan 

för sådana försäljningar var, beslutade hovrätten att allmänna avtalsrättsliga regler skulle 

tillämpas vid bedömningen av tvistemålet. 

 

Villkoren som säljaren angav för försäljningen av skåpet i fråga, var att det skulle ske till 

högstbjudande och att budgivningens ingångspris skulle vara 300 kr. Säljaren hade därefter, 

som svar på frågor om auktionens sluttid, angett att budgivningen skulle vara till ända vid 

15.00. Senare uppgav säljaren att auktionen skulle avslutas 16.00. Hovrätten jämförde detta 
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med en traditionell slagauktion och noterade då att förfarandet på en internetauktion innebär 

att bud läggs genom meddelanden utan att någon som leder auktionsförloppet ropar ut vad 

nivån på det ledande budet ligger på, samt om det finns några fler bud. På en internetauktion 

finns inte heller något definitivt klubbslag som avslutar budgivningen, vilket budgivarna 

måste förhålla sig till. På en internetauktion är det därför möjligt att fortsätta att lägga bud till 

dess att budgivningen är avslutad, vilket bestäms av säljaren. Hovrätten gjorde därför 

bedömningen att säljarens tillvägagångssätt för försäljningen av skåpet, vilket ovan beskrivits, 

var att anse som en uppmaning till medlemmarna i den föreliggande Facebookgruppen att 

lämna anbud till säljaren om att få köpa skåpet. Säljarens inlägg i Facebookgruppen skulle 

därför anses vara ett så kallat utbud och var inte att betrakta som bindande för säljaren. Vid ett 

utbudsförfarande är huvudregeln att säljaren skall få ändra budgivningens sluttid. 

 

Hovrätten bedömde att köparens bud på skåpet skulle anses vara ett bindande anbud. 

Hovrätten kom vidare fram till att säljaren, genom sitt meddelande till köparen, lämnat accept 

till köparens anbud. Huvudregeln är att en accept, av det i fallet rådande slaget, är bindande. 

Hovrätten framförde dock att det i vissa fall finns möjligheter till att återkalla en accept. 

Enligt 7 § AvtL kan en accept återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handa innan 

denne hunnit ta del av den. Om återkallelsen trots det kommit mottagaren till handa efter det 

att accepten kommit till mottagarens kännedom finns det ändå en möjlighet till giltig 

återkallelse, om accepten ännu inte hunnit inverka nämnvärt på mottagarens tillvägagångssätt. 

Detta framgår av den så kallade re integrabestämmelsen i 39 § AvtL. 

 

Då säljaren, först efter att köparen tagit del av accepten, meddelat köparen om säljarens 

önskemål om att köpet ej skulle vara giltigt, kom hovrätten fram till att bestämmelsen i 7 § 

AvtL inte skulle få någon verkan på avtalet. Då köparens tillvägagångssätt och handelssätt 

inte hunnit förändras nämnvärt mellan tiden denne blev varse om säljarens accept samt 

säljarens återkallelse av accepten konstaterade hovrätten att re-integrabestämmelsen i 39 § 

AvtL skulle vara tillämplig och att säljarens accept på köparens anbud skulle anses vara 

ogiltig. Följaktligen avslogs köparens överklagande. 
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6 Sedvänja och avtalsrättsliga principer 
6.1 Sedvänja och handelsbruk 

Sedvänja och handelsbruk har idag förutsättningar att tillämpas framför lagtext i dispositiva 

lagar och kan även vara behjälplig som ledning vid rättstillämpning när det föreligger 

osäkerhet samt vid situationer när lagtext för berört ämne saknas.70 Christina Ramberg 

uttrycker i Internet Marketplaces – The Law of Auctions and Exchanges Online, specifikt 

skriven för auktioner på internet, att sedvänja blir en viktig rättskälla de gånger lagtext för 

berört område saknas. Om sedvänja på området saknas blir istället avtalsrättsliga principer 

tillämpliga.71 Sedvänja och handelsbruk finns även till viss del stadgat i lagtext och 61-71 §§ 

KöpL ger uttryck för en del av detta.72 Vad som skall anses utgöra handelsbruk är i doktrinen 

inte helt klargjort, men Grönfors har tolkat Alméns åsikter om handelsbruk och sedvänja som 

att de viktigaste faktorerna är “att bruket har tillräcklig både fasthet och utbredning”.73 Det 

skall även finnas en regelbundenhet i hur handelsbruket tillämpas, vilken skall ha fortlöpt 

under längre tid så att handlandet har vunnit genomslag.74 Det är dock generellt svårt att hitta 

godtagbara kriterier som uppfyller kraven för att anses vara handelsbruk och det slutliga 

bestämmandet för om det skall anses utgöra handelsbruk eller inte faller på domstolarna. 

Kunskap kan även inhämtas från organisationer som anses besitta särskild sakkunskap om hur 

sedvänjan på just det området ser ut. Ett exempel på en sådan organisation är Svenska 

försäkringsbolagets riksförbund. Vid avtal om sällsynta föremål som undantagsvis omsätts på 

marknaden kan organisationers särskilda kunskap vara av betydelse. Det är nödvändigt att i 

sammanhanget åter poängtera att det är domstolarna som gör den slutliga bedömningen. 

Handelsbruk skall vara ett resultat av det oskrivna regelverk som tillämpats och accepterats i 

handelslivet under en längre tid. Organisationer kan dessutom inte förfara helt objektivt i 

uttalanden då de bevakar sina egna intressen och är således inte helt korrekta källor till vad 

som kan anses utgöra sedvänja.75 

 

Som skäl för att handelsbruk skall anses vara en erkänd rättskälla har huvudsakligen dess 

förmåga att anpassa sig efter utvecklingen och nya förhållanden angetts. Att handelsbruk och 

sedvänja nu kan vara bindande för båda parter är lagstadgat ”genom kravet på handelsbruk 

                                                           
70 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 28 
71 Ramberg, Internet Marketplaces – The Law of Auctions and Exchanges Online, s. 95 
72 Grönfors, K., Almén om handelsbruk, Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s 127 
73 A.a. s. 128 
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eller sedvänja som måste anses bindande för parterna”.76 På senare tid har även handelsbruk 

och sedvänja fått nytt material att grunda sin egen legitimitet på. Det nya materialet finns 

bland annat i form av standardavtal, vilket blir allt vanligare. Huruvida standardavtal skall 

anses utgöra handelsbruk är dock omdiskuterat. Det traditionella sättet, att handelsbruk skall 

byggas på ett handlingsmönster som har pågått i decennier, är därmed inte längre aktuellt. 

Dessutom förhindrar dagens teknikutveckling möjlighet att fastställa vad som anses vara 

handelsbruk och sedvänja på internet, eftersom tekniken är så föränderlig och att sedvänja för 

tillvägagångssätt hinner inte uppstå.77 

 

6.2 Avtalsrättsliga principer 

Avtalslagen är ett omfattande regelverk som kan ge vägledning i de flesta frågor som 

uppkommer i samband med avtalstillämpning. Fullständigt kan dock inte regelverket sägas 

vara och vägledning kan då sökas i de kompletterande allmänna avtalsrättsliga principerna. 

Dessa är inte formulerade i lagtext utan har fått legitimitet genom praxis och doktrin och 

tillämpas även om inte avtalslagen konkretiserar dessa. Ett vanligt exempel på en sådan 

princip är principen om avtalsfrihet.78 Nedan följer en kort redogörelse för några principer av 

vikt för uppsatsens berörda rättsområden. Vissa principer kommer i uppsatsens analysdel att 

knytas an till rättsfallet HovR FT 231-14, varvid en analytisk diskussion avseende hur fallets 

utgång skulle bli om de tillämpades förs. Resterande principer presenteras för att ge en 

överskådlig bild av de principer anbud-acceptmodellen vilar på. 

 

6.2.1 Avtalsfrihet och avtalsbundenhet 

Avtalsrätten bygger på grundprincipen om avtalsfrihet. Det innebär att individer själva skall 

kunna bestämma när, om, med vem de skall ingå avtal och vad avtalen skall innehålla. För att 

bundenhet skall uppstå måste principen om avtalsfrihet först vara uppfylld. Den andra 

principen för vilken grunden till avtalslagen vilar på, är principen om avtalsbundenhet. På 

latin heter principen pacta sunt servanda, vilket betyder att parterna är bundna till de villkor 

de har åtagit sig att uppfylla i avtalet.79 Principen är speciellt viktig för näringsidkarna och 

således marknadsekonomin, som är beroende av att de avtal man har ingått med exempelvis 

kunder och leverantörer hålls. Om inte bundenhet skulle föreligga skulle det vara svårt att 

                                                           
76 Grönfors, K., Almén om handelsbruk, Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s. 135 
77 A.a. s. 140 
78 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.22-23 
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förlita sig på att motparten uppfyller de löften denne har åtagit sig att hålla. Således uppstår 

ett osäkerhetsmoment och förutsägbarheten hämmas. Intresset för att få bort nämnda 

osäkerhetsmoment kallas omsättningsintresset.80 

 

Principen pacta non sunt semper servanda är värd att nämna i sammanhanget med pacta sunt 

servanda. Principen stadgar att pacta sunt servanda skall ses som en utgångspunkt, men att 

principens ordalydelse inte skall tolkas ordagrant eftersom det finns flera undantag från 

avtalsbundenheten. Pacta non sunt semper servanda är latin för “Avtal måste inte hållas under 

alla förhållanden”.81 Re integrabestämmelsen är ett exempel på ett undantag från principen 

om att avtal skall hållas. Se närmare om Re integra i avsnitt 4.2.2. 

 

6.2.2 Lojalitetsprincipen 

En annan princip av intresse är lojalitetsprincipen. Enligt principen har båda parter en 

lojalitetsplikt gentemot varandra som betyder att en part inte skall få ut oskäligt mycket mer 

av avtalet, än vad den andra parten får. Tanken med principen är att parterna skall hjälpa 

varandra för att båda skall tjäna så mycket som möjligt på sina prestationer i avtalet och att 

inte bara det egna intresset skall bevakas. Utgångspunkten i avtal är fortfarande det egna 

intresset och vad man själv kan dra för fördel av det, men part skall samtidigt beakta den 

andra parten utan att det blir på bekostnad av parten själv. Att beakta den andra partens 

intresse är dessutom sällan att missgynna sig själv, eftersom avtal ofta har som mål att 

frambringa mervärde. Även om avtalslagen inte uttryckligen formulerar lojalitetsprincipen 

kommer den till uttryck i flera bestämmelser, exempelvis i 32 § AvtL. Det föreligger även 

enighet inom den nordiska doktrinen, vilken uttrycker att lojalitetsprincipen föreligger som en 

allmän princip de gånger lagtexten inte uttryckligen stadgar lojalitetsplikt mellan parterna. 82 

 

6.2.3 Viljeprincipen och tillitsprincipen 

Viljeteorin uttrycker principen om en individs vilja att företa eller inte företa en rättshandling. 

Viljeförklaringen kan göras uttryckligen eller implicit. Enligt principen blir en person bara 

bunden till de rättshandlingar denne har haft vilja att förplikta sig till. Vad denne har uttryckt 

eller vad motparten har uppfattat och fått tilltro för spelar ingen roll.83 Tillitsprincipen fäster 
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81 Ibid. 
82 A.a. s. 34-35 
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istället vikt vid vad motparten har uppfattat och dennes tillit till det.84 Båda teorierna bygger 

på subjektiva uppfattningar från individerna, vilket gör det svårt att i praktiken analysera hur 

någon har uppfattat något eller vad någon har haft för avsikt.85 

 

6.2.4 Culparegeln 

Culparegeln fokuserar på culpöst uppträdande vid avtalssituationer, exempelvis när part inte 

uppmärksammar att motparten har uppfattat avtalet annorlunda. Det föreligger således ett 

ansvar för båda parter att beakta hur den andra parten har tolkat avtalsinnehållet. Fohlin 

formulerar det som ”parter normalt är skyldiga att ägna uppmärksamhet åt motpartens 

uppfattning av avtalets innebörd och att, när motparten befinnes ha missuppfattat avtalets 

objektiva innehåll, lämna upplysning härom.”.86 Om part insett eller borde ha insett att 

motparten har tolkat avtalets objektiva innehåll annorlunda och underlåter att upplysa denne 

om det, kommer fördel att ges till hur motparten har tolkat avtalet. En förutsättning för att 

culparegeln skall vara tillämplig är att det är ostridigt parterna emellan att avtal har kommit 

till stånd.87 Fohlin formulerar culparegeln som “Om den ena, och endast den ena, parten bort 

inse motpartens uppfattning om avtalsinnehållet, anses dennes uppfattning utgöra 

avtalsinnehåll, om inte den förstnämnda reklamerar”.88  

Tillämpning av culparegeln kan även ske i situationer när part har uttryckt sig på ett sådant 

sätt att motparten har förstått eller borde ha förstått dennes avsikt, även om avtalet har 

formulerats annorlunda från den uttryckta avsikten. Motparten borde då förstå att partsviljan 

ligger i det parten har uttryckt, inte det som har stadgats i avtalet. Motparten kan annars anses, 

genom att inte uppfatta den andra partens vilja trots att denne uttryckt det tydligt, ha uppträtt 

oaktsamt.89 Syftet med culparegeln är att parterna skall vara uppmärksamma vid 

avtalsförhandlingen.90 

 

NJA 1986 s. 596 är ett rättsfall där avgörande för utfallet var culparegeln. Ett företag hade sålt 

ett monteringsfärdigt hus till en privatperson och det var i fallet ostridigt att parterna hade 
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ingått avtal med varandra om försäljning av huset. Omstritt var det däremot huruvida 

monteringen ingick i köpet eller inte, vilket köparen hävdade att den gjorde. Högsta 

domstolen började med att konstatera att köpet, förutom materialet, även omfattade 

montering. Vidare noterade domstolen att det rörde sig om ett avtal mellan en näringsidkare 

och en privatperson och att det omfattade, för privatpersonen, en stor summa pengar. 

Följaktligen ankom det på näringsidkaren att utforma avtalet så att det inte uppkom några 

tolkningssvårigheter för köparen. Det framgår även ur rättsfallet, att det inte var tydligt om 

prisuppgiften i avtalet omfattade bara material eller både material och montering. Högsta 

domstolen redogjorde även för försäljarens och köparens förhandlingskonversation. Det 

framgår att köparen under förhandlingen hade frågat försäljaren om totalpris på huset 

inklusive montering och att köparen sedan hade uppfattat priset som att det omfattade både 

hus och montering. Högsta domstolen angav då, att säljaren borde ha insett risken för att 

köparen uppfattade det som att både material och montering skulle ingå. Det ålåg således 

säljaren att informera köparen om att försäljningen bara omfattade materialet och säljaren 

hade därför inte uppfyllt sin principiella skyldighet att informera köparen om avtalets verkliga 

innebörd. Domstolens dom blev således att avtalet skulle tolkas till köparens fördel.91 

 

6.2.5 Oklarhetsregeln 

Ytterligare en princip att använda vid avtalstolkning är oklarhetsregeln, på latin uttryckt In 

dubio contra stipulatorem. Oklarhetsregeln kan vara vägledande vid tveksamma 

tolkningssituationer av avtalsvillkor och regeln stadgar att avtalsvillkor skall tolkas till fördel 

för den part som inte har haft delaktighet i att utforma villkoren, eller tillfört något av dem. 

Regeln återfinns även i förarbetena till 36 § AvtL, vari det formuleras att tveksamma 

avtalsvillkor skall tolkas till nackdel för den part som har utformat dem.92 Även Hellner 

uttrycker en liknande åsikt om oklarhetsregeln i försäkringsfall; att part som utformar oklara 

formuleringar borde ta ansvar för dem.93 Även den norska och den danska doktrinen uttrycker 

samma ståndpunkt och det tycks även råda samstämmighet om oklarhetsregeln inom den 

svenska doktrinen.94 
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Det finns flertalet avgöranden där domstol har tillämpat oklarhetsregeln vid prövning av 

avtalsvillkor. Ett av dem är AD 1947 nr. 17, där domstolen har tolkat innehållet i ett 

dispensvillkor. Arbetsdomstolen konstaterar i rättsfallet att det ålåg bolaget att utforma 

dispensvillkoret tydligt och att det inte fanns någon skyldighet för motparten att försäkra sig 

om att denne hade förstått innebörden av villkoret. Således gjorde domstolen bedömningen att 

dispensvillkoret skulle tolkas så som motparten hade uppfattat det och bolaget fick bära 

skulden för den otydliga formuleringen.95 Oklarhetsregeln har tillämpats av Arbetsdomstolen 

i flera avgöranden; I AD 1934 nr. 7 började Arbetsdomstolen med att konstatera att det 

förelåg ett oklart villkor med tolkningsutrymme. Domstolen gjorde sedan samma bedömning 

som ovan; att det hade ålegat bolaget, som hade utformat villkoren, att redogöra för förslaget 

på ett sådant sätt att berörda arbetare inte skulle behöva bilda sig en uppfattning om förslaget 

genom förfrågningar. Följaktligen tolkade Arbetsdomstolen villkoren såsom arbetarparten 

hade uppfattat dem. Intressant för fallet var dock att Arbetsdomstolen började med att 

konstatera att båda parter borde ha insett att de hade tolkat villkoren på olika sätt, vilket 

gjorde att culparegeln inte var tillämplig. Culparegeln tar, som ovan stadgat, fokus på att en 

av parterna har uppträtt culpöst och således skall otydliga avtalsvillkor tolkas till dennes 

nackdel. I ovanstående fall ansågs dock båda parter ha kännedom om att den andra parten inte 

tolkade avtalet på samma sätt varför båda då skulle kunna anses ha agerat lika culpöst och 

culparegeln kunde då inte tillämpas varför oklarhetsregeln fick företräde.96 

 

Oklarhetsregeln grundas på den presumtion att det ofta är den part som har utformat villkoren 

som är den som har haft störst möjlighet att förhindra att oklarheter i anknytning till avtalet 

uppstår. Det gäller även den part som har infogat ett visst eller flera villkor.97 Högsta 

domstolen har i NJA 1963 s. 683 uttryckt att speciellt standardformulär och standardavtal 

inom försäkringsrörelsen anses vara ensidigt utformade av bolag och att de då snarare skall 

vara bolaget än dess motpart som skall stå för följderna av ett eventuellt oklart avtalsvillkor. 

Situationer när part som inte har utformat eller infört villkor och ändå anses vara den part som 

bäst haft möjlighet att förhindra oklarheter, förefinns tillika. Det kan exempelvis vara 

situationer när den parten är sakkunnig inom det avtalsstadgade området. Regeln torde även 
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vara tillämplig i situationer när part, som inte är den mest sakkunnige inom området, är den 

som bäst känner till de förhållanden som berört villkor stadgar om.98 

 

Sammanfattningsvis skall en bedömning göras, där alla omständigheter tas i beaktande 

göras.99 Syftet med användningen av regeln skall vara att lösa tvisten på ett sådant sätt att 

parternas partsvilja uttrycks för tolkningen av just det villkoret specifikt.100 

 

6.3 Säljarens rättigheter enligt god fastighetsmäklarsed  

Säljarens rättigheter och skyldigheter vid auktioner, vilka ovan redogjorts för, är inte 

formulerade i lagtext eller praxis och doktrinen uttrycker inte någon enhällig eller komplett 

åsikt om förfarandet. En jämförelse med vad Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) anser vara 

god fastighetsmäklarsed inom fastighetsmäklarrätt kan därför vara av intresse för uppsatsen, 

eftersom auktion är ett ofta använt tillvägagångssätt vid försäljning av fast egendom. 

Utgångspunkten vid försäljning av fast egendom är enligt FMI att bud inte är bindande, 

tvärtemot anbud-acceptmodellens fundament.101 Det beror på att det finns formkrav för avtal 

om överlåtelse av fast egendom, vilka måste vara uppfyllda för att avtalet skall vara giltigt. 

Enligt 4 kap 1 § JB skall ett avtal om fast egendom vara skriftligt, innehålla uppgifter om 

köpeskillingen, uppgift om fastigheten, en överlåtelseförklaring samt underskrift av båda 

parter.102 Bundenhet uppstår följaktligen först när båda parterna har signerat avtalet och 

formkraven är uppfyllda. Således kan parterna ändra sig fram till dess att avtalet inte är 

påskrivet. FMI uttrycker även att det är säljaren som beslutar villkoren för hur budgivningen 

skall gå till, men att säljaren inte är juridiskt bunden av att följa dem. Således kan förfarandet 

för hur budgivningen skall gå till komma att ändras på säljarens initiativ. Säljaren är heller 

inte tvungen att sälja till den budgivare som har gett högst bud, utan får fritt välja till vem, när 

och till vilket pris denne vill avyttra sitt objekt.103 
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7 Analys 
7.1 Inledning 

Nedan följer en analys av uppsatsens berörda ämne. Först diskuteras anbud-acceptmodellens 

tillämplighet vid traditionella auktioner, där åsikter från doktrinen analyseras. Därefter följer 

en diskussion av utgången för rättsfallet om utgångspunkten är berörd princip. Även 

möjligheten till en analog tillämpning av andra regelverk och anbud-acceptmodellens 

tillämplighet vid auktioner på Facebook diskuteras. 

 

7.2 Anbud-acceptmodellens lämplighet vid traditionella auktioner 

Inom det traditionella auktionsförfarandet används termerna inrop, utrop och klubbslag och 

försök att hitta motsvarighet i anbud-acceptmodellens terminologi har gjorts i den svenska 

doktrinen. Problematiken kretsar främst kring om utropet skall anses utgöra ett anbud eller ett 

utbud. Åsikter om att anbud-acceptmodellen inte skall vara tillämplig på auktionsförfarandet 

uttrycks även och sammanfattningsvis råder det delade åsikter inom den svenska doktrinen. 

Praxis på området saknas och ger följaktligen inte någon av de delade åsikterna inom 

doktrinen vägledning. 

 

För uppsatsens ändamål är det av vikt att först diskutera vad som gäller för traditionella 

auktioner, för att sedan utgående från det föra en diskussion om samma regelverk är 

tillämpligt vid auktioner på Facebook. I dagsläget är det nämligen oklart vilken avtalsmodell 

som skall tillämpas för auktioner på Facebook. Nedan följer en analys av vad ledande 

rättsvetare på berört område har anfört i doktrinen. 

 

Adlercreutz & Gorton har uttryckt att vid en villkorslös auktion, vilket vi anser är rådande i 

uppsatsens berörda rättsfall HovR FT 231-14, skall utropet liknas vid ett anbud och inropet 

vid en accept. De anser att klubbslaget inte skall ges någon större betydelse än ett 

konstaterande av att avtal har ingåtts. Utropet konstateras följaktligen vara ett anbud och 

inropet en accept. Om auktionsförfarandets termer går att passa in i anbud-acceptmodellens 

termer förblir omstritt inom doktrinen, men enligt vår mening kan kritik riktas mot att det 

krävs visst våld för att få auktionsförfarandets termer att passa in i modellen, då det inte är 

helt tydligt vad auktionsförfarandets termer skall anses motsvara inom modellen. Anbud-

acceptmodellens regler är dessutom generellt utformade för auktioner, vilket både kan ses 

som en fördel och en nackdel. Ett alltför generellt utformat regelverk kan vara till nackdel vid 
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särskilda auktionstyper, då dessa auktionstyper kräver särskilda regelverk för att fungera 

optimalt. Fördelen med en generell utformning av regelverket är istället att dess 

tillämpningsområde är vidsträckt, om än inte detaljerat, och således alltid kan fungera som 

utgångspunkt för den då aktuella auktionstypen. Adlercreutz & Gortons resonemang vägleder 

dessutom hur auktionsförfarandet bör hanteras beroende på om säljaren har angett villkor för 

försäljningen eller inte. Författarna har även lyckats definiera auktionsförfarandets begrepp 

inom ramen för anbud-acceptmodellens termer. Vidare anser vi att kravet på att ett anbud 

skall vara riktat mot en begränsad krets uppfylls genom att det enbart riktas till deltagarna vid 

auktionen. Skulle dock den begränsade kretsen vara för stor skulle utropet istället anses utgöra 

ett utbud. Således är anbud-acceptmodellen tillämplig vid båda fall. 

 

Christina Ramberg delar inte Adlercreutz & Gortons åsikt om att utropet vid villkorslösa 

auktioner skall anses utgöra ett anbud. Hon uttrycker istället att vid villkorslösa auktioner, 

utropet inte skall ses som ett anbud utan klubbslaget istället skall vara den avgörande faktorn 

som föranleder bundenhet. Ramberg menar även att klassificering av de termer som 

förekommer i auktionsförfarandet i anbud-acceptmodellens termer inte är meningsfullt och att 

modellen inte skall anses vara tillämplig vid auktioner. Som argument för det framför 

Ramberg att det finns olika typer av auktioner med olika villkor, varför anbud-

acceptmodellens regler blir alltför generella. Vi hade önskat att Ramberg hade presenterat ett 

eget alternativ till auktionsförfarandet, då hon enbart framför kritik avseende Adlercreutz & 

Gortons förslag på auktionsförfarandets tillämplighet utan att påvisa någon alternativ lösning. 

Ramberg uttrycker dessutom själv att hennes teorier inte har något stöd i varken lag eller 

praxis, vilket hon även hävdar att Adlercreutz & Gorton saknar. Enligt vår mening är 

Rambergs kritik avseende svårigheterna att definiera auktionsförfarandets termer i anbud-

acceptmodellens termer istället mer befogade, då det inte förefaller helt naturligt om utropet 

skall anses utgöra ett anbud eller ett utbud. Rambergs kritik gentemot Adlercreutz & Gortons 

åsikt om att anbud-acceptmodellen är tillämplig på auktioner grundar hon i att det är ett alltför 

allmänt tillvägagångssätt för att passa alla auktioner. Det är enligt vår mening befogad kritik 

då exempelvis auktioner på internet finns i flertalet olika former och med olika villkor. Att 

Ramberg anser att klubbslaget skall vara det enda momentet av betydelse är ett bevis för att 

författaren inte anser modellen vara tillämplig som regelverk för det traditionella 

auktionsförfarandet. Sammanfattningsvis finner vi Rambergs ställningstagande intressant och 

den kritik författaren anför mot anbud-acceptmodellen till viss del motiverad. Vi bedömer det 

dock svårt att grunda vårt resonemang på ett ställningstagande som inte är vidare utvecklat. 
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Kurt Grönfors delar Rambergs åsikt om att anbud-acceptmodellen inte är tillämplig på 

auktioner och anser att det är svårt att definiera auktionens termer inom modellen. Grönfors 

väljer därför att klassificera auktionsförfarandet utanför anbud-acceptmodellen och lägger 

istället vikt vid klubbslaget, vilket han anser skall vara det enda avgörande momentet i en 

auktion. Allt som sker innan klubbslaget skall bara anses vara konversation eller förhandling 

mellan parterna. Grönfors resonemang avseende att det som sker innan klubbslaget endast 

skall vara förhandling mellan parterna är enligt vår mening intressant. Paralleller från 

Grönfors resonemang torde kunna dras till den i uppsatsen tidigare nämnda 

kontraktsprincipen, vars syfte är att båda parter skall bli bundna till avtalet samtidigt. Köpare 

och säljare skulle således kunna ta tillbaka sitt utrop respektive inrop innan klubbslaget har 

fallit, till skillnad från tillvägagångssättet för anbud-acceptmodellen. Vi hade dock önskat att 

Grönfors hade utvecklat sin argumentation ytterligare, då vi i nuläget finner det svårt att ta 

ställning till resonemanget utan någon vidare information. 

 

Om anbud-acceptmodellens regelverk skall anses vara tillämpligt och hur 

auktionsförfarandets termer skall klassificeras är sammanfattningsvis oklart, men enligt vår 

mening för Adlercreutz & Gorton ett intressant resonemang. Författarna definierar 

auktionsförfarandets begrepp inom ramen för anbud-acceptmodellens termer och deras 

förklaringsmodell omfattar uttömmande de varianter inom auktionsförfarandet som 

föreligger. Även kravet på att anbud skall vara riktade till en begränsad krets för att anses 

utgöra ett anbud förorsakar inte något problem vid auktioner som riktar sig till flertalet 

personer, då utbjudandet istället skulle anses utgöra ett utbud. Modellens generella 

utformning kan, som ovan stadgat, både vara en fördel och en nackdel. Vår åsikt är att 

fördelarna med den generellt utformade anbud-acceptmodellen överväger nackdelarna. Ett 

specifikt regelverk utformat för auktioner skulle ställa höga krav på lagstiftaren och skulle 

dessutom behöva ha en generell utformning för att vara tillämplig på alla slags auktioner. På 

kort sikt skulle även en övergångsperiod från det nuvarande regelverket till ett nytt kunna bli 

problematisk. Följaktligen finner vi anbud-acceptmodellens regelverk tillämpligt vid 

auktionsförfarandet då det förefaller mest skäligt enligt ovan förda resonemang. 
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7.3 Fallets utgång vid tillämpning av avtalsrättsliga principer 

Avtalslagens omfattande regelverk kan ge vägledning i de flesta fall, men för uppsatsens 

områden saknas delvis rättsgrunder och tolkningsutrymmet är stort. Vägledning kan då sökas 

i avtalsrättsliga principer, vilka kan föranleda hur ett visst villkor eller avtal skall tolkas. 

HovR FT 231-14 utgör ett exempel på det oklara rättsläget kring om anbud-acceptmodellens 

regelverk skall vara tillämpligt vid Facebookauktioner och hur modellen i så fall skall 

tillämpas. Nedan följer en analys av hur rättsfallets utgång skulle kunna bli om endast en av 

principerna utgjorde vägledning i domstolens bedömning, utan att något beaktande av andra 

principer eller regler på området tas. 

 

Löftesprincipen ger uttryck för avtalslagens anbud-acceptmodell, vilken innebär att anbud och 

accept är bindande för den avgivande parten. Som nedan redogörs för är vår åsikt att anbud-

acceptmodellens regelverk är tillämpligt vid traditionella auktioner och att en annons vid 

Facebookauktioner således skall anses vara ett anbud om säljaren inte på förhand har 

förbehållit sig några speciella rättigheter.104 I enlighet med löftesprincipens mening anser vi 

att säljaren i HovR FT 231-14 är bunden av avgivet anbud i auktionsgruppen och således inte 

har någon möjlighet att ändra omständigheterna kring budgivningen. 

 

Enligt viljeprincipen blir en part bara bunden till ett avtal om denne har haft avsikt att ingå 

avtalet. Vad som har stadgats i ett avtal spelar således inte någon roll om part inte har uttalat 

en viljeförklaring om att avtalet skall omfattas av det specifika villkoret. I berört rättsfall har 

säljaren av misstag ändrat sluttiden för auktionen och således inte haft för avsikt att ändra den 

ursprungliga sluttiden för budgivningen. I enlighet med viljeprincipens tillämpning anser vi 

således säljaren inte vara bunden av den senare angivna sluttiden gentemot budgivarna som 

har uppfattat den senare sluttiden, eftersom säljaren inte hade någon avsikt att ändra den. 

Skulle säljaren anses vara bunden av ändringen skulle denne således vara bunden av något 

som inte omfattade dennes vilja. 

 

Tillitsprincipen innebär istället att part skall kunna fästa tillit vid en avgiven viljeförklaring 

från motparten. Det innebär att även om en säljare exempelvis har angett fel pris i ett anbud 

har motparten ändå rätt att fästa tillit vid uppgifterna och anta anbudet trots felaktigheterna. 

Avseende HovR FT 231-14 är vår åsikt således, med tillitsprincipen som utgångspunkt, att 

                                                           
104 Se avsnitt 7.5 för resonemang om anbud-acceptmodellen vid Facebookauktioner. 
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köparen har rätt att fästa tillit vid att de uppgifter som anges i anbudet stämmer, alltså att 

budgivningen skall sluta kl. 15.00. Följaktligen har köparen rätt att köpa skåpet vid angiven 

sluttid kl. 15.00. 

 

Oklarhetsregeln stadgar att oklara avtalsvillkor skall tolkas till fördel för den part som inte har 

utformat eller har haft del i utformningen av villkoren. Orsaken är att den part som har 

utformat villkoren ofta är den som har haft störst möjlighet att undvika oklarheter i 

formuleringarna. Med oklarhetsregeln som utgångspunkt i HovR FT 231-14 bör först 

konstateras att det är säljaren som utformar villkoren för budgivningen genom att i annonsen 

ange utgångspris och sluttid för budgivningen. Det gäller även ändringen av sluttiden vilket 

sker i kommentarerna i anslutning till annonsen. Det torde således ha ålegat säljaren att vara 

tydlig i det villkor som angav att sluttiden skulle skjutas fram, både i utförande och hur 

informationen delgavs spekulanterna. Med oklarhetsregeln som utgångspunkt är således vår 

åsikt att villkorsändringen borde tolkas till köparens fördel eftersom säljaren har infört 

villkorsändringen och varit den part som har haft möjlighet att påverka utformningen av 

villkoren och tillvägagångssättet för delgivningen. 

 

Utgångspunkten i ovanstående analys av utfallet i HovR FT 231-14 är att enbart principer 

skall utgöra vägledning. Sammanfattningsvis är dock den verkliga utgången i hovrättsfallet 

olik de flesta slutsatser principerna i fråga konkluderar. Domskälen inleds med en formulering 

om att avtalsrättsliga principer skall vara vägledande i utgången av målet, eftersom det saknas 

regler i den aktuella Facebookgruppen och för att ingen av parterna kan bevisa vad sedvänja 

för dylika försäljningar på Facebook är. Domstolen låter dock flertalet avtalsrättsliga principer 

ge vika för undantagsregeln, re integra, trots att de avtalsrättsliga principerna enligt utsago 

skall vara vägledande. Enligt vår åsikt är således en diskussion om huruvida hovrättens dom 

är skälig, i relation till de etablerade avtalsrättsliga principer som får ge företräde för en 

undantagsregel, intressant. Re integrabestämmelsens syfte är dessutom att verka för att parter 

inte blir bundna av avtal med oskäliga resultat. I sammanhanget blir resultatet det motsatta, 

eftersom konsekvensen av att säljaren får flytta fram sluttiden resulterar i ett markant högre 

slutpris. 
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7.4 Möjlighet att vid Facebookauktioner göra en analog tillämpning av ett 

närliggande regelverk 

Som ovan redogjorts för har vi konstaterat att en auktion kan gå till på flera sätt och beroende 

på vilken auktionsmodell som tillämpas ser auktionsförfarandet ut på olika sätt. Det i 

auktionen mest avgörande momentet sker vid olika tidpunkter beroende på om auktionen är 

en traditionell auktion eller en auktion på Facebook. I samband med det uppkommer frågan 

om det därför borde finnas olika regler för olika auktionstyper. För Facebookauktioner finns 

inget, på förhand, givet svar om vilka regler som skall användas. Skulle det därför vara 

möjligt att använda sig av ett redan existerande regelverk och göra en analog tillämpning av 

det regelverket på Facebookauktioner? Nedan anförda resonemang har skett under 

förutsättningen att säljaren inte har åberopat några villkor om fri prövningsrätt eller har angett 

något reservationspris. 

 

Vid en auktion på Facebook anser vi det klart att det är sluttiden som är det mest essentiella 

momentet. Aktiviteten under auktionens början är ofta avsevärt mycket lägre än mot 

auktionens slut, eftersom budgivarna inte redan i början av auktionen vill börja trissa upp 

priset. Budgivarna fokuserar på auktionens sluttid, med förhoppning om att lägga det högsta 

budet så nära inpå sluttiden som möjligt. Det är därför inte alltid den budgivare med störst 

betalningsvilja som vinner budgivningen, utan den som lyckas tajma in sitt bud allra bäst, i 

avseende till sluttiden. 

 

Vid en auktion enligt den engelska auktionsmodellen är istället aktiviteten bland budgivarna 

mer jämn, då det inte finns någon bestämd sluttid för auktionen. Auktionen pågår så länge 

någon är beredd att lägga ett högre bud än vad som för närvarande är det högsta. Därför kan 

en budgivare inte, på samma sätt som i en internetauktion med bestämd sluttid, vänta tills 

slutet då denne hela tiden måste vara observant på om budgivningen är på väg att avslutas. 

 

I säljarens intresse ligger givetvis att få ett så högt pris för försäljningsobjektet som möjligt. 

Det bör även vara säljarens rättighet att få ange de villkor för försäljningen som denne själv 

önskar, såvida det inte finns några redan angivna regler som hindrar det. Det är dock viktigt 

att säljaren i så fall håller fast vid de villkor som denne har stadgat och inte ändrar dem efter 

hand. Om säljaren vid auktionens slut exempelvis inte är nöjd med den prisnivå budgivningen 

ligger på skulle det vara fördelaktigt för säljaren att kunna flytta fram sluttiden, så att 
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auktionen slutar senare än vad som ursprungligen angivits, för att få ett högre pris för 

auktionsobjektet. Om säljaren skulle kunna genomföra sådana förändringar medan auktionen 

pågår skulle det förefalla orättvist, då köparna inte har någon tidsgräns att förhålla sig till och 

således ingen uppfattning om när det taktiskt sett är bäst att lägga sina sista bud. Det skulle 

innebära att auktionen sker helt på säljarens villkor och att köparna inte med säkerhet kan veta 

om angivna villkor kan komma att ändras eller inte. 

 

Internetauktionshemsidan Tradera har utformat regler för deras auktioner, där det inte är 

möjligt för säljaren att ändra villkoren för auktionen när den väl har börjat. Säljaren kan heller 

inte välja att avbryta auktionen när den har börjat. Dessa regler bidrar till en större 

förutsägbarhet, så att alla parter vet vad deras handlingar leder till. 

 

Att kunna identifiera och urskilja ett specifikt handlingssätt för auktioner som sker på 

Facebook, så att det skulle kunna anses utgöra sedvänja eller handelsbruk, kan inte anses vara 

praktiskt möjligt, då de Facebookgrupper som auktioner sker i ofta har helt skilda regler, 

alternativt helt eller delvis saknar regler. Det krävs även en regelbundenhet över tid för att ett 

visst förfarande skall anses utgöra sedvänja. Auktioner på Facebook är en så pass ny 

auktionsmodell att sedvänjan ännu inte kan identifieras. Det finns heller inte, oss veterligen, 

någon branschorganisation på området för internetauktioner, som skulle kunna ge vägledning 

i vad som skulle anses utgöra sedvänja. Eftersom det generellt sett saknas villkor, regler och 

sedvänja för vad som gäller för auktioner som genomförs på Facebook skulle, enligt vår åsikt, 

ett analogt tillämpande av Traderas regler vara möjligt för Facebookauktioner.  Det för att 

internetauktionshemsidan Traderas användningsområde inte ligger allt för långt ifrån 

Facebookauktionernas.  

 

Vidare är Tradera en av de mest använda marknadsplatserna för internetauktioner och har en 

dominerande ställning på den svenska marknaden för internetauktioner, varför det är antagligt 

att många är bekanta med regelverket. Traderas regelverk är dock utformat för auktioner 

gjorda på deras egen hemsida, med det precisa tillvägagångssätt som sker där. Det skulle 

därför kunna innebära svårigheter med en analog tillämpning av regelverket. Något annat som 

talar mot en analog tillämpning av Traderas regelverk är att det skulle bli svårt att kontrollera 

att regelverket upprättshålls. På Tradera sköts alla auktioner och budgivningar via Traderas 

egna hemsida där Tradera, som tredje part, agerar kontrollorgan för att regelverket skall 

upprätthållas. På Facebook kan detta vara svårare att upprätthålla och då måste istället tillit 
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fästas vid att medlemmar själva har kunskaper om regelverket och rapporterar till ansvarig 

administratör om det sker auktioneringar i strid med gällande regelverk. Ytterligare något som 

talar mot en analog tillämpning av Traderas regelverk för Facebookauktioner är det faktum att 

Tradera själv är en privat aktör. Traderas regelverk är utformat för att uppfylla den egna 

auktionsmodellens krav samt se till att de egna intressena bevakas. Slutligen anser vi i 

enlighet med ovan förda argumentation att en analog tillämpning av Traderas regelverk för 

Facebookauktioner inte är lämplig. 

 

Om det skulle vara aktuellt att göra en analog tillämpning av ett regelverk använt inom ett 

annat rättsområde, är enligt vår mening förhållningssättet för budgivningar avseende 

fastighetsköp intressant att ta upp för diskussion. Den statliga myndigheten FMI har på sin 

hemsida stadgat vad som är god fastighetsmäklarsed vid den auktionsprocess som budgivning 

avseende köp av fast egendom ofta betraktas som. Att FMI är en statlig myndighet är något 

som enligt vår åsikt talar för en analog tillämpning av dess regler, då en statlig myndighet 

måste vara opartisk i sitt arbete. FMI har dessutom funnits under en längre tid och besitter 

erfarenhet på området, vilket talar för en större regelbundenhet i utformandet av vad god 

fastighetsmäklarsed är. 

 

Enligt FMI:s regelverk skall bud inte anses vara bindande, inte ens om det lämnats i skriftlig 

form. Bundenhet uppstår därför normalt sett inte förrän båda parterna har skrivit på ett 

köpekontrakt. Argument mot en analog tillämpning skulle då kunna uttryckas som att om 

sådana regler skulle gälla för Facebookauktioner skulle en part alltid kunna backa ur ett avtal, 

såvida inget avtal skrivits på. Säljaren har dessutom, enligt FMI, fri prövningsrätt, vilket 

innebär att säljaren är fri att sälja till vem denne önskar, oberoende av vem som har avgett det 

högsta budet i budgivningen. Vi anser att ett sådant förfarande rubbar förutsägbarheten för 

budgivarna. Ytterligare något som talar mot ett analogt tillämpande av den goda 

fastighetsmäklarsed som FMI stadgat är att reglerna primärt gäller försäljning av fast 

egendom. Försäljningar av fast och lös egendom har både likheter och skillnader. De fakta att 

köp av fast egendom har formkrav för att köpet skall vara giltigt samt att den generella 

uppfattningen att köp av fastighet är ett större och mer omfattande köp än vad köp av lös 

egendom är, får enligt vår mening anses vara så pass omfattande skillnader att en analog 

jämförelse med FMI:s regler blir problematisk. 
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Begreppet ”fri prövningsrätt” används genomgående i Adlercreutz & Gortons resonemang 

och enligt vår åsikt kan en närmare analys av begreppet vara av intresse. Begreppet 

härstammar från fastighetsmäklarbranschen och stadgar, som redogjort för i avsnitt 6.3, att 

säljaren har rätt att sälja eller inte sälja till vilken budgivare denne vill. Begreppet har alltså 

importerats från ett rättsområde till ett annat och intressant är då om det kan tilläggas samma 

betydelse på det nya rättsområdet som på det gamla. Om så inte är fallet skulle användandet 

av begreppet fri prövningsrätt i auktionssammanhang kunna betyda att en säljare reserverar 

sig för något som inte finns. Diskussion om hur lämpligt det är att införa ett begrepp som 

härstammar från en bransch där formkrav föreligger, till en bransch som präglas av 

avtalsfrihet kan även vara av intresse att undersöka närmare. Sammanfattningsvis finner vi det 

intressant att Adlercreutz & Gorton genomgående använder sig av begreppet fri prövningsrätt 

i sammanhang med auktionsförfarandet. På grund av utrymmesskäl och uppsatsens 

avgränsning kommer dock inte användandet av begreppet att analyseras vidare. 

 

7.5 Anbud-acceptmodellens lämplighet vid Facebookauktioner 

Under förutsättning att anbud-acceptmodellen skall vara tillämplig på fysiska auktioner 

uppkommer frågan om samma modell är tillämplig för auktioner på Facebook, eller om ett 

eget regelverk för dessa bör utarbetas. HovR FT 231-14 exemplifierar några problem som är 

unika för auktioner på Facebook och internet och påvisar en lucka i anbud-acceptmodellens 

regler eftersom problematiken i fallet inte går att lösa med vägledning från modellens 

regelverk. Förfarandet för traditionella auktioner och auktioner på Facebook har både likheter 

och olikheter, både till fördel och till nackdel för en tillämpning av anbud-acceptmodellen på 

alla slags auktioner. 

 

För applicering av anbud-acceptmodellen även vid auktioner på Facebook talar det praktiska 

skälet att ett regelverk gäller för alla slags auktioner. Om ett specifikt regelverk skulle 

utformas för auktioner på Facebook och andra internetauktioner skulle även argument kunna 

föras för att andra speciella typer av auktioner också måste få ett eget regelverk anpassat för 

auktionens speciella utformning. Ytterligare argument som talar för anbud-acceptmodellens 

tillämplighet är teknikens utveckling. Även om regelverk utformas för de internetauktioner 

som finns idag betyder inte det att reglerna är tillämpliga om fem år när tekniken har 

utvecklats och således även internetauktionerna och dess förfaranden. Vad som vidare talar 

för en tillämpning av anbud-acceptmodellen är att även om en annons inte uppfyller kraven på 
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att anses vara ett anbud, att erbjudandet skall vara riktat till en begränsad krets, utgör inte det 

något problem då annonsen istället skall anses utgöra ett utbud och inrop eller kommentarer 

skulle således anses utgöra anbud. 

 

Mot en tillämpning av anbud-acceptmodellen talar modellens generella och något föråldrade 

utformning. Modellen utformades, samtidigt som avtalslagen, år 1915 och lagstiftaren hade 

följaktligen inte någon möjlighet att anpassa innehållet efter internetauktioner. Problematiken 

vid auktioner på Facebook och avsaknad av tillämpligt regelverk är dessutom ett problem som 

är aktuellt, vilket HovR FT 231-14 är ett exempel på och var anbud-acceptmodellen 

uppenbarligen inte har gett tillräckligt tydlig vägledning eftersom fallet har beviljats 

prövningstillstånd i Högsta domstolen. Lämpligt att anföra är även att anbud-acceptmodellen 

inte tar de tekniska utvecklingar auktioner på Facebook och andra internetauktioner präglas av 

i beaktande, även om dessa kan komma att påverka utförandet för auktionen. 

 

Sammanfattningsvis finns det argument som talar för och mot en tillämpning av anbud-

acceptmodellen vid auktioner på Facebook. Vår slutliga åsikt är att anbud-acceptmodellen är 

tillämplig även vid auktioner på Facebook. Vad som talar för det är främst det praktiska skälet 

att ha ett regelverk för alla auktioner samt att teknikens utveckling omöjliggör att veta hur 

auktionerna ser ut om några år och om ett regelverk som stiftas idag kommer att vara lämpligt 

på auktionsförfarandena, om digitala auktioner ens då existerar. Det är dessutom svårt att 

utarbeta ett regelverk som omfattar alla slags auktioner på internet då det finns i så många 

olika varianter. Det kan heller inte ses som ett alternativ att utarbeta regelverk specifikt för 

alla olika slags auktionstyper på internet, då det skulle vara ett allt för omfattande arbete för 

lagstiftaren. Att rättsfallet HovR FT 231-14 har beviljats prövningstillstånd i Högsta 

domstolen behöver inte framställas som en nackdel för tillämpning av anbud-acceptmodellen 

vid auktioner på Facebook, då de flesta lagar inte är helt uttömmande utan kompletteras av 

praxis. En av Högsta domstolens arbetsuppgifter är trots allt att skapa praxis vid situationer 

likt hovrättsfallet, då den aktuella lagens lydelse inte är uttömmande. 
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Avslutning 
I uppsatsen har anbud-acceptmodellens lämplighet vid både traditionella och 

Facebookbaserade auktioner analyserats. Slutsatser från analysen är följande. 

 

Huruvida anbud-acceptmodellen skall vara tillämplig på auktioner förblir inom doktrinen 

omstritt, men enligt vår åsikt för Adlercreutz & Gorton ett intressant resonemang. Författarna 

har lyckats definiera auktionsförfarandets begrepp inom ramen för anbud-acceptmodellens 

termer och redogör uttömmande för modellens tillämpning vid villkorslösa, villkorade och 

auktioner in dubio. Modellens generella utformning anser författarna, vilket även är vår åsikt, 

vara mer av en fördel än en nackdel, då det möjliggör modellens tillämpning på alla slags 

auktioner. Rambergs och Grönfors ställningstagande till anbud-acceptmodellens lämplighet 

finner vi även intressant, men hade önskat ett mer utvecklat resonemang för att tydligare 

kunna ta ställning till åsikterna. 

 

Det anses vidare inte vara möjligt att identifiera något gemensamt handelsbruk eller sedvänja 

för Facebookauktioner, eftersom det är omöjligt att urskilja ett handlingsmönster för den korta 

tid Facebookauktioner har förekommit. Således skulle möjlighet till en analog tillämpning av 

ett redan existerande regelverk från närliggande branscher kunna vara av intresse. Regelverket 

för internetauktionsföretaget Tradera undersöks därför för att se hur tillämpligt det för syftet 

kan anses vara. Det anses dock, enligt vår mening, vara osannolikt att en analog tillämpning 

skulle göras, bland annat eftersom Traderas regelverk är anpassat efter deras egen 

auktionsprocess, med det precisa tillvägagångssätt som sker där. Fler argument för och mot 

ett analogt tillämpande återfinns i uppsatsens analysdel. 

 

Ytterligare något som skulle kunna vara intressant för en analog tillämpning är den goda 

fastighetsmäklarsed som den statliga myndigheten FMI har stadgat för auktionsprocesser 

avseende köp av fast egendom. Det är dock, enligt vår åsikt, inte heller troligt att ett analogt 

tillämpande av FMI:s stadgande skulle vara lämpligt vid Facebookauktioner, främst då FMI:s 

stadgande primärt gäller auktionsförsäljning av fast egendom. Vi anser vidare att skillnaderna 

mellan auktionering av fast och lös egendom vara alltför stora för att en analog tillämpning av 

FMI:s stadgar skall vara ett alternativ för auktioner på Facebook. Det återfinns fler argument 

för och mot ett analogt tillämpande av FMI:s stadgar i uppsatsens analysdel. 
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När lag på berört område saknas kan vägledning sökas i avtalsrättsliga principer. HovR FT 

231-14 utgör ett exempel på det oklara rättsläget kring auktioner på Facebook och vi fann det 

därför av intresse att analysera rättsfallets utgång med några avtalsrättsliga principer som 

utgångspunkt. Sammanfattningsvis uttrycker tre av fyra analyserade principer att 

tolkningsfördel skall ges till köparen i rättsfallet. Säljaren har alltså inte, i enlighet med 

principerna, rätt att ändra sluttiden efter det att budgivningen har börjat. I anslutning till 

analysdelen om principerna diskuteras utgången av HovR FT 231-14, där det konstateras att 

flertalet etablerade avtalsrättsliga principer får ge vika för en undantagsregel, trots att 

avtalsrättsliga principer enligt utsago skall vara vägledande i målet. 

 

Slutligen förs en analytisk diskussion om anbud-acceptmodellens tillämplighet för auktioner 

på Facebook. Mot en tillämpning av modellen är dess något föråldrade regelverk som inte är 

anpassat efter Internetauktionernas utformning eller teknikens utveckling. Enligt vår åsikt 

överväger dock fördelarna med en applicering av modellen nackdelarna och för det kan 

anföras det praktiska argumentet i att bara ha ett regelverk, samt att om ett eget regelverk för 

syftet utformas kan teknikens framfart möjliggöra att internetauktioner har förändrats eller 

avskaffats fem år senare. Om regelverk utformas specifikt för auktioner på Facebook kan 

dessutom andra aktörer kräva specifikt utformade regelverk för deras syften vilket inte skulle 

vara möjligt för lagstiftaren att göra. 
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Appendix – Utdrag ur Traderas regelverk 
Tradera är en webbplats för internetauktioner och försäljning av nya och begagnade föremål 

till fast pris.105 Marknadsplatsen är en av de största i Sverige och har över 2 miljoner besök i 

veckan.106 Följande delar av Traderas regelverk har hämtats från Traderas hemsida och rör 

frågeställningar som kan vara av intresse för uppsatsens ämne. 

 

Vad är ett vinnarmejl? 

När en annons avslutas med en vinnare får både säljaren och köparen ett vinnarmejl från 

Tradera. Vinnarmejlet innehåller bland annat information om annonsen, slutpris, fraktkostnad 

och båda parters kontaktuppgifter. Mejlet skickas automatiskt ut av oss direkt efter 

annonsavslut. 

 

Säljaren vägrar att sälja varan trots att jag vunnit auktionen, vad ska jag göra? 

Ett köp är bindande, och då du vunnit så är säljaren bunden att sälja varan till dig. Det bästa är 

alltid att ta kontakt med säljaren om något skulle gå snett; en öppen dialog är ofta vägen till en 

bra lösning. 

Skulle problemet emot förmodan kvarstå, så kan du kontakta vår kundservice, så kan vi 

förmedla en kontakt er emellan, och nå bästa möjliga lösning. 

 

Vad är ett reservationspris? 

När en säljare skapar en auktion finns det möjlighet att välja tillvalet Reservationspris. 

Reservationspris innebär att budgivningen behöver komma upp i en viss nivå som säljaren 

bestämt innan det blir ett vinnande bud. Om budgivningen inte når upp i det belopp säljaren 

valt så vinner högste budgivaren inte annonsen. 

Reservationspriset är alltid dolt för budgivarna, det är endast säljaren som kan se det. Som 

budgivare ser man däremot texten ”Reservationspris ej uppnått” – om så är fallet. 

 

Hur fungerar reservationspris? 

Reservationspris är den lägsta summa du kan tänka dig att sälja en auktion för och det är ett 

pris som är dolt för budgivare tills någon bjuder över det. 

                                                           
105 Ne.se, Tradera 
106 Tradera.com, Om Tradera 

http://info.tradera.com/faq/kopt-objekt/vinnarmejl/vad-ar-ett-vinnarmail/
http://info.tradera.com/faq/kopt-objekt/problem-med-ett-kop/saljaren-vagrar-att-salja-varan-trots-att-jag-vunnit-auktionen-vad-ska-jag-gora/
http://info.tradera.com/faq/kopa-pa-tradera/annonstyper/vad-ar-ett-reservationspris/
http://info.tradera.com/faq/skapa-annons/saljsidan/hur-fungerar-reservationspris/
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Skulle inget bud nå upp till reservationspriset så avslutas auktionen utan vinnare. 

Reservationspriset kostar 40 kr att använda, och rekommenderas främst att användas när du 

säljer dyrare varor. 

 

Kan jag ta bort ett bud som jag har lagt? 

Alla bud som läggs på Tradera är bindande, vilket är bra att ha i åtanke innan du lägger ditt 

bud. Du kan på egen hand inte ta bort ett bud. 

För att ta vi ska kunna hjälpa dig och ta bort ett bud behöver vi få ett godkännande både från 

dig som budgivare samt ett godkännande från säljaren. Du kan kontakta säljaren via 

funktionen ”Ställ en fråga till säljaren”. Fråga säljaren om denna går med på att budet tas bort 

och be denne i så fall att kontakta oss på Tradera. 

 

Hur ändrar jag i en pågående annons? 

Klicka på ”Ändra”, som du ser längst upp till höger om annonsen. Genomför dina 

förändringar, och klicka på spara. 

Du kan inte ändra i en auktion som har fått bud. Har du fått bud är det inte möjligt att ändra 

annonsen. Då kan du istället göra ett texttillägg. 

 Gå in på Mitt Tradera – Försäljningar 

 Klicka på Fler alternativ till höger om auktionen 

 Välj Tillägg i objektbeskrivningen 

 Skriv ditt tillägg och klicka på Spara 

 

Bud är bindande 

Grundregel: Bud som lägg på Tradera är bindande. 

Exempel på scenarion som bryter mot Traders köp- & budpolicy 

 

 Carina är nu på Tradera och vill genast börja shoppa bland alla intressanta annonser. 

Hon lägger bud på det mesta hon ser utan att första att bud är bindande. När hon 

upptäcker att hon vunnit ett stort antal budgivningar så struntar hon i att betala. 

 Erik är ute efter en skinnjacka och lägger därför bud på två stycken. När budgivningen 

är över så väljer han att endast betala för den billigaste, och struntar sedan i att betala 

för den dyrare jackan. 

 

  

http://info.tradera.com/faq/pagaende-annons/andra-mitt-bud/kan-jag-ta-bort-ett-bud-som-jag-har-lagt/
http://info.tradera.com/faq/pagaende-annons/andra-i-en-pagaende-annons/hur-andrar-jag-i-en-aktiv-annons/
http://info.tradera.com/faq/regler-pa-tradera/ovriga-regler/bud-ar-bindande/
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Varför har Tradera den här policyn? 

I och med att man lägger ett bud eller gör ett köp förbinder man sig till att genomföra. 

Objektet ska betalas inom rimlig tid så länge köpare och säljare inte kommit överens om 

annat. Användare som upprepade gånger inte betalar för vunna auktioner eller fast pris-

annonser kan komma att stängas av från Tradera.” 


