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AVTALSRÄTTSLIGA FRÅGOR VID
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION1

Av generaldirektör Hans Jacobson, Sverige

1. Inledning

1.1 Bakgrund

För några år sedan sågs de begränsningar som förelåg i datorernas kapacitet
och i datorprogrammens funktioner som avgörande för valet av rutiner vid
en övergång till ny informationsteknik (IT). Fråga var om relativt begrän-
sade tillämpningar, knutna till slutna miljöer och inriktade på att transaktioner
registrerades och bearbetades klumpvis med vissa mellanrum. De funktioner
som var betydelsefulla från civilrättsliga utgångspunkter kom därvid att
utformas utifrån de tekniska förutsättningarna och avvikelserna från veder-
tagna synsätt blev i vissa fall betydande. Kraven på ökad effektivitet och
behovet av snabba rationaliseringar förde med sig att informationssystem
togs i drift trots att rättsfrågorna inte hade klarats ut.

Den tekniska utvecklingen har nu gått dithän att datorernas kapacitet och
möjligheterna till datakommunikation ger utrymme för att - inom accep-
tabla kostnadsramar och med bibehållen säkerhet - bryta ned hela handels-
mönster till digitala operationer och att sekundsnabbt transportera data via
nät. Rutinerna kan också göras förenliga med de traditionella utgångs-
punkterna för rättssaker uppgiftshantering bl.a. genom användning av digi-
tala signaturer eller stämplar, som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt
verifiera utställare och innehåll, samt överenskommelser mellan parterna
om bl.a. det tekniska förfarandet.2

1 Uppsatsen bygger i allt väsentligt på ett avsnitt i IT-utredningens betänkande Elek-
tronisk dokumenthantering (SOU 1996:40). Uppsatsen har utarbetats i nära samar-
bete med utredningens sekreterare, hovrättsassessor Per Furberg.
2 Enligt ett förslag till ändring i förvaltningslagen är en digital signatur/ stämpel
resultatet av en omvandling av en elektronisk handling som gör det möjligt att kon-
trollera om innehållet härrör från den som framstår som utställare. En elektronisk
handling med digital signatur/stämpel kallas digitalt dokument (SOU 1996:40).
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De ökade kraven på effektivitet och konkurrensförmåga för emellertid
med sig att övergången till IT, i stället för att begränsas så att traditionella
rutiner omvandlas till motsvarande elektroniska förfaringssätt, ofta förenas
med förändringar av hela handelsmönster. Som exempel kan nämnas kon-
cepten "Just in Time" och "Business Process Reengineering", där även så-
dana krav som har uppfattats som självklara från rättsliga utgångspunkter
kan bli ifrågasatta. Exempelvis tar förändringsarbetet ofta sikte på automa-
tiska processer och vissa ändamål som dessa är ämnade för, i stället för
produkter såsom anbud, avtal, fakturor, leveranssedlar, etc. Strävanden att
ta till vara hela den rationaliseringspotential som IT erbjuder har här lett till
avvägningar mellan effektivitet och rättssäkerhet som i vissa fall kan be-
höva omprövas.

Vid ett par tidigare Nordiska juristmöten har diskuterats om de nordiska
avtalslagarna bör reformeras.3 Frågan om vilken betydelse den ökande an-
vändningen av elektronisk kommunikation kan ha för reformbehovet tycks
härvid inte ha uppmärksammats särskilt mycket. Under de senaste åren har
man emellertid både i Sverige och internationellt - bl.a. inom Uncitral -
diskuterat om det behövs särskilda avtalsrättsliga regler för förklaringar
som genereras och/eller förmedlas elektroniskt. Några aspekter på den frå-
gan behandlas i denna uppsats.

1.2 Utgångspunkter för den fortsatta framställningen

Den civilrättsliga regleringen har i centrala delar kommit till inom ramen
för nordiskt samarbete. Bestämmelserna anses väl genomarbetade och de
tillämpas i vissa delar analogt, utanför sitt egentliga tillämpningsområde,
eller uppfattas som rättsgrundsatser. Det krävs därför starka skäl för in-
grepp i denna reglering. Frågan är då hur den avtalsrättsliga regleringen
kan tillämpas i IT-miljön.

Av 1 § första stycket AvtL framgår att avtal kommer till stånd genom
anbud och svar som överensstämmer. I lagmotiven görs den påbyggnaden
att avtal sluts genom utbyte av samstämmiga viljeförklaringar.4 Avtalslagen
är dock allmänt hållen och begränsad till allmänna principer som är till-
lämpliga på överenskommelser av skiftande slag. Den är inte uttömmande
utan fragmentarisk5 och parterna kan avtala om nya sätt att förplikta sig,

3 Se Hastad, T., Reform av de nordiska avtalslagarna?, Forhandlingerne på Det 32.
nordiske juristmøde i Reykjavik 1990, Del 1, s. 247.
4 Förslag till lag om avtal etc, 1914, s. 36 och 49.
5 Hellner, J., Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 1990, s. 89.
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samtidigt som en extensiv eller analog rättstillämpning är möjlig på områ-
det. Läran om avtals ingående, så som den har utvecklats i doktrin och
praxis, uppvisar också en betydligt brokigare bild än den ganska enhetliga
man far intrycket av vid läsningen enbart av avtalslagen och dess motiv.
Lagtexten utesluter inte heller en anpassning till de olika förutsättningar
som framträder inom skilda områden.

Det har emellertid inte gått att förutse alla sätt på vilka parter kan sluta
avtal, och vissa gränser för möjligheterna till anpassning genom tolkning
kan framträda när avtalslagen skall tillämpas på fakta som är helt annor-
lunda än de lagstiftaren har utgått från. Vid avtalslagens tillkomst fanns
naturligtvis inte en tanke på att t.ex. datorer och elektronisk generering och
förmedling av uppgifter skulle kunna ersätta traditionella skriftliga förfa-
randen, och användningen av IT i anknytning till nya handelsmönster med-
för ändrade förutsättningar för de rättsliga bedömningarna. Som kommer
att framgå nedan torde de rättsfrågor som härvid aktualiseras i huvudsak
kunna lösas genom avtal, men avtalslagen upptar också bestämmelser som
inte kan avtalas bort, och tvingande regler ingriper mot alla förklaringar,
även de elektroniska.

Dessa frågor kan diskuteras utifrån ett par olika typfall.
I ett typfall utväxlar parterna anbud och accept osv. på sedvanligt sätt

under medverkan av människor i varje led, och skillnaden i jämförelse med
traditionell hantering är bara att meddelandena utväxlas på elektronisk väg.
Tillämpningar av detta slag ger från rättslig synpunkt bara upphov till gan-
ska begränsade frågeställningar.

I ett annat typfall kommer parterna, genom ett avtal om hur framtida
avtal skall slutas, överens om hur anbud och svar m.m. skall kommuniceras
automatiskt och om hur varor eller andra nyttigheter successivt och auto-
matiskt skall levereras och betalas inom ramen för ett avtal om långvarigt
samarbete. Den ursprungliga överenskommelsen brukar betecknas EDI-
avtal.6 Där upptas även andra frågor som kan röra skilda rättsområden.
Omfattande internationellt arbete har bedrivits för att utforma standard-
avtal på området. Det blir alltså i detta typfall fråga om att tolka och til-
lämpa både den ursprungliga överenskommelsen och de senare avtal som
ingås automatiskt med stöd av denna överenskommelse.7

6 EDI = Electronic Data Interchange.
7 Det kan i enskilda fall vara svårt att avgöra om det är fråga om ett eller flera avtal.
I mindre avancerade fall rör de meddelanden som successivt utväxlas kanske bara
t.ex. leverans och betalning av varor i enlighet med EDI-avtalet, och processen
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Det finns emellertid också tillämpningar där parter sluter avtal utan att
dessförinnan ha ingått avtal om förfarandet och där den ena parten - eller
ibland t.o.m. båda - ändå använder sig av automatiska IT-rutiner. Den snabba
spridningen av elektroniska rutiner för handel och administration för med
sig krav på fungerande rättsliga förutsättningar för att sluta avtal även när
parterna inte först har avtalat om det elektroniska förfarandet m.m.

Det har diskuterats om ett avtal måste grundas på en sådan samvilja som
bara kan uppkomma när fysiska personer tar del av varandras vilje-
förklaringar. Frågan är alltså om avtal över huvud taget kan slutas genom
datorer utan direkt mänsklig inblandning och hur, i så fall, ett sådant avtals-
slutande skall inordnas i det rättsliga systemet.

Enligt ett synsätt skulle det avtalsgrundande momentet falla tillbaka på
en (hypotetisk) vilja hos den part som svarar för en helt automatisk rutin.
Tanken är att de förklaringar som avges automatiskt får ses som avgivna av
den person som har låtit installera och sätta i funktion en dator med program-
varor för att ersätta fysiska personers viljeakter. Ett sådant synsätt kan vara
träffande beträffande vissa av de meddelanden som utbyts i en sådan pro-
cess. Helt automatiska EDI-rutiner är emellertid så sammansatta och kom-
plicerade, samt i sådan grad påverkade av uppgifter som kommer från and-
ra handelsparter, att det blir krystat att beskriva alla sådana förklaringar
som ett inprogrammerat mekaniskt återgivande av en vilja hos systemets
innehavare.

Enligt ett annat synsätt skulle ett informationssystem kunna ses som ett
slags tredje man, varvid bestämmelserna om fullmakt skulle kunna tillämpas
analogiskt. Någon tredje part med rättssubjektivitet är dock inte inblandad.

När den traditionella synen på hur avtal ingås skall föras ned på IT-mil-
jöns praktiska plan framträder alltså vissa "störningar" i tänkesätt som bru-
kar uppfattas som säkra utgångspunkter för juridisk argumentation.8

2. Reformbehovet

Ett delvis förändrat synsätt inom avtalsrätten är en ofrånkomlig följd av de
nya IT-rutinerna. Det är varken ekonomiskt eller praktiskt försvarbart att

innebär inte att det ingås några nya avtal. Att det ursprungliga avtalet i andra fall
följs av nya, självständiga avtal kan framstå som särskilt tydligt t.ex. när en till-
verkare har EDI-avtal med flera leverantörer och systemet begär in offerter från
flera innan ett nytt avtal ingås.
8 Jfr Grönfors, K., Avtalsgrundande rättsfakta, 1993, s. 9 f.
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söka framtvinga en imitation av traditionella handelsmönster när det - utan
att åsidosätta andra skyddsintressen - blir möjligt att införa effektivare och
säkrare rutiner. En utgångspunkt för både lagstiftaren och domstolarna bör
därför vara att de rättsverkningar som parter avser att uppnå skall kunna
inträda också med användning av elektroniska rutiner.

Det bör härvid undvikas att frågan om elektroniska avtalsslut reduceras
till en teknisk bedömning av om de begrepp som avtalslagen bygger på kan
tolkas så att en (endast) maskinell "vilja" kan läggas till grund för ett avtal.
I stället bör de bakomliggande behoven av rättsligt skydd för de praktiska
tillämpningarna lyftas fram. Såväl företagen som myndigheter och privat-
personer behöver kunna dra nytta av de nya rutinerna på ett effektivt och
rättssäkert sätt.

Användningen av EDI så att förklaringar genereras automatiskt är regel-
mässigt begränsad till transaktioner som är ofta återkommande. En motsva-
righet i traditionell miljö utgör de s.k. massavtalen, som ingås i stor mängd
i det dagliga livet. Typiskt för denna grupp av avtal är upprepningen av ett
enkelt mönster såsom enkla inköp till små belopp i butik eller en bussfärd
mot kontant betalning. Massavtal kräver särregler9 och uttunnade former
för avtalsslut eller att avtalsslut genom faktiskt handlande godtas.10

Som ett exempel kan nämnas att avtal om parkering anses uppkomma
genom den faktiska åtgärden att ställa upp bilen på parkeringsplatsen. Ett
annat exempel är det köpeavtal som uppkommer när någon matar in pengar
i en varuautomat. På motsvarande sätt bör det rättssubjekt som elektroniskt
och med automatik avger ett anbud eller en accept anses bli bundet av an-
budet eller svaret. Hela förfaringssättet syftar ju till bindande överenskom-
melser.

I stället för att laborera med en hypotetisk eller fingerad viljeförklaring
där klara viljeelement saknas, bör alltså avtalsbundenhet anses uppkomma
som en effekt av vissa yttre omständigheter som kombinerade med varand-
ra fungerar som direkt avtalsgrundande.11 Fråga är om situationer där de

9 Jfr NJA 1992 s. 267.
10 Jfr Bernitz, U., Standardavtalsrätt, 6 u., s. 33.
11 I vissa fall har rättspolitiskt önskvärda bedömningar åstadkommits genom an-
passningar av mekanismen för avtals ingående så att ett avtal anses föreligga. Som
exempel på tidiga sådana konstruktioner kan nämnas tysta viljeförklaringar eller
förklaringar i form av konkludent handlande, medan senare exempel visat en ten-
dens att grunda avtalsverkan direkt på vissa rättsfakta, utan en omväg via en (kon-
struerad) samvilja. I andra fall har rättspolitiskt motiverade förskjutningar mellan



718 Hans Jacobson

praktiska behoven framtvingar avtalsverkningar, trots att en viljeförklaring
i traditionell mening inte föreligger.12 Avtalslagen är tillräckligt rymlig för
att tillåta en sådan fortsatt objektivering av avtalsrätten, samtidigt som nya
och från civilrätten i övrigt avvikande rättsliga konstruktioner kan undvi-
kas.

Som kommer att framgå närmare nedan, torde avtalslagen också i hu-
vudsak kunna tillämpas på de rättsfrågor som härvid aktualiseras. Exem-
pelvis är reglerna om avtals giltighet och tolkning i princip inte beroende
av sättet för kommunikation (jfr dock nedan ang. 32 § AvtL), och de mo-
ment av direkt mänsklig vilja som i vissa fall saknas i anknytning till IT
synes i huvudsak inte utesluta en fungerande tillämpning av gällande rätt
vid prövningen av frågor om avtals ingående och innebörd.13 Sådana frågor
som inte direkt faller in under någon gällande bestämmelse bör kunna lösas
i nära anslutning till de principer på vilka avtalslagen grundas.

Den osäkerhet som på IT-området kan framträda rörande vissa detalj-
frågor bör alltså enligt min mening inte föranleda någon särreglering inom
avtalsrätten. Ännu mindre bör det införas någon detaljreglering för rutiner
baserade på elektroniska handelsmönster. De omfattande regler som skulle
bli följden av ett sådant tillvägagångssätt skulle - på grund av den intensiva
utvecklingen på området - med all säkerhet inte fa den stabilitet och varaktig-
het som bör känneteckna den centrala civilrätten.

Med detta har jag inte tagit ställning till frågan om en allmän översyn av
avtalslagen bör göras. Jag vill dock peka på en aspekt på den frågan som
har särskild aktualitet i förhållande till olika IT-tillämpningar. Ett av de
argument som brukar anföras mot en sådan reform är att den skulle kunna
lägga en viss hämsko på rättsutvecklingen genom praxis. Domstolarna kan
inte ha samma frihet att söka nya lösningar, om en färsk lag ligger i bott-
ten.14 Denna synpunkt är särskilt relevant för frågor om elektronisk kom-
munikation. För närvarande är det alldeles klart att lagstiftaren vid utform-
ningen av lagtexten inte har haft någon tanke på IT-tillämpningar, och dom-
stolarna kan därför relativt förutsättningslöst söka lösningar på de nya frå-
gor som kommer upp. Så skulle inte vara fallet efter en reform, och det

tillämpningsområdet för bestämmelser som gäller inom resp. utom kontrakt åstad-
kommits så att avtalsverkan anses inträda utan att ett avtal anses föreligga, se vidare
Grönfors, a.a., s. 97 f.
12 Grönfors, a.a. s. 55 f.
13 Se dock avsnitt 3.4 nedan.
14 Se Hastad a.a. s. 250.
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gäller nog även om lagstiftaren skulle avstå från att ställa upp specifika
regler för elektroniska tillämpningar. Både motivuttalanden om hur reg-
lerna skulle tillämpas i IT-sammanhang och frånvaro av sådana uttalanden
skulle kunna binda rättsutvecklingen på ett olyckligt sätt och skulle därmed
också kunna bli ett hinder för den tekniska IT-utvecklingen.

I det följande tar jag upp olika praktiska frågor om tillämpningen av
avtalslagen i IT-sammanhang. Det gäller frågor om rättsverkningar av av-
sändande och mottagande av elektroniska meddelanden (avsnitt 3.1-3.3),
om tillämpningen av regler som kräver mänskliga förhållningssätt (avsnitt
3.4) samt om risken för förvanskning vid överföring av meddelanden (av-
snitt 3.5). I sistnämnda del förordar jag en ändring i avtalslagen.

3. Att sända och motta förklaringar

3.1 Rättsverkningar genom avsändande

Inom avtalsrätten inträder i vissa fall rättsverkningar redan genom att en
förklaring avsänds. Enligt 40 § första stycket avtalslagen (AvtL) går vissa
meddelanden på mottagarens risk; det är fråga om sådana situationer där
skyldigheten att lämna ett meddelande är stadgad i mottagarens intresse.15

Härvid krävs endast att meddelandet har inlämnats för befordran med post
eller telegraf eller eljest har avsänts "på ändamålsenligt sätt".

I IT-miljön aktualiseras frågan om elektronisk befordran innebär att med-
delandet har lämnats för befordran på ändamålsenligt sätt och - om så är
fallet - hur man bör bestämma vid vilken tidpunkt ett sådant meddelande
har avsänts. Här kan närmast tekniska resonemang aktualiseras. Hur pålit-
ligt är systemet, och är meddelandet avsänt redan när informationssystemet
har mottagit en instruktion om att sända meddelandet?

Bestämmelsen i 40 § första stycket AvtL överensstämmer med motsva-
rande regel i 61 § i 1905 års köplag. Almén har i sin kommentar till köp-
lagen, med hänvisning till lagmotiven, anfört att befordran med post eller
telegraf är de enda ändamålsenliga sätten att genom annan sända medde-
landen mellan orter som har post- eller telegrafförbindelse med varandra,
eller inom orter där lokalpost är anordnad.16 Detta synsätt är uppenbarligen
föråldrat. Inom affärslivet är det sedan många år allmänt accepterat att kom-

15 Se 4, 6, 9, 19, 28 och 32 §§ AvtL.
16 Almén/Eklund, Om köp och byte av lös egendom, 1960, s. 805.
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municera via telefax,17 och e-post och liknande rutiner för elektronisk kom-
munikation börjar nu bli vedertagna. Bestämmelsen i 61 § i 1905 års köp-
lag motsvaras av 82 § i 1990 års köplag, där det endast sägs att aktuella
meddelanden skall ha "avsänts på ett ändamålsenligt sätt".18 Regleringen i
avtalslagen måste uppenbarligen numera förstås på samma sätt.

När parterna har använt t.ex. e-post för att kommunicera anbud och accept
är det naturligtvis ändamålsenligt att sända även ett sådant meddelande som
avses i 40 § AvtL på detta sätt.19 På IT-området aktualiseras emellertid en
mängd skilda situationer. När parterna brukar översända sin affärskorres-
pondens så att avsändaren automatiskt far en kvittens på att meddelandet har
nått mottagaren, kan det ifrågasättas om samma krav på säkerhet bör ställas
för att ett meddelande enligt 40 § AvtL skall anses ha avsänts på ett ända-
målsenligt sätt.20 Dessa frågor bör emellertid lösas i praxis, och det bör beak-
tas att även andra faktorer än meddelandets form kan ha betydelse för be-
dömningen, t.ex. frågan om hur brådskande åtgärden har varit.

Om en part som inte tidigare har kommunicerat elektroniskt med sin
motpart översänder ett meddelande som avses i 40 § på elektronisk väg,
kan det naturligtvis ifrågasättas om det varit försvarligt med hänsyn till den
föreliggande situationen att reklamera elektroniskt. Det måste emellertid
kommas ihåg att denna fråga far relevans bara om meddelandet av någon
anledning inte når mottagaren; har meddelandet faktiskt kommit fram spe-
lar det inte någon roll vilken kommunikationsväg som har valts.

Beträffande frågan när en elektronisk handling skall anses ha avsänts
bör ett praktiskt synsätt vara möjligt inom ramen för gällande rätt. När
avsändaren har lagt ett brev på brevlådan eller beställt ett telegram har han

17 Att telefaxmeddelanden ofta bekräftas genom vanligt brev för att säkra bevisning
bör inte föranleda någon annan bedömning.
18 NU 1984:5 s. 377 f och prop. 1988/89:76 s. 217.
19 Parter som kommunicerar med strukturerade meddelanden (EDI), där hela förfa-
randet har automatiserats, bör kunna bruka de vedertagna kommunikationsvägarna
även för reklamationer, under förutsättning att IT-rutinerna kan hantera även reklama-
tioner. Detta är praktiskt möjligt endast om det finns standardiserade meddelanden
för reklamation och programvarorna kan hantera sådana rutiner.
20 Härvid avses inte att risken för att elektroniska meddelanden försenas eller kom-
mer bort skall övervältras på avsändaren utan att det kan ifrågasättas om valet av
kommunikationsform kan anses ändamålsenligt. Bestämmelsens avfattning uteslu-
ter inte att avsändaren kan bli skyldig att sända ett nytt meddelande om han får veta
att det föregående har förkommit (NJA II 1915 s. 289).
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fullgjort allt som på honom ankommer för att försändelsen skall överbringas
till adressaten. En naturlig tolkning av gällande rätt är härvid att ett elektro-
niskt meddelande anses avsänt när avsändaren har gett sitt meddelandesystem
de instruktioner som behövs för att sända meddelandet och fatt bekräftelse
på att instruktionerna är accepterade.

3.2 Rättsverkningar genom mottagande

I andra sammanhang är det avgörande när en förklaring kommit till handa.11

Därvid krävs inte att mottagaren verkligen har tagit del av meddelandet.
Avgörande är om mottagaren har bereits tillfälle att ta del av innehållet.
Mottagaren bär från denna tidpunkt risken för bristande kunskap om med-
delandets innehåll. Ett annat synsätt skulle medföra orimliga beviskrav för
avsändaren. Parterna kan dock vanligtvis genom avtal reglera under vilka
förutsättningar en förklaring skall anses få rättsverkningar.

När det i avtalslagen anges att ett meddelande skall ha kommit någon
"till handa" är huvudtanken den att mottagaren faktiskt skall ha satts i till-
fälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll. Med utgångspunkt
häri får man pröva vad som krävs för att ett meddelande i det särskilda
fallet skall anses ha kommit adressaten till handa när t.ex. e-post eller tele-
fax används.22

Ett elektroniskt meddelande som har överförts till den funktion i adressat-
ens informationssystem där meddelanden tas emot (mottagarens elektro-
niska adress) bör anses ha kommit mottagaren till handa; jfr traditionell
post som har befordrats till adressatens kontor. Om adressaten i stället har
sin elektroniska adress hos ett befordringsföretag som tillhandahåller så-
dana tjänster, bör meddelandet vanligtvis anses ha kommit adressaten till
handa redan när det har nått det elektroniska "utrymme'Vden funktion hos
befordringsföretaget där inkommande elektroniska handlingar förvaras för
adressatens räkning.23 Visserligen skall meddelandena gå på avsändarens
risk när det föreskrivs att de skall ha "kommit till handa", men det är inte
rimligt att avsändarens rätt skall bli beroende av vid vilken tidpunkt adres-
saten "hämtar" sin e-post; jfr vanlig post som sorterats in i adressatens post-

21Set.ex. 2, 3och7§§ AvtL.
22 Grönfors, K., Avtalslagen, 3 u., s. 71.
23 Med ett sådant synsätt är det möjligt att hantera också sådan kommunikation där
en av parterna tillhandahåller t.ex. en elektronisk brevlåda åt motparten.
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box.24 Skulle elektroniska "utrymmen" där elektroniska handlingar mottas
behandlas olika när de är knutna direkt till adressatens informationssystem
respektive till ett företag som tillhandahåller sådana "postboxar", kunde de
som sänder elektroniska meddelanden bli ställda inför närmast slumpmäs-
siga variationer, eftersom de ofta torde sakna möjlighet att av t.ex. adresse-
ringen utläsa om en överföring till en viss elektronisk adress innebär att
meddelandet kommer att lagras av någon annan i avvaktan på en åtgärd
från adressaten.

Valet av kommunikationsväg aktualiserar också frågan om meddelandet
skall anses ha kommit adressaten till handa så snart det är tekniskt möjligt
för adressaten att "hämta" meddelandet, oavsett till vilken elektronisk adress
meddelandet har sänts.

Tidigare har i huvudsak endast kommunikation via traditionell post, te-
legram eller telex varit aktuell, och dessa kommunikationsformer har varit
begränsade till antalet och har kringgärdats med sådana rutiner för att ta
hand om och ta del av försändelser att det är naturligt att adressaten får stå
risken om han inte vidtar de åtgärder som behövs för att han skall få del av
meddelandenas innehåll.25 Utvecklingen av nät för datorkommunikation och
av olika tjänster för bl.a. förmedling av meddelanden har emellertid fört
med sig att flitiga användare av IT vanligtvis tilldelas en mängd olika elek-
troniska adresser. Detta kan ske genom att användaren t.ex. anmäler sig till
en viss elektronisk tjänst via vilken det samtidigt tillhandahålls en funktion
för e-post, trots att användaren inte är intresserad av den funktionen.26

För att en handling som överförts elektroniskt skall anses ha kommit
adressaten till handa bör det krävas att det är fråga om en elektronisk adress
som adressaten verkligen använder eller har angett att han använder. Den
elektroniska adressen kan ha angetts på adressatens brevpapper eller lik-
nande material eller i kataloger där företagets adresser anges.

24 Dröjsmål med att avhämta traditionell post som har sorterats in i adressatens
postbox för ankommande försändelser torde vanligtvis inte fa åberopas av adressa-
ten (Grönfors, a.a., s. 71).
25 Han far själv stå risken om han inte hämtar sin post eller läser de telexmeddelanden
som tas emot med hans tekniska hjälpmedel.
26 En renodlad utgångspunkt från adressatens tekniska möjligheter att överföra en
elektronisk handling till läsbar form skulle kunna leda till att en handling anses ha
kommit adressaten till handa trots att han inte rimligen kan förväntas känna till dess
existens, t.ex. när handlingen har sänts till en elektronisk anslagstavla där adressa-
ten sällan loggar in.
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Dessa frågor bör alltså kunna lösas i praxis utifrån i huvudsak samma
utgångspunkter som för traditionell kommunikation.

Rättspraxis rörande inkommande handlingar rör i allt väsentligt rättsvä-
sendet och förvaltningen. Till största delen kan denna praxis vara vägle-
dande också för näringslivets förhållanden, men i ett avseende skiljer sig
civilrätten från huvudregeln enligt de processuella reglerna om inkommande
handlingar. Enligt den processuella regleringen är det tillräckligt att hand-
lingen har överbringats kl. 24 en viss dag för att den skall anses ha kommit
in den dagen. I civilrättsliga sammanhang anses det emellertid att ett brev
eller ett telegram, som har ankommit till mottagaren utanför den på platsen
och inom branschen sedvanliga kontorstiden, skall anses komma adressa-
ten till handa först följande arbetsdags morgon, såvida inte adressaten fak-
tiskt har tagit del av handlingens innehåll tidigare.27 Detta synsätt bör kunna
tillämpas också i IT-miljön. De nya rutinerna kan emellertid komma att
påverka vad som bör ses som kontorstid.28

Vid elektronisk kommunikation kan bristande kompatibilitet, kryptering,
och liknande medföra att data visserligen kommer fram men att adressaten
inte alls eller först senare kan läsa meddelandet. Meddelandet bör då i prin-
cip anses ha kommit adressaten till handa först när det kan göras läsbart av
mottagaren. Adressaten bör emellertid inte kunna undandra sig rätts-
verkningar genom att förfoga över denna tidpunkt så att han utan skäl och
utan att meddela därom gör sig ur stånd att kommunicera på de sätt hans
affärskontakter tidigare har använt eller som han annars har gett sin omgiv-
ning anledning att förvänta. - Den fortsatta utvecklingen av elektronisk
kommunikation torde dock komma att begränsa riskerna för sådana
komplikationer genom att meddelandeformat m.m. standardiseras.

3.3 Frister vid skriftlig respektive muntlig kommunikation

I IT-miljön kan det vid beräkning av en acceptfrist bli betydelsefullt huru-
vida elektronisk kommunikation bör ses som muntlig eller som brev/tele-

27 Grönfors, a.a., s. 71.
28 Som exempel kan nämnas att automatiskt genererade och överförda strukture-
rade meddelanden, s.k. Electronic Data Interchange (EDI), som avses hanteras och
besvaras endast maskinellt, kan antas komma att behandlas av parternas informations-
system oberoende av när under dygnet meddelandet når fram. Vidare tenderar de
elektroniska kommunikationsformernas snabbhet och internationalisering att leda
till frister i timmar och minuter i stället för dagar och till i det närmaste omedelbara
överföringar av meddelanden mellan skilda tidszoner.
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gram, dels när anbudsgivaren inte har satt ut någon tid för svar (3 § AvtL),
dels när viss tidsrymd för svar har satts ut och det skall avgöras från vilken
tidpunkt fristen löper (2 § andra stycket AvtL). - Det finns knappast något
generellt svar, eftersom IT-rutiner kan användas på vitt skilda sätt; jfr att
Internet kan användas för såväl elektronisk post som samtal i realtid.

En skillnad mellan muntlig och skriftlig kommunikation är att parter som
kommunicerar skriftligen koncentrerar och tydliggör sina förklaringar i högre
grad än vid muntlig kommunikation, och det är vid skriftlig kommunika-
tion vanligtvis enklare att skilja preliminära överläggningar från bindande
förklaringar.

För de här aktuella tolkningsreglerna förefaller emellertid tidsaspekten
vara det centrala. Samma elektroniska kommunikationsleder kan ofta an-
vändas för både tal, text och bild i realtid eller utan direkt kontakt mellan
parterna, och bedömningen bör falla tillbaka på IT-användningen i det en-
skilda fallet. Att bestämmelsen i 2 § andra stycket AvtL inte innehåller
någon regel för muntlig kommunikation beror uppenbarligen på att saken
varit självklar för de fall där parterna samtalar. Om den som ger ett muntligt
anbud anger en tidsrymd inom vilken svar skall komma honom till handa,
löper fristen naturligtvis från samtalstillfället. Härvid torde det sakna bety-
delse om parterna talar respektive lyssnar på vad den andre säger eller om
de är direkt uppkopplade så att de skriver text till varandra som omedelbart
visas på den andres bildskärm. Det avgörande är om kommunikationen sker
direkt eller indirekt. Uttalandena i lagmotiven bör - tolkade från nu an-
givna utgångspunkter - kunna bilda utgångspunkt för bedömningen av re-
gelns användning också på IT-området. Detsamma gäller vad som bör vara
att anse som skriftlig respektive muntlig kommunikation enligt 3 § AvtL.29

I dessa bestämmelser framträder också skillnader mellan brev och tele-
gram, dels eftersom telegram innehållsmässigt hanteras av en tredje part
(2 § andra stycket), dels eftersom telegram befordras snabbare än vanlig
post (3 § första stycket). Regleringen har inskränkts till brev och telegram
(jämte muntliga anbud) därför att övriga metoder vid lagens tillkomst var
relativt sällsynta och oviktiga.30 Enligt min mening bör regleringen i denna

29 Nuvarande utveckling mot att olika medier och former för kommunikation integ-
reras så att gränserna delvis suddas ut kan dock antas föra med sig tolknings-
svårigheter, och det bör noteras att en del av de funktioner som e-post har hämtat
från vanlig post har försvagats. Som exempel kan nämnas att e-posten ofta inte
läses och annars hanteras så noggrant som vanlig post.
30 Grönfors, a.a., s. 74.
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del förstås så att rutiner inom ramen för s.k. tredjepartstjänster31 jämställs
med telegram. En tidsstämpling av en tredje part vid "skriftlig" kommuni-
kation bör alltså tas till utgångspunkt för en beräkning av tid enligt 2 §
andra stycket AvtL. Vidare bör en anbudsgivare som använder snabb elek-
tronisk kommunikation kunna förutsätta att svaret kommer honom lika
snabbt till handa (3 § första stycket AvtL).

3.4 Tillämpningen av vissa regler som kräver mänskliga förhållningssätt

Som framgått av tidigare avsnitt kan åtgärder som har vidtagits helt auto-
matiskt av datorer fa rättsverkan. Frågan är då hur avtalsrättsliga regler
som förutsätter en direkt inblandning av fysiska personer bör tolkas i detta
nya sammanhang.

Enligt vissa bestämmelser är det avgörande om mottagaren verkligen har
tagit del av ett meddelande eller äger vetskap om ett visst förhållande (se
t.ex. 7 och 39 §§ AvtL). Kan sådan "vetskap" inträda inom ramen för helt
eller delvis automatiska rutiner och när inträder den i så fall? På motsva-
rande sätt kan ifrågasättas om ond eller god tro kan föreligga (se t.ex. 4, 6
och 9 §§ AvtL) och om ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL kan tillämpas vid
helt automatiska rutiner. Kan t.ex. ett svikligt förledande enligt 30 § AvtL
ske genom att en dator manipulerar en annan?

Samtidigt som lagstiftaren i avtalslagens motiv förde in vissa subjektiva
moment såsom utgångspunkten från viljeförklaringar tar motiven avstånd från
den i äldre rätt hyllade s.k. viljeteorin, dvs. att partens vilja med förklaringen
blir avgörande för avtalsverkan. För att bereda skydd för affärslivet byggde
lagstiftaren i stället på den s.k. tillitsteorin, vilken innebär att den tillit som
förklaringen ger upphov till hos motparten anses leda till avtalsverkan. Nöd-
vändigheten att kunna lita på avgivna förklaringar bildade således basen för
avtalslagen och perspektivet försköts från avgivarens vilja med förklaringen
till den tillit som förklaringen väckt hos medkontrahenten.32

Den fortsatta utvecklingen har fört med sig helt nya tekniska och admi-
nistrativa rutiner samt till följd härav nya handelsmönster, där rutinerna för
avtalsslut inte alltid kan sorteras in under den traditionella utgångspunkten
från en parts vilja eller tillit. Enligt en numera allt oftare hävdad teori, den
s.k. förklaringsteorin, bör i stället själva förklaringen sättas i centrum så
som den framträder för en objektiv betraktare.

31 Sådana är under snabb utveckling, och tidsstämpling av meddelanden anses vara
en funktion som bör skötas av en s.k. Trusted Third Party.
32 Grönfors, K., Avtalsgrundande rättsfakta, 1993, s. 18.
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Enligt min mening kan bedömningar utifrån subjektiva element, såsom
en parts vilja, i princip inte göras när automatiska rutiner har ersatt mänsk-
liga ställningstaganden. Därmed kan bestämmelserna i 4 § andra stycket,
6 § andra stycket och 9 § andra meningen AvtL inte tillämpas på mellanha-
vanden som hanteras automatiskt. En sådan tillämpning skulle förutsätta
bedömningar av vad avsändaren utgår från resp. vad mottagaren inser, trots
att sådana mänskliga förhållningssätt inte föreligger vid helt automatiska
rutiner.33 Detta innebär alltså att t.ex. en försenad accept (i förening med
passivitet från motpartens sida) i ett helt automatiserat system inte kan leda
till något avtal. Detta torde emellertid knappast ha någon praktisk bety-
delse. Man kan räkna med att system av detta slag antingen accepterar det
nya anbud som den försenade accepten innebär eller ger en signal till den
som sköter systemet om att det har inträffat en situation som måste tas om
hand av människor.

På motsvarande sätt bör 28-31 §§ AvtL om tvång, svek och ocker inte
kunna tillämpas. En maskin kan inte tvingas eller svikligen förledas till att
företa en rättshandling och en dator kan inte sägas vara i trångmål, oför-
ståndig, lättsinnig eller i beroendeställning. Inte heller 33 § (tro och heder)
kan komma till användning annat än under mycket speciella förhållanden.
En annan sak är att ogiltighetsreglerna kan vara tillämpliga på EDI-avtalet,
om det finns ett sådant.

Bestämmelsen i 32 § första stycket AvtL om förklaringsmisstag bör inte
heller anses vara användbar vid en prövning rörande en automatiskt gene-
rerad förklaring. En tillämpning av bestämmelsen förutsätter att det "ob-
jektiva" förklaringsinnehållet först fastställs och att det därefter undersöks
i vad mån detta innehåll avviker från det av avgivaren åsyftade. Löftes-
givarens vilja skall alltså åtskiljas från förklaringen i övrigt. En sådan dis-
tinktion kan inte upprätthållas vid automatiskt genererade förklaringar, och
stadgandet kan därmed inte tillämpas. Vidare kan en prövning av om mot-
tagaren har insett eller bort inse misstaget knappast ske när mottagaren är
en dator som agerar automatiskt.34 (Beträffande denna paragrafs tillämplig-
het på icke automatiserade elektroniska tillämpningar, se nästa avsnitt.)

33 Se Grönfors, K., Avtalslagen, 3 u., s. 77.
34 Här bör undvikas komplicerade teoretiska överbyggnader baserade på något slags
ursprunglig vilja som kommit till uttryck vid t.ex. programmering eller system-
konstruktion, kanske dokumenterad i systemdokumentationen. I stället aktualiseras
behovet av en systempolicy som inte bara handlar om teknisk dokumentation utan
också om systemets ändamål och de särskilda hänsyn som bör tas, med beaktande
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Ogiltighetsreglerna i 28-33 §§ AvtL har dock minskat i betydelse i och
med införandet av generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor i 36 § AvtL,35

och generalklausulens abstrakta utformning och avsaknad av subjektiva
rekvisit gör den väl lämpad även för frågor som aktualiseras vid helt auto-
matiska rutiner.

Enligt 7 § AvtL kan ett anbud eller en accept återkallas till dess mottaga-
ren har tagit del av anbudet eller svaret. Bestämmelsen kompletteras av
39 § samma lag, enligt vilken återkallelse undantagsvis kan ske så länge
rättshandlingen inte har inverkat bestämmande på mottagarens handlings-
sätt. Regleringen avser sådana praktiska omständigheter på vilka även helt
automatiska EDI-rutiner bör kunna tillämpas. Har ett anbud kommit motta-
garen till handa, t.ex. i hans elektroniska brevlåda36, och avsändaren däref-
ter sänder en återkallelse som når samma brevlåda innan mottagarens hel-
automatiska EDI-system har behandlat ("tagit del av") anbudet, bör be-
stämmelsen kunna tillämpas på motsvarande sätt som när en fysisk person
vid ett visst tillfälle tar del av både ett anbud och en återkallelse.37 Även 39
§ avtalslagen bör kunna tillämpas på sådana fall. Att detta synsätt är moti-
verat framgår av att den berörda regleringen inte syftar till bedömningar av
subjektiva förhållningssätt utan till att dra en gräns utifrån när ett medde-
lande så att säga har nått ända fram till adressaten eller i yttre mening har
inverkat bestämmande på hans handlingssätt. - Det som nu har sagts om 7
och 39 §§ förutsätter dock att systemen är byggda så att återkallelsen kan
stoppa verkställigheten av det första meddelandet. Det är alltså snarare EDI-
avtalet än lagtexten som avgör om återkallelsen skall få någon effekt.38

av olika typer av risker. När rimlighetskontroller etc. förutsätts och borde ha gett
utslag kan i stället frågor om oaktsamhet aktualiseras.
35 Grönfors, a.a., s. 206 f.
36 Detsamma bör gälla om exemplet modifieras så att både anbudet och återkallelsen
förvaras i adressatens informationssystem i avvaktan på att bli behandlade av syste-
mets EDI-funktion.
37 Vid automatiska EDI-rutiner kan det naturligtvis inte godtas att återkallelse sker
ända till dess en fysisk person har tagit del av anbudet eller svaret. Ett sådant syn-
sätt skulle kunna leda till en möjlighet att återkalla en förklaring trots att motpartens
EDI-rutiner låtit t.ex. tillverka en beställd vara; jfr om köp av varor i en automat
skulle kunna återkallas efter att kunden har lagt i pengarna och fått varan.
38 Här bortses från att den part som är medveten om att hans meddelandesystem har
avgett ett anbud oftast torde kunna återkalla anbudet enligt reglerna i 7 och 39 §§
genom ett särskilt meddelande direkt till motparten.
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3.5 Särskilt om befordringsfel

En utgångspunkt inom avtalsrätten är att avsändaren står risken för att hans
meddelande inte kommer fram i tid eller på rätt sätt.39 Undantag gäller en-
ligt 40 § AvtL för vissa typer av meddelanden, där skyldigheten att skicka
meddelandet har föreskrivits i mottagarens intresse; om ett sådant medde-
lande har avsänts på ändamålsenligt sätt, står mottagaren risken för att med-
delandet försenas eller inte kommer fram.40 Dessa allmänna principer bör
naturligtvis gälla också för meddelanden som befordras elektroniskt.

132 § AvtL finns bestämmelser för olika fall när en viljeförklaring får ett
annat innehåll än det avsedda. Bestämmelserna gäller oavsett i vems in-
tresse det ligger att meddelandet skickas. I första stycket behandlas
förklaringsmisstag, dvs. felskrivningar och andra misstag varigenom en vil-
jeförklaring får ett annat innehåll än avsett. Andra stycket handlar om vissa
befordringsfel, närmare bestämt fel vid telegrafering och felaktigt muntligt
framförande av ett bud. Medan regeln i första stycket skyddar mottagaren,
skyddar regeln i andra stycket avsändaren.

Enligt en åsiktsriktning saknas grund för en analogisk tilllämpning av
bestämmelsen om befordringsfel på t.ex. telex, telefax och e-post, eftersom
parterna då får anses komma i direkt kontakt med varandra utan att någon
annan person, såsom telegrafisten eller budet, kommer emellan.41 Motsatt
synsätt har förts fram särskilt i IT-rättsligt inriktade sammanhang,42 där det
har ifrågasatts om det finns sådana rättsligt relevanta skillnader mellan fel
vid elektronisk kommunikation och befordran via telegrafart det är motive-
rat med skilda synsätt.43

39 NU 1984:5 s. 378 och prop. 1988/89:76 s. 217.
40 Jfr Grönfors, a.a., s. 266.
41 Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, 4 u., s. 198 med hänvisningar.
42 Se t.ex. Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 71 f.
43 Som skäl för att regeln om befordringsfel bör gälla all elektronisk kommunika-
tion har åberopats vissa gemensamma egenskaper hos telegrafi resp. telefax och
annan elektronisk kommunikation. Härvid har nämnts bl.a. följande. Det är stor
risk för fel vid såväl telegrafi som elektronisk kommunikation. Kontrollprocedu-
rerna vid elektronisk kommunikation indikerar inte alla de fel som kan uppkomma
och vanligtvis kan ingen av parterna lastas. Felen uppkommer ofta vid modem-
kontakter på ett allmänt tillgängligt telenät där nätoperatören har friskrivits från
ansvar. Telegramregeln i 32 § AvtL har kommit till av samhällsekonomiska skäl,
för att befordra användningen av denna kommunikationsform, och samma skäl kan
åberopas på IT-området. Utvecklingen går mot alltmer avancerade tredjepartstjänster
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Rutiner och teknik för kommunikation inom affärslivet har nu förändrats
så att telegram knappast förekommer. I stället kommunicerar handelsparter
med t.ex. telefax, EDI och e-post. Härvid kan parterna sägas få direkt kon-
takt på så sätt att en teleförbindelse upprättas mellan dem via vilken med-
delandet distribueras direkt till adressatens tekniska utrustning. Det före-
kommer emellertid också ett flertal olika tjänster för elektronisk förmed-
ling där en tredje part, ett befordringsföretag, tillhandahåller olika tjänster
bl.a. för e-post.44

Det är enligt min mening uppenbart att 32 § första stycket inte kan till-
lämpas när ett elektronisk meddelande, som vid avsändandet har det inne-
håll som avsändaren har avsett, blir förvanskat under överföringen till mot-
tagaren.

En gränsdragning så att 32 § andra stycket skulle tillämpas om felet upp-
kommit vid manuella åtgärder hos ett befordringsföretag men inte när
förvanskningen orsakats av maskinella fel torde, på grund av utrednings-
svårigheter, knappast kunna tillämpas i praktiken. En gränsdragning utifrån
hur omfattande tjänster den tredje parten tillhandahåller - är det fråga om
t.ex. sådana ingripande åtgärder som vid telegrambefordran eller endast
direkt överföring som vid fax - skulle kunna leda till slumpartade resultat,
där valet av teknisk lösning blir avgörande.

Mera allmänt sett skulle en tillämpning av telegramregeln på elektro-
niska meddelanden också innebära en återgång i denna del till den s.k. vilje-
teorin, en återgång som skulle få allt större genomslag i takt med över-
gången från traditionell till elektronisk kommunikation. En sådan tolkning
skulle alltså leda till bedömningar som är oförenliga med huvudreglerna
inom avtalsrätten; principen att mottagaren bär risken för befordringsfel

för konvertering, autenticering, hantering av nycklar m.m. En direkt medverkan av
en fysisk person ersätts därvid av automatiska tredjepartstjänster med en komplexi-
tet och effektivitet som vida överstiger t.ex. överbringande via telegraf. Den tek-
niska utrustningen kan delvis sägas fungera som en slags "mellanman" som kan
"handla" fel.
44 Härvid agerar knappast någon fysisk person på meddelandenivå, men fel i dator-
program och andra tekniska hjälpmedel kan leda till att texten blir förvanskad. Det
kan ofta vara svårt eller omöjligt att avgöra om felet uppkommit till följd av en
direkt åtgärd av en person hos det företag som tillhandahåller tjänsten -jfr telegrafis-
ten - eller till följd av fel i de automatiska rutinerna, och oförutsebara variationer
kan leda till att meddelanden antingen inte alls kommer fram eller kommer fram i
förvanskat skick.
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står i motsättning till lagens allmänna strävan att i omsättningens intresse
skydda godtroende medkontrahent.45

Enligt min mening kan sålunda inte någon av reglerna i 32 § anses till-
lämplig på fel som uppkommer när meddelanden överförs elektroniskt.46

Frågan är då om bestämmelsen i 40 § AvtL är ändamålsenligt utformad i
ljuset av den ökande användningen av elektronisk kommunikation. Här är
en jämförelse med rättsutvecklingen inom köprätten av intresse.

I en motsvarande bestämmelse i 1905 års köplag (61 §) reglerades en-
dast fall där meddelanden försenas eller inte alls kommer fram; jfr 40 §
AvtL. Motsvarande bestämmelse i 1990 års köplag (82 §) omfattar emeller-
tid även förvanskning av meddelanden. Frågan om vem som står risken för
ett meddelande som avsänts på ett ändamålsenligt sätt har alltså sorterats
utifrån typen av meddelande (i stället för sättet för kommunikation) och
närmast slumpmässiga variationer, beroende på om hela meddelandet för-
störs eller om det endast förvanskas, har kunnat undvikas.

Bestämmelsen i 40 § AvtL bör i detta avseende utformas på samma sätt
som 82 § köplagen. En förvanskning som uppkommer under befordran av
en handling som har avsänts på ett ändamålsenligt sätt bör bedömas på
samma sätt som när meddelandet fördröjs eller inte kommer fram. Om 40 §
utformas på detta sätt, framgår det motsatsvis att avsändaren bär risken för
förvanskning av elektroniska meddelanden som inte omfattas av den para-
grafen.47

Med en sådan utformning av 40 § kan naturligtvis situationer uppstå där
32 § andra stycket och 40 § första stycket blir tillämpliga samtidigt - näm-
ligen om ett sådant meddelande som avses i 40 § blir förvanskat vid telegram-
befordran - och det skulle kanske inte vara självklart vilken av bestämmel-
serna som skulle ha företräde; de har ju båda viss karaktär av lex specialis.
Detta bör emellertid inte spela någon roll, eftersom bestämmelserna leder
till samma resultat.

45 Grönfors, a.a., s. 200 f.
46 Annorlunda, naturligtvis, i det fallet att ett elektroniskt meddelande vid avsändandet
innehåller ett sådant fel som avses i första stycket.
47 Eftersom frågan inte behandlas bland ogiltighetsreglerna tillgodoses också beho-
vet av att i s.k. EDI-avtal eller särskilda kommunikationsavtal kunna träffa
överenskommelser om fördelningen av risken för förvanskning, genom att det inte
längre skulle råda någon tvekan om att avtalsfrihet råder på området (jfr Sisula-
Tulokas, L., Datatransmissioner och riskfördelningen för befordringsfel, Festskrift
till Kurt Grönfors, s. 408 f. med hänvisningar).
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Om i stället ett meddelande som inte omfattas av 40 § första stycket blir
förvanskat vid telegrambefordran, måste naturligtvis 32 § andra stycket till-
lämpas. Jag har visserligen ovan hävdat att 40 § första stycket bör tolkas
motsatsvis, så att meddelanden som faller utanför den bestämmelsen går på
avsändarens risk, men detta kan inte gälla när situationen täcks av den ut-
tryckliga lagbestämmelsen i 32 § andra stycket.


