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Sammanfattning
I den här uppsatsen behandlas dels frågor om avtalsslut och avtalsinnehåll
vid avtal om Internetabonnemang, dels frågor om Internetleverantörers
ansvar för fel i tjänsten. I den första delen av uppsatsen tas upp vilka
allmänna avtalsrättsliga regler som gäller för tjänsten, däribland 36 §
avtalslagen, avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden och de särskilda
regler som gäller för standardavtal. I den andra delen av uppsatsen behandlas
vilka analogier som kan komma i fråga för tjänsten samt särskilt om
Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten .

Avtal om Internetabonnemang är en immateriell tjänst. Det finns ingen
civilrättslig lagstiftning som direkt tar sikte på avtal om
Internetabonnemang. Standardavtal om Internetabonnemang har därför fått
en stor utbredning inom branschen. Standardavtalen reglerar dock inte alla
frågor som kan uppkomma mellan parterna. Det är därför av intresse att
utreda vilka dispositiva bakomliggande rättsregler som gäller i händelse av
t.ex. dröjsmål  eller fel i tjänsten. Jag har därvid kommit fram till att det
finns sådana återkommande principer i framför allt konsumenttjänstlagen
och konsumentköplagen att det är möjligt att lägga dem till grund för en
rättsanalogi. I övrigt är man i princip hänvisad till sådana allmänna
rättsprinciper som har vuxit fram i doktrin eller rättspraxis eller till
laganalogier från olika civilrättsliga lagar.

Eftersom det saknas vägledande rättspraxis och doktrin på detta område, är
det mycket svårt att med säkerhet uttala sig om rättsläget. Min främsta
avsikt med denna uppsats har därför varit att belysa vilka problem som kan
uppkomma framför allt vid fel i tjänsten samt att försöka utreda vilka
bakomliggande rättsregler som därvid är tillämpliga.

De huvudsakliga föremålen för tjänsten Internetabonnemang kan sägas vara
tillgänglighet och överföringshastighet. Om Internetleverantörens prestation
antingen avviker från den avtalade prestationen eller från en viss normal
standard föreligger ett fel. Konsumenten har enligt min mening då möjlighet
att kräva nedsättning av avgiften, kräva skadestånd och/eller häva avtalet.
Nedsättning av avgiften torde vara den i praktiken mest användbara
påföljden för konsumenten.
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Förkortningar
ARN Allmänna reklamationsnämnden

JT Juridisk tidskrift

SvJT Svensk juristtidning
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Dagens informationssamhälle bygger till stor del på utbudet av olika
immateriella tjänster. Med begreppet immateriell tjänst avses sådana tjänster
där prestationerna inte har direkt anknytning till fysiska föremål.1 Några
exempel på immateriella tjänster som har tillkommit på grundval av den
snabba utvecklingen inom  informationstekniken (IT) under främst 1990-
talet, är erbjudande av e-postadresser, tillhandahållande av utrymme för
webbsida, Internetabonnemang, rådgivning på Internet och databastjänster.
För närvarande pågår ett intensivt lagstiftningsarbete i syfte att reglera olika
rättsliga aspekter som uppkommer vid användningen av nya
informationstekniker (bl. a. frågor rörande elektroniska signaturer och
marknadsföring via Internet). Konsumentfrågor som berör säkerheten och
grundläggande rättsskydd vid handel på Internet samt
marknadsföringsmetoder som e-post reklam, verkar för närvarande vara
områden som prioriteras av lagstiftaren. Mindre uppmärksamhet har ägnats
åt själva tjänsten att få tillgång till Internet. Ianspråktagandet av denna tjänst
är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna t. ex. handla på nätet, ta del
av oerhörda mängder information på Internet och kommunicera via e-
postsystem.

Avtal om tjänster är ett rättsområde som endast delvis har blivit reglerat i
lag. Det finns ingen speciell civilrättslig lag som reglerar tjänster på samma
sätt som köplagen (1990:931) reglerar köp av lös egendom. År 1986 trädde
en konsumenttjänstlag i kraft. Konsumenttjänstlagen (1985:716) reglerar
endast en del typer av tjänster och gäller mellan en näringsidkare och en
konsument. Lagen föranleddes bl.a. av ett behov av förbättrat
konsumentskydd och ett klargörande av rättsläget.2 Vissa andra typer av
tjänster har ansetts behöva en speciell lagreglering för att tillgodose
konsumentskyddet. Så är fallet med t.ex. avtal om paketresor,
fastighetsmäklartjänster och avtal om konsumentförsäkringar. För de
tjänster, däribland avtal om Internetabonnemang, som inte har blivit
reglerade i lag är rättsläget däremot något oklart. I takt med att avtal om
immateriella tjänster och däribland avtal om Internetabonnemang, får en
ökad betydelse i samhället, framstår det som en viktig uppgift att bl.a. utreda
vad som gäller vid fel i tjänsten Internetabonnemang.

Vid avtal om Internetabonnemang som sluts mellan en näringsidkare och en
konsument uppkommer många intressanta rättsfrågor. Vid kontraktsbrott
som fel i tjänsten är huvudfrågan efter vilket regelverk ett sådant
kontraktsbrott skall bedömas. Eftersom standardavtal för
                                                
1 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, s. 200-201.
2 SOU 1979:36, s. 105.
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Internetabonnemang är vanligt förekommande inom branschen idag, är det i
första hand dessa avtal som reglerar rättsföljder vid kontraktsbrott samt
andra rättsfrågor. Följdfrågor kan emellertid dyka upp avseende exempelvis
skäligheten av ett standardvillkor eller hur en fråga skall bedömas då dylik
reglering i standardavtalet saknas eller då standardavtal överhuvudtaget inte
har blivit inkorporerat i avtalet mellan parterna, vilket dock mycket sällan
torde förekomma i praktiken.

1.2 Syfte

Det ena huvudsyftet med den här uppsatsen består i att utreda och beskriva
vilka regler som gäller för avtalsslut vid avtal om Internetabonnemang samt
vilka regler som gäller vid modifiering av avtalsinnehållet. Härmed åsyftas
främst vilka allmänna avtalsrättsliga regler som gäller för tjänsten, däribland
36 § avtalslagen, avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden samt de
särskilda regler som gäller för standardavtal. Regler som har till syfte att
modifiera avtalsinnehållet eller får en sådan effekt, kan få en särskild
betydelse för avtal om Internetabonnemang eftersom det för sådana avtal
saknas bakomliggande direkt tillämpliga lagregler.

Det andra huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka
analogier från andra civilrättsliga lagar som kan komma i fråga för avtal om
Internetabonnemang och utifrån en sådan undersökning avgöra hur
felbegreppet skall bestämmas samt vilket ansvar näringsidkaren har
gentemot konsumenter för sådana kontraktsbrott. En dylik utredning kan
vara av betydelse för frågan huruvida standardavtalen inom branschen
avviker från dispositiv rätt på ett sådant sätt att de i något avseende kan
anses som oskäliga. En sådan utredning är även av värde då avtalen saknar
en reglering av en viss fråga och denna måste besvaras genom utfyllnad av
bakgrundsrätt.

1.3 Avgränsningar

Jag kommer i denna uppsats enbart att behandla gällande svensk rätt på
området. Vidare kommer jag att begränsa mig till de förhållanden där en
näringsidkare ingår avtal med en konsument.3 Jag kommer främst att
redogöra för och belysa konsumentens rättigheter i förhållande till
näringsidkarens skyldigheter.

När det gäller marknadsrättsliga regler kommer jag enbart att redogöra för
reglerna i avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden samt de
marknadsrättsliga reglerna i distansavtalslagen.

                                                
3 Med näringsidkare avses i denna uppsats en fysisk eller juridisk person som erbjuder
tjänster i sin yrkesmässiga verksamhet. Med konsument menas här en fysisk person som
ingår avtal om tjänster huvudsakligen för enskilt bruk. Nedan kommer jag delvis att
beteckna näringsidkaren som ”Internetleverantör”.
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1.4 Metod och material

Jag kommer att använda mig av en beskrivande och analyserande metod.
När det gäller beskrivningen av regler för avtalsslut och avtalsinnehåll
kommer jag främst att utgå från lagar, förarbeten och doktrin, d v s använda
mig av en traditionell juridisk metod. När det däremot gäller utredningen om
vilka analogier som kan komma i fråga för tjänsten samt vilka regler som
gäller vid kontraktsbrottet fel, kommer metoden främst att innebära en
prövning av huruvida analogier från andra civilrättsliga lagar kan komma i
fråga.

Immateriella tjänster har tyvärr inte uppmärksammats mycket i den juridiska
litteraturen. När det gäller doktrin på området bygger uppsatsen därför i
huvudsak på kapitel 7 i Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet samt
Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet av Jan Hellner. Det saknas även
för tjänsten Internetabonnemang relevant rättspraxis från de allmänna
domstolarna. Jag har därför istället uppmärksammat en del avgjorda ärenden
från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Besluten från ARN är inte
bindande men benägenheten hos näringsidkare att följa besluten är ändå
stor. Det finns en del förarbeten som tangerar området immateriella tjänster.
Särskilt intressanta är förarbetena till konsumenttjänstlagen (betänkandet
SOU 1979:36 samt Prop. 1984/85:110). I betänkandet finner man bl.a. en
allmän diskussion om möjligheten att tillämpa konsumenttjänstslagen
analogt på andra typer av tjänster. I övrigt har jag använt mig av rättsligt
material som inte är direkt tillämpligt på immateriella tjänster, men som kan
vara av betydelse för sådana tjänster främst på grund av den likhet som finns
mellan sakförhållandena. Generellt sett bygger uppsatsen främst på lagar och
doktrin.

1.5 Disposition

Uppsatsen börjar i kapitel 2 med en teknisk bakgrund till tjänsten. Kapitel 3
inleds med en redogörelse för innehållet i tjänsten, följt av en mer allmän
redogörelse för regler om avtalsslut och avtalsinnehåll. I kapitel 4 beskrivs
vilka utfyllande rättsregler för fel och påföljder vid fel som kan komma i
fråga för tjänsten. I kapitel 5 behandlas frågorna om vad som avses med fel i
tjänsten samt vilka påföljder som därvid kan göras gällande av en
konsument. Tanken är att kapitel 2 och en del av kapitel 3 skall betraktas
som ett underlag till utredningen av utfyllande regler i kapitel 4 och den
juridiska bedömningen i kapitel 5.  Slutsatserna behandlas i kapitel 6.
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2 Teknisk bakgrund

2.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att ge en förståelse för hur tjänsten
Internetabonnemang är uppbyggd. Detta är enligt min mening nödvändigt
för att senare förstå resonemanget om vilka analogier som kan komma i
fråga för avtal om Internetabonnemang och därmed i sin tur vilka regler som
gäller vid kontraktsbrottet fel. Tjänstens tekniska natur och struktur är
således av betydelse för frågan i vilken utsträckning olika rättsregler kan
vara analogt tillämpbara och är även av betydelse för frågan hur rättsregler
avseende tjänsten bör utformas i framtiden (det sistnämnda faller dock i
princip utanför uppsatsens syfte).

Detta kapitel är inget anspråk på en heltäckande beskrivning av tjänsten.
Tekniken utvecklas mycket snabbt på området. Exempel på några relativt
nya anslutningsmetoder är tillgång till Internet via mobiltelefonnätet, kabel-
TV-nätet och sattelitsystemet. Nedan kommer endast de idag vanligaste
sätten att få tillgång till Internet på att redovisas. Vidare ges en översiktlig
bild av nätinfrastrukturen i Sverige samt ett exempel på avtalsförhållandena
mellan Internetleverantör och Internetoperatör. På Internetinfrastrukturens
område sker en ständig utveckling. Nätinfrastrukturen förändras bl.a. genom
att nya ledningsnät ständigt tillkommer.

2.2 Olika möjligheter att ansluta sig till Internet

En konsument som vill ansluta sig till Internet måste ta kontakt med en
Internetleverantör. När konsumenten har beställt en Internetanslutning med
analogt modem, får konsumenten hemskickat ett användar-id och ett
personligt lösenord. Konsumenten kan därefter koppla upp sig till Internet
när han eller hon önskar. Med Internetabonnemanget följer vanligtvis vissa
tilläggstjänster som e-post adresser och utrymme för egen webbsida.
Konsumenten får för det mesta även tillgång till en av Internetleverantören
tillhandahållen telefonsupport. Så här ser i korthet tjänsten
Internetabonnemang ut. Bilden varierar dock med hänsyn till vilken typ av
Internetanslutning det är fråga om. I vissa fall krävs det t.ex. en installation i
konsumentens hem för att en Internetanslutning skall fungera.4

Internetanslutning kan ske enligt två huvudmodeller; genom uppringning
eller fast förbindelse. En anslutning via uppringning innebär att abonnenten
måste ringa upp och få kontakt med viss teknisk utrustning hos
Internetleverantören innan digitala signaler kan levereras från och till
                                                
4 För exempel på hur beställning av tjänsten går till samt vad tjänsten innehåller, se under
rubriken ”Privat” på www.telia.se.
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Internetleverantörens tjänst. En fast anslutning innebär i princip att
abonnenten kan ansluta sig till Internet utan att behöva på förhand koppla
upp sig till Internetleverantörens tekniska utrustning.5 Nedan följer ett antal
exempel på uppringd och fast förbindelse.

Den idag vanligaste anslutningsformen bland privatpersoner är en uppringd
anslutning via telefon och modem. Genom att ansluta ett modem till den
vanliga telefonledningen, kan man via en operatörs modempool få tillgång
till Internet. Överföringskapaciteten är förhållandevis låg. En annan teknik
är ISDN (Integrated Services Digital Network). ISDN är en digital
nätverksstandard med högre överföringskapacitet än ett vanligt uppringt
modem (det krävs ett särskilt telefonabonnemang för denna tjänst). Med
ADSL-tekniken (Asymmetric Digital Subscriber Line) uppnås en ännu
högre överföringskapacitet än med ISDN-tekniken. Denna teknik innebär,
liksom ISDN-tekniken, att det är möjligt att samtidigt tala i telefon och
använda Internet. Det finns även tekniker för Internetanslutning via
kabeltevenätet. Andra tekniker för anslutning till Internet är t. ex. via ett
lokalt nätverk, via mobiltelefoninätet och via satelliter.6

I samband med olika tekniker för överföring av information, nämns ofta
termen bredband. En vanligt förekommande definition av termen bredband
är att det är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som medger en
överföringshastighet av 2 Megabits per sekund både från och till
konsumenten. Eftersom kravet på vilken överföringskapacitet som får kallas
bredband ändras fortlöpande och det inte finns någon officiell definition,
kan företagen använda sig av termen bredband även för sådana tekniker
vilka inte medger en överföringshastighet av 2 Megabits per sekund i båda
riktningarna. På grund av termens otydliga innebörd, har jag valt att inte
nämna den i samband med de olika överföringsteknikerna ovan.
Förvirringen avseende termens innebörd kan även få återspeglingar när det
gäller frågor om näringsidkares marknadsförings- och felansvar (se vidare
under avsnitt 5.7 nedan).

2.3 Nätinfrastruktur

För att tydliggöra hur den svenska delen av Internet är uppbyggd brukar en
modell användas som beskriver olika nivåer av IT-infrastrukturen.
Kanalisationsnivån är den första nivån. Härmed menas de fysiska rör som
läggs ned i marken eller de radiomaster på vilka antenner monteras. Nästa
nivå är ledningsnivån. Härmed förstås nätet av olika typer av kablar som
läggs ner i rören och antenner när det gäller trådlös kommunikation.
Härefter följer transmissionsnivån och IP-nivån. På transmissionsnivån
används olika tekniker för att t ex fördela överföringskapaciteten mellan
                                                
5 IT-kommissionen – Statskontoret, Generell specifikation av Internettjänst,
Observatorierapport 2/2000, s. 9.
6 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 26-29.
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olika användare. IP-nivån möjliggör kommunikation mellan de olika
datorerna. IP-protokollet (IP = Internet Protocol) finns installerat i de
kommunicerande datorerna.7 Idag är transmissionsnivån tekniskt sett inte
nödvändig eftersom det är möjligt att transportera IP-trafik direkt över
fiberinfrastruktur (s.k. IP över fiber).8 Tillämpningsnivån utgör den sista
nivån. Här befinner sig användarens utrustning, d.v.s. dator,
tillämpningsprogram, annan nödvändig programvara samt anslutningar för
kommunikation.9

Figur Hur de olika IT-infrastrukturnivåerna förhåller sig till varandra10

Den svenska Internetinfrastrukturen kan även delas in i olika nivåer på ett
geografiskt plan. I den kartläggning som Docere Intelligence har låtit utföra

                                                
7 SOU 1999:85, s. 161-163.
8 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och Telestyrelsen, oktober 2000, s. 12.
9 SOU 1999:85, s. 162.
10 Figuren är hämtad från SOU 1999:85, s. 164.



9

talas det om stamnät, stadsnät och accessnät.11 Stamnäten kan sägas utgöra
ryggraden i Internetinfrastrukturen. De täcker en stor del av Sverige. Näten
utgörs ofta av optisk fiber. Stamnäten ansluter i sin tur till de lokala näten.
Stamnäten är till huvuddel ägda av Banverket, Svenska Kraftnät, Telia,
Teracom och Utfors.12 De flesta Internetleverantörerna på marknaden idag
torde i stor utsträckning hyra nätkapacitet från stamnätsägarna. Stadsnät kan
enligt utredningen i Docere Intelligence beskrivas som ”lokala nät som dels
ger en kommun eller en ort tillgång till lokal kapacitet, dels ansluter
stadsnätet till stamnäten”.13 Accessnätet, slutligen, är det nät som förbinder
slutanvändaren (i den här uppsatsen således konsumenten) med
Internetleverantörens nät. Accessnätet kan till exempel bestå av kopparnät,
kabeltevenät, mobila nät eller fiber. Accessnäten kan ägas av
Internetleverantören själv eller av en fastighetsägare. Man kan även tala om
ytterligare en geografisk nivå, fastighetsnätet. Detta nät är ett lokalt nätverk
(LAN), d v s nätet i lokalen, huset eller lägenheten. Det verkar bli allt
vanligare att fastighetsägare själva äger fastighetsnätet, då dessa inte vill bli
beroende av endast en Internetleverantör.14

Internetinfrastrukturen är troligen uppbyggd på samma sätt i andra länder.
Infrastrukturen är nödvändig för att kunna överföra Internettrafik och
därmed kunna utnyttja de tjänster som finns tillgängliga, t ex e-post och
andra typer av innehållstjänster.

2.4 Samtrafik på Internet

Genom att ansluta sig till en nationell knutpunkt har en Internetoperatör15

möjlighet att kommunicera med andra Internetoperatörer. En nationell
knutpunkt kan liknas vid en stor vägkorsning där olika operatörers
ledningsnät binds samman med varandra. De Internetleverantörer som är
anslutna till knutpunkterna kan kommunicera med varandra och utbyta
trafik. Idag finns det tre nationella knutpunkter, varav två i Stockholm och
en i Göteborg. Trafikutbyte kan dock endast komma till stånd genom avtal
om samtrafik.16

2.5 Internetleverantörers avtalsrelationer i
                                                
11 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 13.
12 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 13.
13 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 14.
14 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 15.
15 Med Internetoperatör avses här en aktör som driver ett allmänt tillgängligt nät för
kommunikation och tillhandahåller nätkapacitet samt andra tjänster till Internetleverantörer.
En Internetoperatör kan samtidigt vara Internetleverantör. Exempel på en sådan aktör är
Telia (numera Skanova inom Teliakoncernen).
16 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 14.
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bakre led

Föremålet för den här uppsatsen är de avtal om tillgång till Internet som
sluts mellan konsumenter och Internetleverantörer. För att förstå
uppbyggnaden av tjänsten är det även av intresse att nämna något om
avtalsstrukturerna i bakre led. En Internetleverantör har olika möjligheter att
anskaffa Internetinfrastruktur (kabel eller antenn samt teknisk utrustning) för
att kunna tillhandahålla tjänsten Internetabonnemang. Internetleverantören
kan t.ex. äga kabel och teknisk utrustning själv eller hyra kabel och tillsluta
egen utrustning till kabeln. Internetleverantören kan ha behov av att antingen
hyra en del av accessnätet eller en del av stamnätet eller båda delarna.
Avtalsförhållandena är sålunda av komplex karaktär. Det är inte möjligt att
generellt beskriva hur avtalen ser ut, då dessa kan vara föremål för
individuell förhandling och inte sällan utgör företagshemligheter hos
respektive företag.

De ramavtal om tillgång till kopparaccessnätet samt samlokalisering som
Skanova (ett företag inom Teliakoncernen) tillhandahåller, kan dock
illustrera en möjlig ansvarsfördelning mellan parterna.17 Internetleverantörer
kan välja att ingå ett sådant avtal, när de inte själva är beredda att investera i
ett eget accessnät eller endast delvis har hunnit bygga ut ett eget accessnät.
Internetleverantörer måste, för att få tillgång till kopparaccessnätet, även
ingå ett avtal om samlokalisering. Med samlokalisering avses inplacering av
Internetleverantörens utrustning i anslutning till de lokaler där Skanovas
station är belägen och möjlighet att i utrymmet erhålla tekniska tjänster.
Internetleverantören har tillgång till utrymmet. Enligt artikel 10.1 i avtalet
om kopparaccess har Skanova äganderätten till och ansvaret för kopparparet
och den utrustning som Skanova installerar för att tillgodose operatörens
tillgång till kopparaccessnätet. Av artikel 5.1 i avtalet om samlokalisering
kan motsatsvis utläsas att operatören har äganderätten till och ansvaret för
den utrustning som inplaceras i Skanovas lokaler. Enligt artikel 10.2 i
avtalet om kopparaccess skall Skanova åtgärda alla avbrott eller fel som
uppstår i kopparaccessnätet ”oavsett om felet har uppkommit av en händelse
som Skanova inte har ansvar för”. Om operatören har orsakat felet får denne
dock stå för kostnaderna att avhjälpa felet. Med fel i kopparaccessen avses
enligt artikel 15.1 fall då avbrott inträffar i telenätet eller brister uppstår i
Skanovas utrustning och operatören därmed är förhindrad att använda
kopparaccessen. Störningar eller avbrott på grund av driftmässiga orsaker
eller på grund av myndigheters beslut anses dock inte utgöra fel enligt
avtalet, se artikel 15.2 i avtalet om kopparaccess. Vid fel som Skanova
ansvarar för har operatören, enligt artikel 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 samt
17.7, rätt till avhjälpande, prisavdrag, hävning vid väsentligt kontraktsbrott
samt skadestånd vid Skanovas vårdslöshet. Varken Skanova eller operatören

                                                
17 Ramavtalen finns på Skanovas hemsida; www.skanova.com. I avtalen benämns Skanova:s
motpart ”operatör”. I de fall jag hänvisar till artiklarna i avtalen kommer detta begrepp att
användas. I övrigt kommer jag att använda mig av begreppet Internetleverantör, då avtalen
torde ha som syfte att möjliggöra för motparten att erbjuda tjänsten Internetabonnemang.
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ansvarar för indirekt skada, se artikel 18.2 i avtalet om kopparaccess. Enligt
artikel 19.1 i avtalet om kopparaccess ansvarar ingen av parterna ”gentemot
den andre om ett hinder att uppfylla förpliktelser har orsakats av force
majeure”.

Sammanfattningsvis kan sägas att Internetleverantören har goda möjligheter
att övervaka och utföra service på sin egen utrustning, oavsett om
utrustningen befinner sig i Internetleverantörens egna lokaler eller i t.ex.
Skanovas lokaler. Ansvaret för själva kopparaccessnätet vilar enligt avtalet
om kopparaccess på Skanova. Det är Skanova som skall avhjälpa fel och
andra brister i accessnätet, även om Skanova inte är ansvarig för felet. Vid
sådana fel i kopparaccessnätet som Skanova är ansvarig för har
Internetleverantören rätt att göra olika påföljder gällande. Skadestånd utgår
dock endast vid vårdslöshet och avser enbart direkt skada.
Internetleverantören har alltså inte några direkta möjligheter att påverka
service och underhåll av kopparaccessnätet, men är å andra sidan
ekonomiskt tryggad genom rätten att göra påföljder gällande vid fel i
kopparaccessnätet. Slutligen skall återigen påpekas att ovanstående avtal
endast utgör en möjlighet bland många för en Internetleverantör att
åstadkomma en Internetinfrastruktur som ligger till grund för tjänsten
Internetabonnemang.
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3 Internetabonnemang-
avtalsslut och avtalsinnehåll

3.1 Tjänstens uppbyggnad

Under avsnitt 2.2 ovan återfinns en kort beskrivning av tjänsten
Internetabonnemang.18 Genom att använda sig av den beskrivningen är det
möjligt att identifiera tre olika faser i tjänstens uppbyggnad, oavsett vilken
teknik som ligger bakom tjänsten. Den första fasen är påbörjandet. Under
denna fas erhåller konsumenten användar-id och lösenord samt annan
nödvändig utrustning, såsom nätverkskort, modem och programvara, för
tjänsten. I den här fasen är både Internetleverantören och konsumenten
aktiva. Den andra fasen innefattar själva utnyttjandet av tjänsten, d.v.s.
anslutningen till Internet. Här är det främst konsumenten som är aktiv. Den
process som sker i Internetleverantörens utrustning är i varje fall
automatiserad. För varje uppkoppling registreras konsumentens lösenord
eller användar-id hos Internetleverantören (i varje fall om det inte är fast
pris). Den tredje och sista fasen av tjänsten är nedkopplingen från Internet.
Vid en uppringd förbindelse sker nedkopplingen då förbindelsen mellan
konsumentens dator och Internetleverantörens server avbryts. Vid en fast
förbindelse, där datorn ständigt är uppkopplad till Internet, kan
nedkopplingen sägas motsvaras av att datorn stängs av. Även här är det
främst konsumenten som är aktiv.

3.1.1 Parternas huvudprestationer

Ovanstående beskrivning kan användas när det gäller att bestämma
näringsidkarens huvudprestation vid avtal om Internetabonnemang. En
naturaprestation brukar bestå i en aktiv prestation, som t.ex. att ge råd, att
utföra en reparation eller att undervisa personer. Vid avtal om
Internetabonnemang är det emellertid svårt att finna en aktiv prestation som
kan sägas utgöra näringsidkarens huvudprestation. Den första fasen av
tjänsten är i princip den enda fasen där Internetleverantören är någorlunda
aktiv. Det är emellertid fas två, d.v.s. anslutningen till Internet, som
vanligtvis förknippas med avtal om Internetabonnemang och ger tjänsten
dess innehåll. Därför får enligt min mening anslutningen till Internet (d.v.s.
tillgängligheten) anses vara Internetleverantörens huvudprestation. Med
anslutning till Internet förstås att Internetleverantören ger konsumenten
tillgång till Internet så att konsumenten har möjlighet att ta emot och skicka
data till omvärlden. Ordet prestation kan möjligtvis ses som något
missvisande i detta sammanhang, då Internetleverantören egentligen inte

                                                
18 Se under not 4 ovan.



13

presterar utan tillhandahåller något. Till Internetleverantörens
huvudprestationen hör, förutom att bereda konsumenten tillgång till Internet,
att överföra data till och från konsumentens dator.

I samband med bestämmandet av innehållet i Internetleverantörens
prestation är det relevant att utreda om en brist i tillgängligheten skall anses
utgöra fel i tjänsten eller dröjsmål med att uppfylla tjänsten. Frågan är om
tillgängligheten skall anses vara en förpliktelse som hänför sig till tiden för
prestation eller om tillgängligheten avser en egenskap hos prestationen. Om
man skulle anse att en brist i tillgängligheten är ett dröjsmål, måste man
även kunna specificera när dröjsmål inträder. Det är dock problematiskt, om
inte omöjligt, att identifiera vid vilka särskilda tidpunkter
Internetleverantören är skyldig att tillhandahålla tillgång till Internet. Man
brukar i detta sammanhang endast ange tillgängligheten i procent/månad.
Det är dessutom avseende tillgängligheten inte fråga om en aktiv prestation
från Internetleverantörens sida. Denne skall inte leverera något utan endast
tillhandahålla anslutning till Internet. Man kan fråga sig om avsaknaden av
leverans utesluter kontraktsbrottet dröjsmål. Min egen uppfattning är att
dröjsmål endast kan inträda under den första fasen av tjänsten, d.v.s. om
Internetleverantören för sent levererar lösenord, användar-id eller installerar
nödvändig utrustning. Jag anser därför att tillgängligheten är en del av
tjänstens egenskaper. Följaktligen kommer jag att utgå ifrån att det vid brist
i tillgängligheten är fråga om fel i tjänsten. Det torde däremot inte föreligga
något tvivel om att störningar avseende överföringen av digitala signaler
mellan konsumentens dator och omvärlden  utgör fel i tjänsten.

Konsumentens huvudprestation vid avtal om Internetabonnemang är att
erlägga vederlag för tjänsten. Detta brukar ske i form av periodiserade
avgifter. De rättsfrågor som kan vara av särskilt intresse här är bl.a. vilka
rättigheter konsumenten åtnjuter i fråga om rätt till återbetalning av i förväg
erlagda avgifter vid hävning eller uppsägning av avtalet samt under vilka
omständigheter Internetleverantören har rätt att ensidigt ändra eller höja
avgifterna för tjänsten. Frågorna faller dock utanför avgränsningsområdet
för uppsatsen, även om de berörs något nedan.

3.2 “Gratis” Internetabonnemang m m

Det finns idag ett antal olika typer av Internetabonnemang på den svenska
marknaden. Härmed avses variationer avseende penningprestationen. Enligt
den utredning som Docere Intelligence har företagit dominerar
trafikbaserade betalabonnemang samt s.k. gratis Internetabonnemang vid
uppringda Internetanslutningar. I ovan nämnda utredning talas det även om
några nya abonnemangsformer på marknaden, nämligen begränsade
respektive obegränsade fastprisabonnemang.19 Normalt förstås med gratis

                                                
19 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 39.
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abonnemang sådana Internetabonnemang där man endast betalar för den tid
under vilken man är uppkopplad till Internet. Tjänsten är således enligt min
mening inte gratis i ordets rätta bemärkelse. Internetleverantören låter vid
gratis abonnemang sällan konsumenten fritt välja teleoperatör. En del
Internetleverantörer kräver t.o.m. att konsumenten är telefonikund hos
företaget självt för att få utnyttja det billiga Internetabonnemanget. I de fall
konsumenten tillåts välja teleoperatör, får konsumenten istället ”betala” för
Internetabonnemanget genom att titta på reklam eller lämna ut sina
personuppgifter.20 Med trafikbaserade betalabonnemang menas sådana
abonnemang där man betalar för den tid under vilken man har varit
uppkopplad till Internet och därutöver betalar en fast avgift för tjänsten.
Fastprisabonnemang innebär att man betalar en fast avgift för en viss
tidsperiod och ett visst antal eller obegränsat antal uppkopplingstimmar.21

En fråga som härvid uppkommer och som kommer att diskuteras nedan, är
huruvida de olika prissättningarna påverkar avtalets onerösa karaktär.

Osäkerhet kring den rättsliga klassificeringen uppstår främst vid de s.k.
gratis Internetabonnemangen. Om tjänsten är av benefik karaktär, d.v.s.
erbjuds helt utan vederlag, uppstår inga problem. Då gäller benefika
rättsregler och rättsgrundsatser för avtalet. Om tjänsten däremot erbjuds mot
ett vederlag som är litet i förhållande till tjänstens värde (blandade avtal) är
det svårt att bedöma om benefika eller onerösa regler bör tillämpas på
avtalet.22 Det yttre uttrycket (gratis Internetabonnemang) tyder i sig på att
avtalet är av benefik karaktär. Det normala inom branschen är dock att
företagens avtalsvillkor antingen stipulerar att konsumenten måste ha
Internetleverantören som teleoperatör, tvingas titta på reklam eller lämna ut
värdefulla personuppgifter. Med ”gratis” menas i sådana fall att det inte
utgår en fast avgift för abonnemanget. Näringsidkaren förväntar sig med
andra ord alltid en viss motprestation. Dessutom är värdet av vederlaget
förmodligen inte litet i förhållande till tjänstens värde. Hellner uttalar, dock
med viss försiktighet, att avtal där prestationerna inte är likvärda ofta torde
behandlas som avtal om köp.23 Min slutsats blir därför att samma onerösa
regler bör gälla för s.k. gratis Internetabonnemang som för andra
Internetabonnemang där fast avgift utgår. Det måste dock påpekas att
gränsen mellan benefika och onerösa avtal är flytande.

Resonemanget ovan kan ha betydelse framför allt när det gäller vilka
påföljder konsumenten kan göra gällande vid kontraktsbrott. Vid benefika
avtal är det möjligt att företaget har ett något mer begränsat ansvar för fel. I
                                                
20 Crofts, M., ”Gratis internet ofta en dålig affär”, i Privata affärer nr 11, s. 143 och 145.
21 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige- en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 39-41.
22 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 234.
23 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 238. En annan fråga av intresse
är hur användningen av ordet ”gratis” skall bedömas enligt marknadsrättsliga regler.
Marknadsdomstolen har i ett flertal fall slagit fast att det är vilseledande att använda bl.a.
uttrycket ”gratis” om erbjudanden som inte kan erhållas utan vederlag, se bl.a. MD 2000:7.
Enligt min mening är det troligt att användningen av uttrycket ”gratis Internetabonnemang”,
så som det här har beskrivits, strider mot god marknadsföringssed.



15

rättspraxis verkar bedömningen dock ha varit relativt sträng i förhållande till
företag.24

3.3 Blandade avtal

Ett problem av annat slag är då företag erbjuder ett ”Internetpaket”, där både
varor och Internetabonnemang ingår. Det kan t.ex. handla om köp av dator,
där ett Internetabonnemang medföljer eller köp av modem i samband med
ingående av ett avtal om Internetabonnemang. Sådana transaktioner kan
vara problematiska att bedöma rättsligt; ska de ses som ett köpavtal, ett avtal
om tjänst eller som två separata avtal. Användandet av standardavtal vid
transaktionen kan vara vägledande. Om näringsidkaren använder sig av två
standardavtal tyder detta på att det handlar om två olika avtal och olika
utfyllande regler kommer då till användning. Om däremot ett enhetligt
standardavtal används för näringsidkarens olika naturaprestationer kan detta
tyda på att transaktionen skall ses som ett avtal och bedömas efter enhetligt
utfyllande regler. I andra fall kan det inte med säkerhet sägas vad som
gäller.25 Enligt min uppfattning kan användandet av endast ett standardavtal
vid affärstransaktionen även tyda på att det handlar om två olika avtal.
Innehållet i standardavtalet kan ge en god vägledning om hur transaktionen
bör bedömas. Om standardavtalet t.ex. endast behandlar köpet av datorn är
detta ett tydligt tecken på att frågor angående tjänsten Internetabonnemang
bör behandlas för sig. En helhetsbedömning av den konkreta
avtalssituationen måste således göras.

Om transaktionen bedöms som ett avtal och det handlar om olika typer av
naturaprestationer, uppkommer frågan huruvida regler för köp eller tjänst
skall vara tillämpliga på avtalet. I 2 § 2 st köplagen stadgas att lagen inte
gäller avtal som innebär att den som ska leverera en vara även ska utföra en
tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. En
motsvarande bestämmelse återfinns i konsumentköplagen (1990: 932). I
konsumenttjänstlagen stadgas det att lagen inte gäller installation, montering
eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp
av en lös sak. Av bestämmelserna följer att det är avtalets huvudförpliktelse
som är avgörande för vilka regler som blir tillämpliga. Ibland är det svårt att
avgöra vad som är huvudförpliktelsen i ett avtal. Tidigare ansågs att
värderelationen mellan de olika prestationerna var avgörande, medan
numera större betydelse verkar tillerkännas den, med Jan Hellners
terminologi, ”funktionella betydelsen”. Härmed kan t.ex. förstås
förhållandet mellan den skicklighet som krävs i olika avseenden.26

                                                
24 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 250.
25 SOU 1999: 106, s. 71. Se även Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s.
86.
26 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 87. Se även Prop. 1984/85:110,
s. 153.
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Vad som är huvudförpliktelsen vid avtal om s.k. Internetpaket kan vara svårt
att identifiera. Möjligtvis är prestationernas funktion och värde av avgörande
betydelse. Vid ett avtal om modem och Internetabonnemang får
Internetabonnemanget förmodligen ses som huvudprestation eftersom
modemet endast fungerar som ett hjälpmedel till tjänsten. Detta resonemang
stöds av ett avgjort ärende från Allmänna reklamationsnämnden, i vilket en
väsentlighetsbedömning av de ingående prestationerna företogs.27

I fallet hade en kund ingått ett avtal om Internetabonnemang och som ett led
i avtalet fått ett antal disketter. En av disketterna var defekt och frågan
uppkom om tillämplig lag i ärendet. Nämnden konstaterade att avtalet
väsentligen avsåg en immateriell tjänst och att disketterna endast var ett
hjälpmedel till den tjänsten. Nämnden anförde att det för en sådan tjänst
saknades uttrycklig lagstiftning. Vidare konstaterade nämnden att
konsumentköplagen inte heller kunde anses tillämplig då det var tjänsten
som var det väsentliga avtalsmomentet. Detta hindrade dock inte nämnden
från att tillämpa grunderna för de konsumenträttsliga lagarna. Slutligen
stannade nämnden för att tillämpa konsumentköplagens regler analogt.

Vid avtal om Internetpaket bestående av dator och Internetabonnemang, är
det mer svårt att föra ett resonemang om vilken prestation som är den
väsentliga. Här kan ingen av prestationerna sägas vara hjälpmedel till eller
underordnad den andra. I ett sådant fall torde nog den bästa lösningen vara
att behandla transaktionen som två olika avtal och tillämpa olika utfyllande
regler på dessa avtal.

3.4 Regler för avtalsslut och tolkning

3.4.1 Inledning

Vid ingående av avtal i allmänhet gäller den grundläggande principen om
avtalsfrihet. Principen innebär att man får avtala med vem man vill och fritt
bestämma innehållet i avtalet. Principens räckvidd har genom åren kommit
att bli alltmer begränsad, bl.a. genom tillkomsten av konsumentrelaterade
tvingande lagar, generalklausulen i avtalslagen och viss marknadsrättslig
lagstiftning.28 Vid avtal om Internetabonnemang har parterna (i varje fall
näringsidkaren) dock fortfarande avsevärd frihet att utforma de avtalsvillkor
som skall gälla för tjänsten. Även när det gäller själva avtalsslutet föreligger
avtalsfrihet. Avtalslagens modell som bygger på anbud och accept, är endast
ett sätt bland flera att ingå avtal på. Vid avtal om Internetabonnemang
används typiskt sett avtalslagens regler för avtalsslut.

Eftersom avtal om Internetabonnemang ofta sluts på distans, aktualiseras
reglerna i lagen om konsumentskydd vid distansavtal och
                                                
27 ARN 1998, mål nr. 5177.
28 Adlercreutz, A., Avtalsrätt II, s. 13-14.
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hemförsäljningsavtal. Reglerna föreskriver bl.a. vad näringsidkaren skall
iaktta i samband med avtalsslutet. Reglerna kommer att kommenteras i det
följande.

Eftersom standardavtal är mycket vanligt förekommande vid avtal om
Internetabonnemang, bör även reglerna avseende standardavtalens
inkorporering med det enskilda avtalet och reglerna för tolkning av
standardavtal uppmärksammas.

3.4.2 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal

Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal (DAL) gäller enligt 1 § bl.a. för avtal varigenom en
näringsidkare utför tjänster åt en konsument, under förutsättning att avtalet
ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa
avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans
(distansavtal). Lagen gäller således, med vissa undantag, avtal som har
ingåtts utan att parterna har varit samtidigt närvarande. DAL är enligt 8 §
tvingande till konsumentens förmån, om inget annat anges i lagen. DAL
bygger på två  EG-direktiv.29

Avtal om Internetabonnemang som har slutits inom ramen för ett organiserat
system och på distans, t.ex. via Internet, telefon eller genom brevväxling,
faller under DAL:s tillämpningsområde.30 Idag är det mycket vanligt att
avtal om Internetabonnemang sluts på distans. Internetleverantörer har ofta
hemsidor på Internet där konsumenter kan beställa olika typer av tjänster,
däribland Internetabonnemang. Detta underlättar även inkorporeringen av de
allmänna villkoren för tjänsten, vilket kommer att behandlas nedan.

I 9-12 §§ DAL regleras den marknadsrättsliga informationsplikten. Vid
marknadsföring som syftar till distansavtal skall näringsidkaren enligt 9 §
bl.a. ge information om

- sitt namn och sin adress
- varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
- varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter
- leveranskostnader
- sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt
- ångerrätt enligt DAL samt
- avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av

varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande.

                                                
29 Europaparlamentet och Rådets direktiv (97/7/EG) av den 17 februari 1997 om
konsumentskydd vid distansavtal och rådets direktiv (85/577/EEG) av den 20 december
1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.
30 Prop. 1999/2000:89, s. 75.



18

Internetleverantören skall således beskriva tjänstens huvudsakliga
egenskaper, d.v.s. tillgång till Internet genom överföring av data med viss
hastighet. Internetleverantören måste vidare ange det fullständiga priset för
tjänsten samt hur avgiften skall erläggas. Internetleverantören måste även
lämna information om ångerrätten, något som för närvarande försummas av
många Internetleverantörer. Den kanske viktigaste posten att informera om
vid avtal om Internetabonnemang gäller avtalets löptid. Det är inte ovanligt
att Internetleverantörernas standardavtal föreskriver långa bindningstider.
Det är viktigt att konsumenten redan vid marknadsföringen får information
om hur länge avtalet skall gälla, så att konsumenten kan avgöra om han eller
hon vill binda upp sig för en längre tidsperiod.

Informationen skall enligt 9 § 2 st DAL ges på ett klart och begripligt sätt.
När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren, i enlighet med 10 § 1 st
DAL, snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med en del av den
information som avses i 9 § DAL. Informationen skall enligt samma
bestämmelse ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form
som är tillgänglig för konsumenten. Inom samma tid skall näringsidkaren
enligt 10 § 2 st DAL alltid i en handling eller i någon annan varaktig form
som är tillgänglig för konsumenten ge denne information om

- konsumentens ångerrätt enligt DAL samt namn och adress till någon
som ångerrätten kan utövas mot

- gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa
klagomål

- förekommande garantier och service och
- villkoren för att säga upp avtalet för det fall det gäller tills vidare eller

för en längre tid än ett år.

Det är särskilt viktigt för konsumenten att få information om hur avtalet
skall sägas upp med tanke på att standardavtalen ofta innehåller relativt
långa avtalsperioder eller uppsägningstider. Standardavtalen innehåller
ibland föreskrifter om krav på skriftlig uppsägning. Ett ärende i Allmänna
reklamationsnämnden kan anföras som exempel på hur missförstånd
avseende uppsägning av avtal om Internetabonnemang kan ske.31

En konsument hade tecknat ett abonnemangsavtal avseende Internet enligt
vilket de tre första månaderna var avgiftsfria. Då konsumenten inte var nöjd
med abonnemanget sade han upp det enligt de villkor som angavs på
medföljande CD-rom skiva. Internetleverantören ansåg att giltig uppsägning
av abonnemangsavtalet först hade skett senare. Bolaget menade att
abonnemangsvillkoren angav tillvägagångssättet för en giltig uppsägning. På
CD-rom skivans fodral angavs följande villkor; ”Efter tre månader övergår
abonnemanget till ett månadsabonnemang för 150 kr/månad. Om du väljer
att inte fortsätta kontaktar du bolaget och säger upp ditt abonnemang innan
de fria månadernas slut.” I punkt 2 i de allmänna villkoren stod följande att

                                                
31 ARN 1998, mål nr. 4378.
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läsa; ”Uppsägning skall göras via brev eller fax och vara leverantören
tillhanda senast 7 dagar innan avtalstiden löper ut. Då kund erbjuds
abonnemang med fri introduktionsmånad/månader skall abonnemanget
innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan.” Nämnden anförde till en
början att konsumenten fick anses ha fått del av abonnemangsvillkoren.
Nämnden ansåg inte att konsumenten hade sagt upp avtalet enligt de
allmänna villkoren och avslog därför konsumentens yrkande om befrielse
från betalningsskyldighet. Om Internetleverantören hade informerat om
villkoren för uppsägning hade missförstånd kunnat undvikas.

Påföljden vid utebliven information är enligt 12 § DAL att
marknadsföringslagen (1995:450) blir tillämplig. Då skall information enligt
DAL anses vara sådan information av särskild betydelse från
konsumentsynpunkt som avses i 4 § 2 st marknadsföringslagen.
Näringsidkaren kan enligt 15 och 19 §§ marknadsföringslagen åläggas att
vid vite lämna viss information. Om en näringsidkare av oaktsamhet skulle
bryta mot ett åläggande, har konsumenten rätt till skadestånd, se 29 §
marknadsföringslagen.

De civilrättsliga reglerna i 13-23 §§ avser bl.a. ångerrätt och fullgörelse av
näringsidkarens prestation. Konsumenten har enligt 13 och 15 §§ rätt att
frånträda ett avtal om tjänst genom att lämna näringsidkaren ett meddelande
härom inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Konsumenten har inte
ångerrätt om avtalet gäller en tjänst och fullgörandet har påbörjats med
konsumentens samtycke under ångerfristen, 14 § DAL. Frågan är när
tjänsten att bereda konsumenten tillgång till Internet skall anses ha
påbörjats. Man skulle kunna tänka sig att fullgörandet har påbörjats då
konsumenten tar emot kod och telefonnummer till Internetleverantörens
modem och har möjlighet att ansluta sig till Internet eller då det gäller fast
anslutning, konsumentens dator uppfyller de tekniska förutsättningarna och
Internetleverantören har ”aktiverat” konsumentens dator. Detta torde enligt
min mening vara en rimlig tolkning och överensstämmer även med
beskrivningen av tjänsten ovan (avsnitt 3.1). Det viktiga i sammanhanget är
dock att konsumenten, innan tjänsten har påbörjats med dennes samtycke,
har en möjlighet att frånträda avtalet om det t.ex. skulle visa sig att tjänsten
har blivit överflödig eller konsumenten skulle hitta ett mer attraktivt avtal
om Internetabonnemang. Enligt 15 § 2 st DAL börjar ångerfristen dock
tidigast löpa den dag  konsumenten har mottagit den information som
föreskrivs i 10 § DAL. Bestämmelsen i 19 § 1 st DAL stadgar att
näringsidkaren, vid konsumentens utövande av ångerrätten, snarast och
senast inom trettio dagar skall betala tillbaka vad konsumenten har betalat
till näringsidkaren.

Bestämmelsen i 21 § DAL föreskriver att näringsidkaren skall fullgöra (min
kurs.) sin prestation inom skälig tid och senast inom trettio dagar från den
dag då konsumenten gjorde sin beställning, om inget annat har avtalats. Om
näringsidkaren inte skulle fullgöra sin prestation i tid, har konsumenten rätt
att häva distansavtalet. Näringsidkaren skall informera konsumenten om
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detta; något som sällan torde ske i praktiken idag. Vid hävning har
konsumenten rätt att få tillbaka vad han eller hon har betalat. Av förarbetena
till bestämmelsen framgår det att bestämmelsen anger den tidsfrist inom
vilken näringsidkaren skall fullgöra sin prestation, d.v.s. vid avtal om tjänst,
avsluta uppdraget.32 Bestämmelsen verkar vara utformad med avseende på
främst momentana avtal eller avtal med viss kortare löptid. Regeln synes
däremot inte direkt ta sikte på varaktiga avtal, som avtal om
Internetabonnemang utgör. Vid sådana avtal fullgörs naturaprestationen så
att säga fortlöpande. Ändamålet med bestämmelsen är troligen att sätta viss
press på näringsidkaren att prestera enligt avtalet och att garantera
konsumenten ett visst minimiskydd för detta krav. Detta ändamål gör sig
lika starkt gällande vid avtal om Internetabonnemang som vid övriga avtal
som omfattas av lagen. Det kan därför sägas vara en rimlig tolkning att
bestämmelsen vid avtal om Internetabonnemang skall tolkas så att
näringsidkaren måste ha påbörjat (min kurs.) sin prestation inom skälig tid
och senast inom trettio dagar från den dag då konsumenten gjorde sin
beställning. Internetleverantören och konsumenten kan naturligtvis ha
avtalat en kortare tid för påbörjande av tjänsten.

3.4.3 Standardavtal inom branschen

I avsaknad av en heltäckande lagreglering av immateriella tjänster har
standardavtalen istället fått en stor betydelse på detta rättsområde. Det är
snarare regel än undantag att Internetleverantörer använder sig av
standardavtal vid ingående av avtal om Internetabonnemang. Det har dock
inte inom branschen utvecklats några enhetliga standardvillkor, s.k.
branschvillkor, för tjänsten. Detta kan delvis förklaras med att det
fortfarande handlar om en relativt omogen marknad och att företagen
troligtvis inte anser att det är nödvändigt. Enligt uppgift från
Konsumentverket finns det inte heller något mellan Konsumentverket och
företrädare för branschen utarbetat standardavtal. Trots brist på enhetligt
upprättade standardavtal för avtal om Internetabonnemang, uppvisar de olika
standardavtalen inom branschen stora likheter vad avser utformning och
innehåll. Det är möjligt att identifiera vissa typer av avtalsklausuler som är
vanligt förekommande i standardavtalen. Detta gäller främst sådana
avtalsvillkor som i olika omfattning beskriver tjänstens innehåll,
avtalsvillkor avseende avtalstid och uppsägning, avtalsvillkor om avgifter
för tjänsten, klausuler om ansvarsbegränsningar samt villkor avseende rätten
att företa ändringar i standardavtalen. Å andra sidan finns det även vissa
typer av avtalsvillkor som i princip aldrig förekommer i
Internetleverantörernas standardavtal. Detta gäller avtalsvillkor om vilka
påföljder konsumenten kan göra gällande vid kontraktsbrott (förutom
skadestånd) samt avtalsvillkor avseende konsuments rätt till återbetalning av
avgift i vissa fall.

                                                
32 Prop. 1999/2000:89, s. 99.
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Förutom det övergripande syftet att effektivisera affärstransaktionerna är
förmodligen de två huvudsyftena med standardavtalen att precisera rättsläget
mellan näringsidkaren och konsumenten och/eller att avvika från annars
tillämpliga dispositiva regler.33 En av de stora nackdelarna med ensidigt
upprättade standardavtal är den riskförskjutning som ofta sker till den
starkare partens förmån. Det finns dock olika rättsliga möjligheter att
begränsa en sådan brist på balans mellan parternas rättigheter och
skyldigheter.

De rättsprinciper som är specifika för standardavtal skulle kunna
sammanfattas som en standardavtalsrätt. En sådan standardavtalsrätt kan
dock inte sägas utgöra ett eget rättsområde, vilket är skilt från den övriga
allmänna avtalsrätten. Det har genom främst den rättspraxis som vuxit fram
under årens lopp kommit att utvecklas vissa rättsregler vilka är specifika för
standardavtal. Detta gäller särskilt frågorna om standardavtals införlivande
med enskilda avtal och tolkning samt kontroll av vissa i standardavtalen
förekommande avtalsvillkor.34

3.4.3.1 Ett standardavtals införlivande med det enskilda avtalet
Införlivandet av standardavtalen med de enskilda avtalen kan ske på olika
sätt. Enligt Bernitz kan huvudregeln för standardavtalens införlivande med
de enskilda avtalet formuleras på följande sätt:

”Huvudregeln är att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom muntligen eller
skriftligen före avtalsslutet för att bli led i avtalet.35

Det finns flera möjligheter att bringa standardvillkoren till motpartens
kännedom. Ett sätt är att i det enskilda avtalet hänvisa till de allmänna
villkoren. Bernitz kallar en sådan klausul för ”referensklausul”.36 Vid
särskilt tyngande standardvillkor ställs det större krav på motpartens
kännedom för att villkoret ska anses bli en del av det enskilda avtalet. Olika
typer av friskrivningsklausuler är exempel på villkor som kan ses som
särskilt tyngande. Oväntade standardvillkor, t.ex. finstilta villkor eller
villkor som har fått en vilseledande rubrik, torde sällan bli en del av det
enskilda avtalet, i vart fall när det gäller avtal mellan en näringsidkare och
konsument.37

Om Internetleverantören har ett system för avtalsslut via Internet, finns det
flera möjligheter till hands att införliva standardavtalet med det enskilda
avtalet. Vid beställning av Internetabonnemang via en webbsida på Internet
kan t.ex. standardvillkoren finnas tillgängliga via en hypertextlänk på
webbsidan (jfr ovan om referensklausul). Näringsidkaren kan även ha ett
system där konsumenten tvingas acceptera standardvillkoren genom en
                                                
33 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 15.
34 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 23.
35 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 32.
36 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 32.
37 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 36-38.
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knapptryckning eller liknande (s.k. point- and click-avtal). När det gäller
tyngande standardvillkor ger datortekniken näringsidkaren möjlighet att
rikta konsumenternas uppmärksamhet särskilt mot sådana villkor genom att
konsumenten t.ex. måste klicka sig igenom dem.38

3.4.3.2 Tolkning av standardavtal
Trots att jag egentligen inte avser att behandla regler avseende
avtalstolkning i den här uppsatsen, har jag valt att ta med ett avsnitt om vilka
tolkningsprinciper som gäller vid tolkning av standardavtal. Skälet härför är
att det i rättspraxis har utvecklats vissa speciella tolkningsregler för
standardavtal. Några av dessa tolkningsregler kan sägas innebära en fördel
för den i avtalet svagare parten. En del av  tolkningsprinciperna är
tillämpliga på alla typer av avtal, men kan få särskild betydelse vid tolkning
av standardavtal. Avsaknaden av tvingande lagstiftning på det aktuella
området ger möjligen dessa tolkningsprinciper större genomslagskraft än de
annars skulle ha haft.

Vid tolkning av standardavtal gäller enligt Bernitz en tolkningsregel med
innebörden att ”individuellt avtalade villkor som tagits in i standardavtal i
tveksamma fall ges företräde framför allmänna avtalsvillkor.”39 Detta är
egentligen ganska naturligt med tanke på att den gemensamma partsavsikten
sannolikt bäst framgår av de individuellt avtalade villkoren. Vidare får enligt
Bernitz allmänna avtalsvillkor i allmänhet ge vika för muntliga utfästelser.40

En viktig tolkningsregel är oklarhetsregeln.41 Bernitz beskriver regelns
innebörd så att ”man vid tvekan om innebörden av villkor i ett skriftligt
avtal tolkar villkoret till nackdel för part (eller sida) som avfattat villkoren
(in dubio contra stipulatorem).”42 Enligt Lehrberg innebär oklarhetsregeln
att ”(t)olkningen sker till nackdel för den part som haft skuld till en oklarhet
eller haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten.43 Numera förekommer ännu
en variant av tolkningsregeln i 10 § lagen om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden. Bestämmelsen har följande lydelse; ”om
innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell
förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en
konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån. Oklarhetsregeln torde
särskilt gynna den svagare parten, här konsumenterna, vid ensidigt
upprättade standardavtal.

Minimumregeln är en annan tolkningsregel som då och då förekommer. Den
innebär enligt Bernitz ”att otydliga avtalsvillkor bör tolkas så att man väljer
den för den förpliktade parten minst betungande tolkningen.”44 Regeln är
                                                
38 Lindberg, A., Westman, D., Praktisk IT-rätt, s. 58.
39 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 47.
40 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 48.
41 Se om oklarhetsregelns historiska framväxt och tillämpning därav i Lehrberg, B.,
Avtalstolkning, s. 115-117.
42 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 50.
43 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 116.
44 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 51.
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typiskt sett starkt säljarvänlig, eftersom det ofta är säljarens prestation som
har blivit otydligt formulerad i avtalet. Bernitz menar därför att regeln
möjligtvis bör användas enbart vid ensidiga förpliktelser.45 Lehrberg synes
dock vilja ge regeln ett vidare tillämpningsområde.46 Jag ansluter mig till
den uppfattning som Bernitz företräder. Principen att tolka tyngande villkor
i ensidigt upprättade standardavtal restriktivt och mot författaren är enligt
Bernitz en klar rättsprincip både i Sverige och utomlands. Långtgående
friskrivningar kan i vissa fall t.o.m. komma att borttolkas av en domstol
eller helt bortses från.47 Det är dock enligt min mening nödvändigt att i det
särskilda fallet göra en helhetsbedömning av avtalet. Med hjälp av de olika
tolkningsprinciperna ges de allmänna domstolarna en möjlighet till dold
kontroll av enskilt avfattade och oklara standardvillkor. Genom tillkomsten
av bl.a. 36 § avtalslagen har domstolarna numera en möjlighet att öppet
jämka eller åsidosätta oskäliga standardavtalsvillkor, något som kan sägas
ha varit en del av syftet med generalklausulens införande.48             

I praktiken förekommer det olika typer av friskrivningar i
Internetleverantörernas standardavtal som eventuellt skulle kunna bli
föremål för en restriktiv tolkning. Friskrivningarna gäller bland annat
ansvaret för fel i programvara och tjänst, skadeståndsansvaret för indirekt
förlust, ansvaret för vårdslöshet m.m. En klausul om ansvarsfriskrivning
som förekommer i en del standardavtal inom branschen, föreskriver att
företaget inte kan göras ansvarig för utebliven eller försenad leverans av
information. Om näringsidkaren i en klausul preciserar tjänstens innehåll
såsom varande att bereda konsumenten tillgång till Internet, uppkommer
frågan om leverans av data överhuvudtaget är en del av
Internetleverantörens tjänst. Jag har ovan (se avsnitt 3.1.1.) givit uttryck för
åsikten att så är fallet. Enligt min mening innebär en sådan
ansvarsfriskrivning följaktligen att Internetleverantören friskriver sig från en
del av tjänstens beskaffenhet. Detta är ett typexempel på en klausul som
skulle kunna bli föremål för en restriktiv tolkning.

3.5 Regler som kan påverka avtalsinnehållet

3.5.1 Inledning

Ovan har redogjorts för de regler som är tillämpliga vid ingående och
tolkning av avtal om Internetabonnemang. I detta avsnitt skall istället de
regler som kan komma att påverka standardavtalens innehåll belysas.
Reglerna är här, liksom ovan, av både civilrättslig och marknadsrättslig
natur.

                                                                                                                           
45 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 51.
46 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 132-133.
47 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 52-53.
48 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 53-54.
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3.5.2 Jämkning eller åsidosättande av oskäliga avtalsvillkor

En bestämmelse som är direkt tillämplig vid avtal om Internetabonnemang
är 36 § avtalslagen. Denna tvingande bestämmelse infördes i avtalslagen
1976 för att möjliggöra en öppen kontroll av innehållet i avtal och andra
rättshandlingar. Syftet med bestämmelsens införande var även att den skulle
fungera som ett komplement till den dåvarande avtalsvillkorslagen.
Föredraganden i propositionen till bestämmelsen anförde att den enskilde
konsumenten skulle få bättre möjligheter än tidigare att få bort ett
avtalsvillkor som användes trots att villkoret eller ett liknande villkor hade
ansetts som oskäligt av Konsumentombudsmannen eller
Marknadsdomstolen. Vidare skulle domstolarna, genom införandet av en
generalklausul, få en möjlighet att ingripa inte bara mot sådana villkor som
omfattades av avtalsvillkorslagen utan även mot andra avtalsvillkor som fick
anses oskäliga i det enskilda fallet.49

Enligt 36 § 1 st avtalslagen får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan
avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll,
omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och
omständigheterna i övrigt. Enligt 36 § 2 st avtalslagen skall vid prövning
enligt första stycket särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som är
konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Vid tillämpningen av 36 § avtalslagen är det möjligt för domstolarna att ta
hjälp av dispositiva och tvingande lagregler på det aktuella området i syfte
att företa en jämförelse mellan lagreglerna och avtalsvillkoret och på detta
sätt bedöma om avtalsvillkoret är att anse som oskäligt. Detta betyder dock
inte att en part inte kan åberopa 36 § avtalslagen i sådan fall då det
ifrågavarande avtalsvillkoret står i överensstämmelse med dispositiv och
tvingande lagstiftning.50

Domstolarna har ingen anledning att pröva om ett avtalsvillkor som står i
strid med tvingande lagstiftning är oskäligt eller inte, eftersom
avtalsvillkoret då är utan verkan. Däremot kan, enligt uttalanden i
propositionen, domstolarna ”hämta ledning från värderingar och principer
som ligger till grund för tvingande lagstiftning.”51 En sådan analogisk
tillämpning borde enligt propositionen kunna komma i fråga, särskilt ”när en
viss typ av avtal i stor utsträckning är föremål för tvingande reglering men
vissa frågor har lämnats utanför av lagtekniska skäl e. d.”52 En analogisk
tillämpning kan även komma i fråga då det ifrågavarande avtalsvillkoret och
avtalstypen överhuvudtaget inte har blivit föremål för tvingande lagstiftning.
Det framhålls därvid i propositionen att tillämpningen av 36 § avtalslagen
förutsätter att skälen bakom det utvalda tillämpningsområdet för de

                                                
49 Prop. 1975/76:81, s. 102-104.
50 Prop. 1975/76:81, s. 121.
51 Prop. 1975/76:81, s. 122.
52 Prop. 1975/76:81, s. 122.
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tvingande bestämmelserna särskilt beaktas. I propositionen uttalas det vidare
att domstolarna inte bör utnyttja 36 § avtalslagen för att ge tvingande
lagstiftning ett utvidgat tillämpningsområde.53

Skälen för att tillämpa 36 § avtalslagen på avtalsvillkor som avviker från
dispositiv rätt, är inte lika starka som skälen för att tillämpa 36 § avtalslagen
på avtalsvillkor som strider mot tvingande lagstiftning vid en sådan
analogisk tillämpning som har redogjorts för ovan. En dispositiv regel
innebär ju att parterna har frihet att avtala på annat sätt än vad rättsregeln
föreskriver. I propositionen uttalas att ”(b)edömningen av om ett villkor som
avviker från en dispositiv bestämmelse är oskäligt eller ej blir naturligtvis
beroende av i hur hög grad och på vad sätt villkoret avviker från
bestämmelsen.”54 I propositionen framhålls att det inte är meningen att
domstolarna vid bedömningen skall tillmäta de dispositiva bestämmelserna
så stor betydelse att bestämmelserna i princip blir av tvingande karaktär.55

Enligt min mening bör domstolarna även kunna ta hänsyn till om de
dispositiva bestämmelserna har utformats särskilt med tanke på den under
bedömning aktuella typen av avtal eller inte.

Rättsverkningarna av att ett avtalsvillkor bedöms som oskäligt är enligt 36 §
avtalslagen jämkning eller åsidosättande av avtalsvillkoret. I praktiken
innebär bestämmelsen att det oskäliga avtalsvillkoret inte tillämpas
överhuvudtaget eller att det oskäliga avtalsvillkoret tillämpas i jämkat skick
eller att det ersätts av en dispositiv rättsregel.56

Efter ovanstående genomgång av bestämmelsen i 36 § avtalslagen kan man
ställa sig frågan på vilket sätt bestämmelsen kan bli av betydelse för avtal
om Internetabonnemang. Det finns enligt min mening en möjlighet att en
användning av 36 § avtalslagen indirekt får till följd att tvingande
lagstiftning blir relevant för avtal om Internetabonnemang. Detta kan bli
följden om avtal om Internetabonnemang företer sådana relevanta likheter
med en viss avtalstyp som är föremål för tvingande lagstiftning att en
analogisk tillämpning av de tvingande reglerna kan komma i fråga. Det är
inte säkert att det finns någon tvingande lagstiftning på konsumentområdet
som kan bli analogt tillämpbar på avtal om Internetabonnemang och
därigenom få genomslag via 36 § avtalslagen. Enligt min mening har de
allmänna domstolarna ändå alltid möjlighet att åberopa de värderingar och
principer som ligger till grund för tvingande lagstiftning på
konsumentområdet. En viktig aspekt i sammanhanget är att tvister om
Internetabonnemang sällan prövas i de allmänna domstolarna. De tvister
som hamnar hos Allmänna reklamationsnämnden skall dock prövas utifrån
gällande rätt och då kan 36 § avtalslagen komma att få betydelse för avtal
om Internetabonnemang.

                                                
53 Prop. 1975/76:81, s. 122.
54 Prop. 1975/76:81, s. 123.
55 Prop. 1975/76:81, s. 123-124.
56 Adlercreutz, A., Avtalsrätt II, s. 94.
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I förarbetena till 36 § avtalslagen behandlas särskilt tre grupper av
friskrivningar; friskrivningar från prestationens kvalitet eller beskaffenhet,
friskrivningar från skadeståndsskyldighet och friskrivningar som begränsar
skadeståndets belopp. När det gäller friskrivningar från prestationens
kvalitet eller beskaffenhet i övrigt nämns i förarbetena särskilt sådana
avtalsvillkor som föreskriver att varan säljs i befintligt skick.57 Klausuler
med en sådan formulering förekommer inte vid avtal om
Internetabonnemang. Däremot förekommer klausuler som torde innebära en
friskrivning från vad som annars skulle utgöra en del av tjänsten.
Standardavtalen innehåller inte sällan klausuler som beskriver tjänstens
omfattning ”som en anslutning till Internet”. Om med detta skall förstås
både själva anslutningen och leverans av information är det inte fråga om en
friskrivning från tjänstens egenskaper. Om däremot med uttrycket endast
menas tillgången till Internet, torde det enligt min mening vara fråga om en
friskrivning från tjänstens egenskaper som kan komma att bedömas enligt 36
§ avtalslagen.

Det existerar en allmän rättsprincip med innebörden att det inte är möjligt att
friskriva sig från skadeståndsansvar på grund av uppsåt eller grov
försummelse.58 I propositionen till 36 § avtalslagen stadgas att det i vissa
fall även kan vara möjligt att tillämpa generalklausulen på avtalsvillkor som
innebär en friskrivning från normalgraden av försummelse.59 Det finns
standardavtal inom branschen som innehåller klausuler om friskrivning från
skadeståndsansvar vid normalgraden av oaktsamhet. Ett exempel är följande
klausul; ” (X) ansvarar inte för följdskador eller indirekta förluster. (X)
svarar inte heller för olägenhet, skada eller förlust som orsakats genom
avbrott eller annan felaktighet i förbindelse eller genom oriktigt expedierad,
utebliven eller försenad överföring av data, bild, text eller ljud eller av annan
störning av sådan överföring.” Vid en skälighetsbedömning av sådana
friskrivningsklausuler måste hänsyn även tas till avtalsparternas förhållande,
vilken typ av skada det rör sig om, vilket skyddsintresse
skadeståndsskyldigheten vilar på samt förhållandet till annan lagstiftning.60

Det är således inte säkert att en klausul om friskrivning från
skadeståndsansvar vid culpa, skulle anses som oskälig vid avtal om
Internetabonnemang.

I Allmänna reklamationsnämnden har ett villkor avseende ett telefonbolags
rätt att ensidigt företa ändringar i villkoren ansetts som oskäligt mot en
konsument.61 Det framgår av fallet att det inte var rätten till ensidig ändring
av villkor som var oskäligt i sig. Bolaget hade dock enbart aviserat
ändringen av villkoren genom meddelande i media. En sådan klausul kunde
inte anses skälig mot konsumenten. I propositionen till 36 § avtalslagen

                                                
57 Prop. 1975/76:81, s. 143f.
58 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 53.
59 Prop. 1975/76:81, s. 144-145.
60 Lundmark, T., Friskrivningsklausuler- Giltighet och räckvidd, s. 115.
61 ARN 1997, mål nr. 6437.
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framhålls just att ett avtalsvillkor vilket ger den ena parten ensam
beslutanderätt kan anses som oskäligt på grund av sitt innehåll.62

Några av de kanske mest negativa avtalsvillkoren för konsumenter vid avtal
om Internetabonnemang är de villkor som föreskriver lång bindningstid.
Sådana avtalsvillkor skulle kunna anses som oskäliga enligt
generalklausulen. Det är även möjligt att sådana standardvillkor som
föreskriver att konsumenten vid avtalets upphörande inte har rätt till
återbetalning av eventuellt erlagd avgift, kan komma att jämkas enligt 36 §
avtalslagen.

3.5.3 Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Då i princip samtliga Internetleverantörer använder sig av standardavtal och
då det saknas tvingande lagstiftning på området, kan lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen) komma att fylla
en viktig funktion vid sådana avtal.63 Lagen möjliggör ett förbud av oskäliga
avtalsvillkor och fungerar som en grund för KO:s förhandlingar med olika
näringsidkare om utformningen av deras allmänna avtalsvillkor.64 Även om
36 § avtalslagen delvis infördes för att åstadkomma större parallellitet
mellan den civilrättsliga och den näringsrättsliga lagstiftningen, föreligger
det vissa skillnader mellan de allmänna domstolarnas bedömning enligt 36 §
avtalslagen och Marknadsdomstolens bedömning enligt 3 § i
avtalsvillkorslagen.

Avtalsvillkorslagen berör inte direkt förhållandet mellan parterna, eftersom
lagen i stor utsträckning är av offentligrättslig karaktär. Avtalsvillkorslagen
är helt inriktad på att skydda konsumenterna som kollektiv genom en
förebyggande sanering av standardvillkor. Lagen har med andra ord ett
starkt preventivt syfte. Generalklausulen i avtalslagen kan å andra sidan
åberopas först när en tvist mellan två parter har uppkommit. En part kan
alltså inte direkt stödja sig på avtalsvillkorslagens marknadsrättsliga regler
under en pågående tvist.65

Prövningen enligt avtalsvillkorslagen tar sikte på en typiserad bedömning av
om ett visst villkor, med hänsyn till pris och övriga omständigheter, är att
anse som oskäligt mot konsumenterna som kollektiv. Prövningen enligt 36 §
avtalslagen tar däremot sikte på om ett avtalsvillkor, i förhållande till
omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden etc., är
oskäligt i ett bestämt fall. Marknadsdomstolen tar ställning till om ett visst
avtalsvillkor skall få användas i framtiden medan de allmänna domstolarna
tar ställning till rättsföljden av ett oskäligt villkor som redan har kommit till

                                                
62 Prop. 1975/76:81, s. 118.
63Avtalsvillkorslagen bygger på rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga
villkor i konsumentavtal.
64 Lundmark, T., Friskrivningsklausuler- Giltighet och räckvidd, s. 122.
65 Bernitz, U., Svensk marknadsrätt, s. 237.
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användning. Detta medför att de allmänna domstolarna inte är bundna av
Marknadsdomstolens avgöranden och vice versa.66 Domstolarna sneglar
dock på varandras rättspraxis vid bedömningen av om ett visst villkor är att
anse som oskäligt eller ej.

Enligt 1 § i avtalsvillkorslagen gäller lagen avtalsvillkor som näringsidkare
använder när de erbjuder bl. a. tjänster till konsumenter. Med tjänst förstås
alla slags tjänster. Avtalsvillkorslagen är inte formellt begränsad till
standardavtal men avser villkor som tillämpas likartat i ett större antal fall
när t.ex. en tjänst erbjuds konsumenterna i allmänhet eller en kategori av
konsumenter.67 I 3 § i avtalsvillkorslagen stadgas att om ”ett avtalsvillkor
(…) med hänsyn till pris och övriga omständigheter (är) oskäligt mot
konsumenten, får Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i
framtiden i liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor,
om förbudet är påkallat från allmän synpunkt eller annars ligger i
konsumenternas eller konkurrenternas intresse.”

Det är enligt 4 § i första hand Konsumentombudsmannen som har rätt att
ansöka om förbud av ett visst avtalsvillkor. I andra hand får ansökan göras
av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare.

Standardvillkoren avseende Internetabonnemang kan många gånger
uppfattas som tämligen oklara till sin innebörd. Det föreligger därvid en risk
för att konsumenter vilseleds att inte göra gällande några påföljder vid
Internetleverantörens avtalsbrott. Marknadsdomstolen har i ett rättsfall
uttalat sig om sådana oklara villkor.68 I fallet hade ett bolag använt sig av en
till innebörden oklar friskrivningsklausul vid konsumentavtal.
Marknadsdomstolen konstaterade att villkoret kunde tolkas så att en
långtgående friskrivning från ansvar gjordes. Marknadsdomstolen ansåg det
dock inte vara nödvändigt att ta ställning till frågan om villkoret skulle
tolkas på detta sätt, då villkoret i varje fall kunde uppfattas på detta sätt av
konsumenter. Slutligen anförde Marknadsdomstolen att ett villkor är att anse
som oskäligt om det är presenterat på ett oklart sätt så att konsumenten kan
vilseledas om dess innebörd eller om sina egna rättigheter.
Marknadsdomstolen förbjöd bolaget vid vite att använda det omtvistade
avtalsvillkoret eller väsentligen samma villkor. Vid avtal om
Internetabonnemang förekommer det att tjänsten avgränsas på ett sådant sätt
att konsumenter torde kunna vilseledas om tjänstens innehåll och därmed
avstår från att göra påföljder gällande. Andra avtalsvillkor som kan komma
ifråga som oskäliga enligt avtalsvillkorslagen är, förutom de villkor som
redan har beskrivits ovan under avsnitt 3.5.2, bl.a. villkor vari
näringsidkaren kräver att en tjänst skall reklameras skriftligen.69

                                                
66 Prop. 1994/95:17, s. 89f.
67 Bernitz, U., Svensk marknadsrätt, s. 236-237.
68 MD 1988:8.
69 Se bl.a. MD 1990:7 och MD 1988:25.
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I bilagan till rådets direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal ges
exempel på villkor som typiskt sett betraktas som oskäliga.70 Bland annat
kan ett avtalsvillkor som tillåter näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren
utan något giltigt skäl som anges i avtalet, anses som oskäligt. Detta hindrar
dock inte att en näringsidkare förbehåller sig rätten att ensidigt ändra
villkoren i ett avtal som har träffats på obestämd tid, förutsatt att han
förpliktas att underrätta konsumenten med rimligt varsel och att denne kan
säga upp avtalet. I detta sammanhang kan påminnas om att det i
propositionen till 36 § avtalslagen nämns att en klausul som föreskriver
ensidig bestämmanderätt kan anses som oskälig på grund av sitt innehåll.
Det är tveksamt om följande klausul, som är ett exempel från ett
standardavtal om Internetabonnemang, skulle godtas enligt ovan; ”(X) äger
rätt att utan föregående underrättelse till Kund utföra ändringar i tjänsten
som ej avsevärt påverkar tjänstens funktion. Större förändringar aviseras på
lämpligt sätt senast 30 dagar i förväg. Frågan är vad som avses med sådana
mindre ingripande ändringar.

                                                
70 Bilagan återfinns i anslutning till rådets direktiv.
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4 Utfyllande regler om fel

4.1 Inledning

Även om parterna vid ingående av avtal om Internetabonnemang i princip
alltid använder sig av standardavtal för att reglera sina inbördes relationer, är
det ändå näst intill omöjligt att täcka alla frågor som kan uppkomma mellan
dem. Då kan det finnas behov av att undersöka vilka utfyllande regler som
gäller för tjänsten. I den här uppsatsen kommer undersökningen att
begränsas till vilka utfyllande regler om fel som gäller vid avtal om
Internetabonnemang. De dispositiva rättsreglerna kan finnas i tvingande
eller dispositiv lagstiftning, ha utbildats i rättspraxis eller uppstå som en
konsekvens av domstolarnas rättsliga överväganden i ett enskilt fall.71

Dispositiva rättsregler kan även bestå av allmänna rättsgrundsatser. Med
allmänna rättsgrundsatser förstås sådana principer som skapas genom att det
i flera olika rättsregler på olika områden förekommer i princip samma
lösning på ett problem. En sådan allmän rättsgrundsats bygger således på en
rättsanalogi.72 Ibland används dock beteckningen allmän rättsprincip för
sådana lagregler vilka är av särskild dignitet. Begreppet rättsprincip kan
därmed ha två olika betydelser. Utfyllnad omfattar både fastställandet av en
viss förpliktelses innebörd och de rättsverkningar som följer av
förpliktelsen. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas reglerna som
bestämmer vilka påföljder en part kan göra gällande när den andra parten
inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet eller de genom utfyllnad
fastställda förpliktelserna.73 Eftersom det saknas direkt tillämpliga lagregler
för avtal om Internetabonnemang, ligger det nära till hands att undersöka
tänkbara analogier från närliggande områden. Innan en sådan
undersökningen företas är det nödvändigt att placera in det aktuella avtalet i
dess rättsliga miljö.

4.2 Avtalstyp m m

Traditionellt sett har man delat upp avtal om tjänster i två huvudgrupper;
avtal om materiella tjänster och avtal om immateriella tjänster.74 Avtal om
Internetabonnemang tillhör den sistnämnda huvudgruppen. Immateriella
tjänster tillhör ett komplext rättsområde.75 Det handlar i princip om tjänster
som inte har något direkt samband med fast eller lös egendom. Några
exempel på immateriella tjänster är rådgivning av olika slag, undervisning
                                                
71 Adlercreutz, A., Avtalsrätt II, s. 16 och 18.
72 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 147.
73 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 16.
74 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 23-28 samt s. 83.
75 Jag har valt att använda mig av begreppet immateriell tjänst istället för andra begrepp
som uppdragsavtal och sysslomannaskap. Se vidare Hellner, J., Speciell avtalsrätt II,
Kontraktsrätt, 1 häftet,  s. 200-201 för innebörden av de sistnämnda begreppen.
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och olika former av abonnemang (, Internet-, telefon-). Det finns ingen
övergripande lagstiftning på området immateriella tjänster. Sådana tjänster
uppvisar heller ingen avsevärd likhet med de tjänster som finns reglerade i
konsumenttjänstlagen. Det är vanskligt att uttala sig om en närmare
systematisk indelning av immateriella tjänster eftersom arbetsinslaget i
tjänsterna skiljer sig mycket åt.

Betydelsen av att placera in ett avtal under en viss avtalstyp kan beskrivas
med följande citat;

”Genom bestämmandet av avtalstyp insättes avtalet i en rättslig miljö, i ett komplex av
utfyllande rättsregler som blir tillämpliga på avtalsförhållandet, om inte annat följer av
avtalet.”76

Grunden för indelning i olika avtalstyper kan bl.a. vara förpliktelsernas
varierande sammansättning och skillnaden mellan rättsföljder.77

Grundläggande avtalstyper är köp, hyra och tjänst, men även korsande
indelningar förekommer. Leasingavtal är definitionsmässigt avtal om
långtidshyra, men påminner faktiskt sett om både hyra och köp. Ny
lagstiftning kan i sig innebära att en ny avtalstyp bildas. Det är svårt att
bedöma om avtal om Internetabonnemang faller under en etablerad avtalstyp
eller om den utgör en egen avtalstyp. Tjänsten uppvisar stora likheter med
avtal om telefonabonnemang.

En annan typ av indelning, som inte bygger på avtalstyper, är distinktionen
mellan företagsuppdrag och personliga uppdrag. Avtal om
Internetabonnemang hänför sig till vad som kan kallas företagsuppdrag.
Med företagsuppdrag menas avtal om immateriella tjänster, vilka saknar
personlig karaktär. Det är alltså i huvudsak företag som utför tjänsterna och
ur kundens perspektiv spelar det därvid mindre roll vem som egentligen
utför tjänsten.78 Motsatsen till företagsuppdrag är personliga uppdrag.
Gränsen mellan de båda kategorierna är inte helt klar. Skälet till att göra en
dylik uppdelning av de immateriella tjänsterna är att vissa lagar och
rättsregler är utformade huvudsakligen med tanke på personliga uppdrag.
Det är därför osäkert i vilken utsträckning dessa regler är tillämpliga vid
företagsuppdrag.79

4.3 Något om metod

Ovan har konstaterats att det ligger nära till hands att undersöka tänkbara
analogier från närliggande områden. Analogier brukar delas upp i lag-, rätts-
och institutsanalogi.80 För undersökningen nedan kommer främst
                                                
76 Adlercreutz, A., Avtalsrätt II, s. 15.
77 Sundberg, J., Avtalstyper och typavtal, SvJT 1961 s. 12. Hellner, J., Speciell avtalsrätt II,
kontraktsrätt, 2 häftet, s. 30.
78 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, s. 224.
79 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, s. 201.
80 Om analogislut, se Peczenik, A., Juridisk argumentation- en lärobok i allmän rättslära.
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rättsanalogier i fråga. Utredningen är generell såtillvida att jag i princip inte
kommer att pröva om enskilda lagregler är analogt tillämpliga vid avtal om
Internetabonnemang. Detta sker i högre utsträckning i kapitel 5, där jag
särskilt kommer att gå in på vad som gäller vid kontraktsbrottet fel samt
vilka påföljder som kan göras gällande.

4.4 Möjliga analogier

4.4.1 Analogier från konsumenttjänstlagen och
konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen är enligt 1 § tillämplig på avtal om arbete på lös sak,
arbete på fast egendom och byggnader samt förvaring av lösa saker. Lagen
gäller endast mellan en näringsidkare och konsument. Konsumentköplagen
är tillämplig på köp av lösa saker mellan en näringsidkare och en
konsument. Då båda lagar är relativt generella till sin natur och avser
konsumentförhållanden, ter det sig naturligt att som en utgångspunkt
undersöka huruvida det föreligger gemensamma principer i lagarna avseende
främst felreglerna och påföljderna vid fel, vilka kan ligga till grund för
rättsanalogier. I betänkandet till konsumenttjänstlagen förekommer det en
allmän redogörelse för möjligheterna att tillämpa lagen på avtal som faller
utanför dess egentliga tillämpningsområde.81 Det skall i detta sammanhang
nämnas att lagförslaget utformades på ett sådant sätt att den senare skulle
kunna byggas ut med ytterligare bestämmelser, avseende andra typer av
konsumenttjänster.82 Nedan följer en kort redogörelse för utredningens
ställningstagande i denna fråga.

Enligt betänkandet torde det finnas goda möjligheter för en analog
tillämpning av lagen på andra avtalstyper. Särskilt gäller detta enligt
betänkandet ”lagförslagets övervägande dispositiva regler om
näringsidkarens prestation, priset m. m.”83 Enligt betänkandet torde även
”de i huvudsak tvingande reglerna om påföljder för kontraktsbrott på
näringsidkarens respektive konsumentens sida (…) i betydande utsträckning
kunna tillämpas analogiskt såsom dispositiva rättsprinciper.”84 En analogisk
tillämpning på andra typer av tjänster än den lagen avser, är kanske främst
aktuell för sådana tjänster som rådgivning och olika typer av behandling.85

Av propositionen till konsumenttjänstlagen framgår att åtskilliga av
konsumenttjänstlagens regler troligtvis ger uttryck för vad som tidigare
troligtvis utgjorde gällande dispositiv rätt på konsumenttjänstområdet.86

                                                
81 SOU 1979:36, s. 120 ff.
82 SOU 1979:36, s. 111-113.
83 SOU 1979:36, s. 121.
84 SOU 1979:36, s. 121.
85 SOU 1979:36, s. 121. Se även Grobgeld, L., Konsumenträtt, s. 166.
86 Prop. 1984/85:110, s. 26. Se även Olsen, L., Konsumentskyddets former, s. 91.
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Detta bör enligt min mening tillmätas viss betydelse vid bedömningen av
lagens räckvidd. Det finns således övervägande skäl för att tillämpa
åtminstone en del av konsumenttjänstlagens regler analogt på avtal om
Internetabonnemang.

Både konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen innehåller regler om
vad som skall anses utgöra fel i tjänsten respektive varan. Reglerna anger i
princip samma kriterier för vad som skall anses utgöra fel, även om
reglernas utformning avviker något från varandra. I 16 §
konsumentköplagen stadgas  till en början bl a att varan skall stämma
överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från vad som
följer av avtalet, föreligger ett fel. Även i bestämmelsen i 9 §
konsumenttjänstlagen stadgas bl a att fel i tjänsten föreligger om tjänsten
avviker från vad som därutöver får anses avtalat. Det är i båda fallen fråga
om konkreta fel. Vidare uppräknas i 16 § konsumentköplagen kriterier för
vad som kan kallas en abstrakt standard för varan. Om varan inte är ägnad
för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
föreligger således fel. Varan kan under vissa omständigheter även vara
felaktig om den inte är ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen
avsåg att varan skulle användas. I sistnämnda fall är det dock osäkert
huruvida det är fråga om en abstrakt standard. I konsumenttjänstlagen
uttrycks den normala standarden på ett något annorlunda sätt. Enligt 9 §
skall tjänsten vidare anses felaktig om resultatet avviker från vad
konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva. Konsumenten har enligt
4 § bl a rätt att kräva ett fackmässigt utförande av tjänsten. Det
grundläggande felbegreppet, såsom det har utformats i de båda
konsumentskyddslagarna, utgörs således av en konkret och en abstrakt
standard. En sådan indelning finner man även i t.ex. 4 kap. 19 § JB avseende
fel i fast egendom och i 17 § köplagen. Det föreligger därför enligt min
mening starka skäl för att även använda ett sådant felbegrepp vid avtal om
Internetabonnemang.

I 19 § konsumentköplagen och i 10 § konsumenttjänstlagen återfinns regler
om näringsidkarens ansvar för marknadsföringsuppgifter. Ett sådant
civilrättsligt marknadsföringsansvar återfinns även i 18 § köplagen. Jag
anser att det här är möjligt att tala om en allmän rättsprincip, som kan antas
gälla även vid avtal om Internetabonnemang (se även nedan under avsnitt
5.6).

Även när det gäller påföljdssidan uppvisar de båda konsumentskyddslagarna
betydande likheter i fråga om vilka påföljder en konsument kan göra
gällande vid fel i varan respektive tjänsten. Här skulle man kunna hävda att
det är en återkommande princip att konsumenter vid olika typer av
konsumentavtal har rätt att göra de påföljder gällande som följer av de båda
konsumentskyddslagarna.

4.4.2 Möjligheten att använda analogier från andra
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lagreglerade tjänster på konsumentområdet

För vissa typer av tjänster har det ansetts föreligga behov av separat
lagstiftning. Så har skett i t.ex. konsumentförsäkringslagen (1980:38), lagen
(1992:1672) om paketresor (paketreselagen) samt fastighetsmäklarlagen
(1995:400). Eftersom det här (i varje fall delvis) rör sig om immateriella
tjänster, skulle det kunna vara befogat att beträffande varje speciallag utreda
huruvida den är analogt tillämplig på avtal om Internetabonnemang. Enligt
min uppfattning uppvisar dock de reglerade  tjänsterna så få likheter med
den aktuella tjänsten att en analog tillämpning av speciallagarna på avtal om
Internetabonnemang troligtvis inte är möjlig. I förarbetena till samtliga lagar
nämns inget om möjligheten att tillämpa lagarna analogt på den typen av
tjänst det här är fråga om. I propositionen till konsumentförsäkringslagen
nämns dock att de tvingande bestämmelserna i lagen inte utan vidare skall
uppfattas som lämpliga normalregler, vilket enligt min mening, skulle kunna
tolkas som att lagstiftaren inte har haft för avsikt att lagen skall få verkan
utanför sitt egentliga tillämpningsområde.87 För en sådan tolkning talar även
det faktum att lagstiftaren valt att specialreglera en viss tjänst. Det är
däremot inte uteslutet att konsumentförsäkringslagen skulle kunna tillämpas
analogt på de avtal om konsumentförsäkringar vilka inte omfattas av lagens
ordalydelse. Även om det troligtvis är uteslutet med en analog tillämpning
av fastighetsmäklarlagen, paketreselagen och konsumentförsäkringslagen på
avtal om Internetabonnemang, betyder detta inte att lagarna är utan all
betydelse i sammanhanget. De kan fortfarande enligt min mening ge
vägledning i vissa specialfall. Detta gäller enligt min mening t.ex. 29 § i
konsumentförsäkringslagen om återbetalning av premie vid avtalets
upphörande i förtid. En närliggande princip gäller för övrigt vid hävning av
naturaprestation. Principen gäller enligt Hellner inte enbart vid
kontraktsbrott utan även annars ”då avtal hävs på liknande grund”.88

Bestämmelsen i 29 § konsumentförsäkringslagen torde dock vara något
förmånligare, då den inte är beroende av en hävning eller något liknande
förfarande från konsumentens sida.

4.4.3 Analogi från köplagen

Köplagen är en lag med relativt generell räckvidd. På grund av detta skulle
man kunna argumentera för att lagen även borde kunna få betydelse för
andra typer av avtal än avtal om köp av lös egendom. Mot detta argument
kan, beträffande föremålet för den här uppsatsen, anföras att köplagen avser
avtal om egendom medan det här är fråga om en immateriell tjänst. De
faktiska förhållandena skiljer sig således något åt. Mot att ge köplagen
betydelse utanför sitt egentliga tillämpningsområde talar även det faktum att
lagen främst avser momentana avtal, medan det vid avtal om
Internetabonnemang handlar om varaktiga avtal. Dock faller t.ex. avtal om
tidningsabonnemang under lagens tillämpningsområde, vilket är ett varaktigt
                                                
87 Prop. 1979/80:9, s. 21.
88 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 186.



36

avtal. Eftersom köplagen i princip är skriven med tanke på att en viss
prestation skall ske vid ett visst ögonblick, inverkar detta på möjligheten att
tillämpa lagen analogt på den tjänst varom här är fråga.89 Bestämmelserna i
köplagen är avsedda att utgöra normalregler för främst kommersiella
avtalsförhållanden. Då det i den här uppsatsen är fråga om konsumentavtal
kan man fråga sig om detta förhållande bör inverka på köplagens lämplighet
som en källa för analogi. En stor del av köplagens regler återfinns som
tvingande regler i konsumentköplagen.90 Detta anser jag är ett argument som
talar för att köplagens regler kan tillämpas analogt även på
konsumentförhållanden. Sådana regler som återkommer i flera lagar på
civilrättens område, däribland i köplagen, kan ligga till grund för en
rättsanalogi. Köplagens regler har sammanfattningsvis viss relevans som
grund för olika typer av analogier vid avtal om Internetabonnemang.
Eftersom köplagens och konsumentköplagens regler till stor del är
överensstämmande, kan man ställa sig frågan vid vilka tillfällen det är
lämpligt att tillämpa köplagens regler analogt. Ett sådant tillfälle är när ett
visst problem inte har reglerats i konsumentköplagen men återfinns i
köplagen. Om köplagen och konsumentköplagen innehåller en regel med
exakt samma innehåll, spelar det egentligen ingen roll vilken regel som
kommer till analogisk användning. Man kan dock tänka sig att regeln i
konsumentköplagen skulle komma att tillämpas annorlunda eftersom det
finns ett övergripande konsumentskyddande syfte i bakgrunden. Om
köplagen och konsumentköplagen innehåller regler med olika lösningar på
samma problem, får man fråga sig om det är relevant att tillämpa köplagen. I
det fallet torde man normalt sett tillämpa konsumentköplagens regel framför
köplagens regel.

4.4.4 Analogi från 18 kap. handelsbalken, kommissionslagen
och handelsagenturlagen

Bestämmelserna i 18 kap. handelsbalken (18 kap. HB), lagen (1914:45) om
kommission (kommissionslagen) och lagen (1991:351) om handelsagentur
(handelsagenturlagen) reglerar olika typer av mellanmanssituationer. Det rör
sig vid avtal om Internetabonnemang inte om någon mellanmanssituation,
men reglerna kan ändå möjligen vara av viss betydelse på grund av att de
avser olika typer av uppdrag. Reglerna i 18 kap. HB behandlar främst
situationer om förhållandet till tredje man och redovisningsskyldighet. De är
inte relevanta för den här uppsatsens frågeställningar och kommer därför
inte att beröras i det följande.

4.4.4.1 Kommissionslagen och lagen om handelsagentur
Kommissionslagens regler återspeglar till stor del grundläggande principer
för uppdragsförhållanden och andra varaktiga avtal.91 Kommissionslagen

                                                
89 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 24-25.
90 Håstad, T., Den nya köprätten, s. 18.
91 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 203.
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reglerar förhållanden där en kommissionär utför en  tjänst för kommittentens
räkning. Lagen reglerar både förhållandet mellan kommittent och
kommissionär och förhållandet till tredje man.

Vid frågan om kommissionslagens regler kan ge vägledning vid avtal om
Internetabonnemang måste, enligt min uppfattning, till en början hänsyn tas
till styrkerelationen mellan parterna. Vid avtal om Internetabonnemang är
konsumenten, d.v.s. uppdragsgivaren, typiskt sett den svagare parten. Vid
avtal om kommission kan parternas styrkeförhållanden variera.
Kommissionslagen innehåller dock en del regler till skydd för
kommissionären, d.v.s. uppdragstagaren. Enligt Hellner är det därför
tveksamt om dessa regler utan vidare kan tillämpas på företagsuppdrag.92

Det är följaktligen tveksamt om dessa regler kan tillämpas analogt på avtal
om Internetabonnemang. Däremot skulle reglerna avseende
kommissionärens skyldigheter kunna vara av intresse som en källa för en
rättsanalogi. Detta gäller enligt min mening särskilt 7 § i kommissionslagen
om kommissionärens skyldighet att iaktta kommittentens intresse vid
fullgörandet av sitt uppdrag samt 17 § i kommissionslagen angående
kommissionärens skadeståndsskyldighet vid försumlighet vid utförandet av
sitt uppdrag. Culparegeln liksom skyldigheten för en part att visa omsorg
och iaktta den andra partens intressen återkommer i flera andra lagar på
civilrättens område.

Handelsagenturlagen är i ännu mindre grad än kommissionslagen lämpad för
analogisk tillämpning på avtal om Internetabonnemang.93

Handelsagenturlagen är i huvudsak en lagstiftning som har kommit till i
syfte att skydda handelsagenten, som anses vara den svagare parten i ett
agenturförhållande. En del regler har därför gjorts tvingande till agentens
förmån.94 På grund av att näringsidkaren vid avtal om Internetabonnemang
är den starkare parten, torde de regler som avser att skydda handelsagenten
inte kunna tillämpas analogt på sådana avtal.

4.4.5 Allmänna rättsprinciper

Allmänna rättsprinciper kan få stor betydelse för avtal om
Internetabonnemang eftersom det här rör sig om ett icke lagreglerat område.
De allmänna rättsprinciperna har vuxit fram i rättspraxis eller doktrin.
Exempel på allmänna rättsprinciper som kan få betydelse för avtal om
Internetabonnemang är principen att skadestånd i princip förutsätter vållande
(se dock mer om detta nedan) och att rätt till hävning normalt sett förutsätter
väsentligt kontraktsbrott. En annan allmän princip torde vara en
näringsidkares civilrättsliga ansvar för i marknadsföring lämnade uppgifter

                                                
92Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 226.
93 Hellner berör frågan om handelsagenturlagens användning på personliga uppdrag. Han
anför därvid att lagen kan ge vägledning men att den dock har en mer speciell karaktär än
kommissionslagen. Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 203.
94 Söderlund, H., Agenträtt, s. 17.
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(se vidare nedan). Kommissionslagen och köplagen är två civilrättsliga lagar
vars regler åtnjuter stor dignitet och kan sägas ge uttryck för allmänna
principer i den meningen att de kan tillämpas analogt i relativt stor
utsträckning.

Det torde, i varje fall tidigare, varit förutsatt att de allmänna rättsprinciperna
skulle tillämpas på samma vis oavsett hur den inbördes styrkerelationen
mellan avtalsparterna såg ut.95 Det kan starkt ifrågasättas om en sådan
tillämpning är rimlig och skälig. Min uppfattning är att vid en tillämpning av
allmänna rättsprinciper på avtal om Internetabonnemang hänsyn bör tas till
att konsumenten intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Även det
förhållandet att det i detta fall handlar om en tekniskt komplicerad tjänst
talar för en sådan tillämpning av de allmänna rättsprinciperna. En sådan
tillämpning torde även ligga i linje med den alltmer framträdande
konsumentskyddande tanken i svensk rätt.

En mycket intressant fråga för den här uppsatsen är om det kan sägas
existera några särskilda konsumenträttsliga principer. Bengtsson uttalade sig
redan under slutet av 1980-talet, om än med viss försiktighet, om en
eventuellt existerande dispositiv konsumentskyddsprincip i svensk rätt.96

Bengtsson ansåg dock att det kanske snarare var ”(…) ett särskilt sätt att
resonera än en rättsprincip i vanlig mening.”97 Även om det kan konstateras
en allmän tendens i svensk rättstillämpning att ta hänsyn till
konsumentsynpunkter vid avgörandet av en konsumenttvist, är det
problematiskt att närmare bestämma innebörden och omfattningen av en
sådan eventuell princip. Som Bengtsson framhåller i sin artikel är det
naturligt att domstolen tillämpar en lösning som finns i flertalet
konsumentskyddslagar på en närliggande avtalstyp. När en sådan möjlighet
inte är för handen, bör man enligt Bengtsson vara mer försiktig med att
tillmäta konsumentsynpunkter betydelse. Det borde emellertid vara möjligt
att i viss utsträckning tillämpa vissa konsumentskyddsregler analogt, t.ex.
konsumenttjänstlagens regler.98 Möjligheterna till att göra detta begränsas
dock av i vilken utsträckning den konsumentskyddande regeln avviker från
dispositiv rätt avseende samma situation samt hur väl den aktuella
situationen stämmer överens med det lagreglerade fallet.99

De problem och frågeställningar som Bengtsson diskuterar i sin artikel,
motsvarar tämligen väl de problem som uppkommer i den här uppsatsen. I
vilken utsträckning inverkar t.ex. konsumentsynpunkter på vad som är att
anse som gällande rätt vid avtal om Internetabonnemang? Bengtsson har i
artikeln angett situationer där han anser det vara motiverat att tala om en

                                                
95 Bengtsson, B., Konsumentskyddsprincipen och domstolarna, s. 14.
96 Bengtsson, B., Konsumentskyddsprincipen och domstolarna, s. 32-33. Jan Hellner verkar
mer tveksam till en s.k. ”social civilrätt”, även om det inte klart framgår om det är hans egen
uppfattning, se Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 25.
97 Bengtsson, B., Konsumentskyddsprincipen och domstolarna, s. 42.
98 Bengtsson, B., Konsumentskyddsprincipen och domstolarna, s. 35-36.
99 Bengtsson, B., Konsumentskyddsprincipen och domstolarna, s. 40.
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konsumentskyddsprincip i trängre mening. Detta gäller framför allt de fall
där en viss regel återkommer i flera konsumentskyddslagar och fall där det
är möjligt att tillämpa en konsumentskyddslag analogt. Å andra sidan kan
tillämpningen av en sådan princip inte ske in absurdum. Det kanske inte alla
gånger är ändamålsenligt att använda sig av en sådan princip. Hänsyn måste
enligt min mening bl.a. tas till avtalets föremål, avtalets innehåll i övrigt etc.
Jag har ovan kommit fram till att vissa konsumentskyddande lagar, framför
allt konsumenttjänstlagen, kan vara en källa för analog tillämpning vid avtal
om Internetabonnemang. Jag anser även att sådana regler vilka återkommer i
flera konsumentskyddande lagar och vilka kan ligga till grund för en
rättsanalogi kan få betydelse för avtal om Internetabonnemang. Därmed
anser jag även att konsumentaspekten, eller konsumentskyddsprincipen, om
en sådan kan anses föreligga i svensk rätt, är relevant vid avtal om
Internetabonnemang och liknande immateriella tjänster.

Även om en allmän konsumentskyddsprincip kan sägas existera, ger en
sådan princip inte något direkt svar på de frågor som skall utredas i den här
uppsatsen. Det finns anledning att utreda om det existerar några mer precisa
konsumenträttsliga principer. Av särskilt intresse för den här uppsatsen är
frågeställningen om det är möjligt att vid fel i konsumentavtal påvisa en
allmän skadeståndsrättslig princip om näringsidkares kontrollansvar. Jag
återkommer till denna frågeställning nedan (avsnitt 5.8.6.).
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5 Fel och påföljder

5.1 Inledning

Nedan kommer att utredas vad som avses med fel vid avtal om
Internetabonnemang samt vilka påföljder en konsument därvid kan göra
gällande. Jag kommer enbart att redogöra för faktiska fel.

5.2 Något om felbegreppet

Det saknas fortfarande en legaldefinition av begreppet fel. Vissa hållpunkter
för vad som är fel framgår dock av konsumentskyddslagstiftningen. I
doktrinen förekommer en felbedömning där man skiljer mellan abstrakt och
konkret fel.100 Felbedömningen innebär en jämförelse mellan å ena sidan
vad avtalet ger uttryck för och den abstrakta standard som gäller för avtalet
och å andra sidan den aktuella prestationen. Om prestationen avviker från
vad som särskilt avtalats handlar det om ett konkret fel. Om prestationen
avviker från den abstrakta standard som gäller, är felet ett abstrakt fel. Detta
synsätt på hur kontraktsbrottet fel skall bestämmas återspeglas bl.a. i 17 §
köplagen, 16 § konsumentköplagen och i 9 § konsumenttjänstlagen.

Hur felbegreppet skall bestämmas vid avtal om Internetabonnemang är
oklart. Frågan är om felbegreppet här kan delas in i abstrakta och konkreta
fel. Det finns i nuläget ingen skriven rättsregel som anger en abstrakt
standard för tjänsten Internetabonnemang. Det är däremot möjligt att det
finns allmänna principer med giltighet på detta område, vilka kan sägas
utgöra en abstrakt standard. Jag kommer därför i det följande att använda
mig av en indelning av de faktiska felen i abstrakta och konkreta fel.

5.3 Konkret fel

Utgångspunkten för en konkret felbedömning är avtalet mellan parterna. Om
prestationens egenskaper eller ändamål avviker från det som avtalats, är det
fråga om ett konkret fel. I praktiken kan det vara svårt att bestämma
tjänstens omfattning och innehåll. Enligt ett standardavtal inom branschen
beskrivs t.ex. tjänstens innehåll som ”en anslutning till Internet”. I nära
anslutning till detta stadgas att ”tjänstens omfattning specificeras i vid var
tid gällande produktbeskrivning”. I andra standardavtal förekommer
överhuvudtaget ingen beskrivning av själva tjänsten. Där får man förutsätta
att tjänsten istället regleras i det enskilda avtalet. Slutligen, i ett tredje
standardavtal stadgas att Internetleverantören inte ansvarar för leverans av
information på Internet och därmed inte skall vara ansvarig för skada på
                                                
100 Grobgeld, L., Hertzman, O., Fel, hållbarhet och garanti, s. 242-244.
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grund av utebliven eller försenad leverans. Det har ovan konstaterats att
näringsidkarens prestation primärt går ut på att bereda konsumenten tillgång
till Internet. Vilken grad av tillgänglighet konsumenten har rätt att kräva
framgår i första hand av avtalet. Om tillgängligheten avviker från det som
avtalats mellan parterna, föreligger fel i tjänsten.

Det torde även ingå i Internetleverantörens naturaprestation att överföra data
med viss hastighet till och från konsumentens dator (se ovan under avsnitt
3.1.1). Internetleverantören har en möjlighet att påverka
överföringshastigheten i accessnätet, genom val av överföringsteknik och
överföringsmedium. Internetleverantören kan dock inte påverka att andra
faktorer sänker överföringshastigheten. Andra Internetoperatörers nät kan
vara överbelastade, servrar kan vara överbelastade etc. Man kan fråga sig
om det är rimligt att en Internetleverantör skall ansvara för en faktor som
han inte har full kontroll över. När ändå vissa Internetleverantörer i sina
standardavtal friskriver sig från ansvar för utebliven och ”för sen” leverans
av information, kan det tyckas som om de själva tror sig ha ett visst ansvar
för kvaliteten av överföringen.

Ett ärende i Allmänna reklamationsnämnden ger stöd för uppfattningen att
överföringshastigheten ingår som en del av Internetleverantörens tjänst.101

En konsument hade beställt fast uppkoppling till Internet.
Internetleverantören hade garanterat en viss överföringskapacitet. Efter
installation visade det sig att den verkliga överföringshastigheten inte
motsvarade den enligt avtalet överenskomna överföringshastigheten.
Konsumenten reklamerade felet hos Internetleverantören och vägrade att
betala installationskostnaden. Nämnden anförde att Internetleverantören
hade haft möjlighet att fullfölja avtalet och avhjälpa de brister som fanns i
installationen. Eftersom Internetleverantören istället valde att avbryta
uppkopplingen, fann nämnden att konsumenten inte skulle vara skyldig att
betala installationskostnaden. Nämnden fann alltså att det förelåg en brist i
den avtalade tjänsten.

Det mest intressanta i ärendet är kanske snarare parternas argumentation än
nämndens korta motivering till beslut. Konsumenten menade att den
aktuella uppkopplingen var otillräcklig för alla de servertjänster som finns
tillgängliga på Internet idag. Konsumenten ansåg att syftet med tjänsten var
förfelat. Internetleverantören å sin sida menade att företaget enbart kunde
garantera bandbredden mellan konsumentens accesspunkt och företaget.
Företaget hade däremot ingen kontroll över andra operatörers nät.

Enligt min uppfattning bör överföringshastigheten anses utgöra en egenskap
i tjänsten, för vilken en Internetleverantör kan hållas ansvarig. Särskilt om
en Internetleverantör har garanterat att tjänsten skall hålla en viss kvalitet
bör Internetleverantören kunna hållas ansvarig för detta, genom att en
avvikelse från kvaliteten är att bedöma som fel i tjänsten. Det vanliga är

                                                
101 ARN, Änr 1999-5648, beslut 2000-03-22.
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dock att näringsidkaren inte garanterar en viss överföringshastighet, utan
endast anger den maximala överföringshastigheten i accessnätet till
konsumenten. I denna situation är det betydligt svårare att bedöma om den
verkliga överföringshastigheten är att anse som felaktig. I detta sammanhang
uppkommer frågan om det existerar en normal standard för tjänsten
Internetabonnemang, med vilken den verkliga överföringshastigheten kan
jämföras. Detta kommer att diskuteras nedan. Vilken överföringshastighet
konsumenten kan kräva framgår alltså i första hand av avtalet. Om
överföringshastigheten avviker från vad som följer av avtalet, föreligger ett
fel.102

Fel kan även uppstå i sådan utrustning som Internetleverantören har
levererat till konsumenten, såsom disketter med programvara, modem eller
annan teknisk utrustning för tjänsten. Här torde konsumentköplagens regler
kunna tillämpas antingen direkt eller analogt. Det kan även förekomma att
en Internetleverantör, i samband med att en konsument ingår ett avtal om
Internetabonnemang, åtar sig uppdraget att installera kablar i konsumentens
bostad, vilka är anpassade till den särskilda tjänsten. I denna del torde
konsumenttjänstlagens bestämmelser bli direkt tillämpliga.

5.4 Abstrakt standard för tjänstens ändamål

Här skall utredas om det finns en rättsregel om objektivt krav på
Internetleverantörens prestation. Detta är viktigt att fastställa i de fall det
inte framgår av avtalet vilken standard tjänsten skall hålla i olika avseenden.

Flera civilrättsliga lagar uppställer krav på en abstrakt standard för
näringsidkarens prestation. I 4 kap. 19 § JB stadgas att fel föreligger om
fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid
köpet. I 4 § konsumenttjänstlagen stadgas bl a att näringsidkaren skall utföra
tjänsten fackmässigt. Han skall, enligt samma lagrum, med tillbörlig omsorg
ta tillvara konsumentens intressen. Vid införandet av dessa bestämmelser i
konsumenttjänstlagen uttalades det i propositionen att kravet om
fackmässigt utförande redan torde gälla såsom oskriven rätt vid
konsumenttjänster.103 Det är klart att kravet på fackmässigt utförande av
tjänsten eller en liknande abstrakt standard även gäller utanför
konsumenttjänstlagens område. Kravet på fackmannamässighet i
konsumenttjänstlagen innebär att näringsidkarens utförande av tjänsten
måste motsvara ett inom branschen objektivt fastställt handlande. Enligt
                                                
102 I betänkandet SOU 1996:104, s. 8, som bl.a. behandlar konsumentskydd på
elmarknaden, används uttrycken ”kvantitativa driftsstörningar”, varmed menas att
elöverföringen avbryts med anledning av tekniska orsaker eller på grund av kabelbrott, och
”kvalitativa driftsstörningar”, varmed förstås störningar med avseende på spänningen, d.v.s.
kvaliteten på elen. Man skulle, enligt min mening, kunna överföra dessa uttryck på fel vid
avtal om Internetabonnemang. Jag kommer dock att använda mig av uttrycken tillgänglighet
och överföringshastighet för tydlighetens skull.
103 Prop. 1984/85:110, s. 38-39. Ang. omsorgsplikten, se även Hellner, Speciell avtalsrätt II,
kontraktsrätt, 1 häftet, s. 226-227.
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propositionen gäller ”kravet på fackmässighet (…) alla moment i
näringsidkarens prestation som kan anses höra till utförandet av tjänsten.”104

Uttalandena i propositionen ger enligt min mening stöd för att anse att ett
sådant krav även får anses existera utanför konsumenttjänstlagens
tillämpningsområde. Men det är inte säkert att en sådan abstrakt standard får
samma innebörd som kravet på fackmässigt utförande i
konsumenttjänstlagen.

Även köplagarna innehåller vissa allmänna krav på näringsidkarens
prestation. I 16 § 2 st 1 p konsumentköplagen finns det ett allmänt krav som
stipulerar att om inget annat följer av avtalet, varan skall vara ägnad för det
ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. I 16 § 3 st 3 p
konsumentköplagen återfinns den egentliga huvudregeln som stadgar att fel
föreligger om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.105

Vidare stadgas det i 16 § 2 st 2 p konsumentköplagen att varan skall vara
ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om
säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har
haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
Den sistnämnda bestämmelsen om en varas särskilda ändamål är
svårplacerbar vid en felbedömning. Handlar det om ett konkret eller abstrakt
fel? Gränsen är flytande och det är inte möjligt att ge något bestämt svar på
frågan. Skillnaden mellan det objektiva kravet i 16 § 2 st 1 p
konsumentköplagen och kravet på fackmässigt utförande i 4 §
konsumenttjänstlagen är att det förstnämnda kravet hänför sig till det
allmänna ändamålet med prestationen, medan det sistnämnda kravet hänför
sig till själva utförandet eller resultatet av prestationen (vilket dock i
slutändan inverkar på ändamålet med tjänsten). Ytterligare exempel på
objektiva krav återfinns t.ex. i fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren
skall enligt 12 § vid utförandet av sitt uppdrag iaktta god
fastighetsmäklarsed.

Min åsikt är att det föreligger en abstrakt standard även för tjänsten
Internetabonnemang. Härför talar i viss mån uttalandet i propositionen till
konsumenttjänstlagen. Enligt min mening är det dock mer passande att
istället för ”fackmässigt utförande” i detta sammanhang tala om ett krav på
att tjänsten skall motsvara en normal standard inom branschen. Det handlar
ju vid avtal om Internetabonnemang inte om något mer kvalificerat fysiskt
utförande av en tjänst, vilket termen ”fackmässigt utförande” torde syfta på.
Naturaprestationen vid avtal om Internetabonnemang innehåller i mycket
liten mån ett konkret arbetsmässigt utförande (se ovan under 3.1.1). Istället
skulle den normala standarden kunna vara inriktad på om tjänsten uppfyller
ett visst allmänt ändamål, t. ex. att få levererat information på ett sådant sätt
att det är möjligt att utnyttja de tillgängliga tjänsterna på Internet. Om inget
annat framgår av avtalet har konsumenten således enligt min mening rätt att
åtminstone kräva normal standard på tjänsten. Detta innebär dock inte att

                                                
104 Prop.1984/85:110, s. 157-158.
105 Håstad, T., Den nya köprätten, s. 74.
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tjänsten behöver vara helt fri från brister, vilket framgår av ett ärende från
Allmänna reklamationsnämnden.106

En konsument klagade på att hon vid upprepade tillfällen blev ofrivilligt
nedkopplad från Internet. Eftersom hon betalade för varje uppkoppling,
ledde detta till ökade kostnader. Internetleverantören bestred att det förelåg
fel i tjänsten och menade att det inte var visat att konsumenten drabbats av
olägenheter i större utsträckning än vad en normal Internetanvändare kunde
räkna med. Nämnden fann, utan någon närmare motivering, att det inte
förekommit sådana brister i tjänsten att den kunde anses felaktig. Av ärendet
framgår att en konsument måste acceptera sådana brister i tjänsten, vilka kan
sägas ingå i den normala standarden.

Det är svårt att uttala sig om var gränsen går mellan vad som kan sägas
utgöra normal standard och fel i tjänsten. Om Internetleverantörens tjänst i
viss grad avviker från den normala standarden inom branschen, som i sig
innefattar vissa brister, bör i likhet med konsumenttjänstlagens regler gälla
att tjänsten anses som felaktig.

5.5 Risk för avvikelse i tjänsten

Avslutningsvis skall utredas vilka orsaker till fel enligt detta och föregående
kapitel som näringsidkaren skall svara för. Jag har ovan kommit fram till att
en avvikelse i Internetleverantörens prestation från det enskilda avtalet eller
från en normal standard är att anse som fel i tjänsten. Avvikelserna kan i sin
tur bero på olika saker. Det kan t.ex. bero på ett programvarufel i
Internetleverantörens telestation eller på ett kabelbrott i den av
Internetleverantören ägda eller hyrda kabeln. Men det kan även bero på en
händelse över vilken Internetleverantören saknar kontroll, t.ex. ett fel i en
stamrouter, vilket orsaker lägre överföringshastighet. Före
konsumenttjänstlagens ikraftträdande ansågs näringsidkaren enligt dispositiv
rätt ha ett ansvar för resultatet av tjänsten. Näringsidkarens resultatansvar
innebar att näringsidkaren stod faran för att det avtalade resultatet av
tjänsten levererades till konsumenten. Näringsidkaren bar risken både för
sådana  olyckshändelser (eller jämförande händelser) som låg inom hans
kontroll och för sådan risker som låg utanför hans kontroll.107 En regel med
detta innehåll infördes även i 9 § 1 p konsumenttjänstlagen. En konsument
är enligt 39 § konsumenttjänstlagen i sådana fall inte skyldig att erlägga
betalning. Vid avtal om Internetabonnemang går inte näringsidkarens tjänst
ut på att åstadkomma ett materiellt resultat. Det förflyter heller inte någon
nämnvärd tid mellan själva utförande av tjänsten och dess resultat (om det
överhuvudtaget är möjligt att skilja mellan utförande och resultat vid avtal
om Internetabonnemang). Jag anser att det är rimligt att följa vad som
tidigare utgjorde dispositiv rätt på konsumentområdet och vad som nu följer

                                                
106 ARN, Änr 2000-1014, beslut 2000-10-03.
107 Prop. 1984/85:110, s. 45-46.
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av konsumenttjänstlagen. Detta innebär att Internetleverantören bär ansvaret
för alla förhållanden på sin sida, oavsett om de ligger inom eller utom
dennes kontroll. Det är troligen lättare för Internetleverantören att förebygga
risker än vad det är för konsumenten. Dessutom är Internetinfrastrukturen
uppbyggd på ett sådant sätt att om det föreligger ett fel i en kabel eller en
telestation, trafiken kan styras om till en annan ledning. Om en konsument
t.ex. inte kan koppla upp sig på Internet p.g.a. att det föreligger ett tekniskt
problem i någon hård- eller mjukvara som ligger utanför
Internetleverantörens kontroll, bör fel i tjänsten därför anses föreligga.

En annan fråga är när risken för fel går över på konsumenten. I 8 §
konsumentköplagen stadgas att risken för varan går över på köparen när
varan avlämnas. Enligt 12 § konsumenttjänstlagen går risken över på
konsumenten då uppdraget avslutas, eller om föremålet för tjänsten befinner
sig i näringsidkarens besittning, då saken har kommit i konsumentens
besittning. Vid avtal om Internetabonnemang är det rimligt att risken går
över på konsumenten när överföringen av data passerar vägguttaget. Det är
även den tidpunkten som är relevant för felbedömningen.

5.6 Internetleverantörens omsorgsplikt

En plikt att visa omsorg framgår av flera lagstadganden. Bestämmelsen i 4 §
konsumenttjänstlagen har redan nämnts. Enligt 7 § kommissionslagen skall
kommissionären vid utförande av sitt uppdrag iaktta kommittentens intresse.
I 12 § fastighetsmäklarlagen stadgas att fastighetsmäklaren skall utföra sitt
uppdrag omsorgsfullt. Möjligen kan man här tala om en allmän rättsprincip.
Den närmare innebörden av en omsorgsplikt är dock svår att fastställa. Av
propositionen till konsumenttjänstlagen framgår att näringsidkaren skall ta
tillvara konsumentens intressen genom att ”ställa sin sakkunskap och
yrkeserfarenhet till konsumentens förfogande samt uppträda aktivt lojalt
gentemot konsumenten.”108 Näringsidkarens plikt att i vissa fall avråda en
konsument från att låta utföra en tjänst är en precisering av näringsidkarens
allmänna omsorgsplikt.109 Vid avtal om Internetabonnemang torde
Internetleverantören i vart fall ha en plikt att ställa sin sakkunskap till
konsumentens förfogande. Av propositionen framgår att plikten att visa
tillbörlig omsorg inte innebär att ”näringsidkaren (måste) upplysa
konsumenten om förhållanden som är allmänt kända även för konsumenter
(…).”110 Om konsumenten är en fackman på området för tjänsten behöver
näringsidkaren inte heller upplysa om sådant som konsumenten i egenskap
av fackman förväntas kunna.111 Den del av omsorgsplikten som består i att
näringsidkaren ställer sin sakkunskap till konsumentens förfogande är enligt
min uppfattning mycket viktig vid avtal om Internetabonnemang, eftersom
det handlar om en tekniskt komplicerad tjänst.
                                                
108 Prop. 1984/85:110, s. 159.
109 Prop. 1984/85:110, s. 159.
110 Prop. 1984/85:110, s. 160.
111 Prop. 1984/85:110, s. 160.
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Frågan är om brott mot den allmänna omsorgsplikten leder till ett felansvar.
Enligt 9 § konsumenttjänstlagen skall tjänsten anses felaktig om resultatet
avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva. I andra
fall leder brister i omsorgsplikten inte till ett felansvar. Det sistnämnda fallet
torde vara det vanligaste vid avtal om Internetabonnemang.

5.7 Ansvaret för oriktiga uppgifter

En fråga är i vilken mån sådana uppgifter som näringsidkaren har lämnat vid
marknadsföringen av tjänsten skall ingå i felbedömningen av tjänsten. I 19 §
konsumentköplagen stadgas det att fel föreligger om varan inte
överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller
användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller
annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock
inte om näringsidkaren har rättat uppgifterna i tid på ett tydligt sätt. En regel
av liknande innehåll återfinns i 10 § konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen i
konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen torde ge uttryck för en
allmän regel som kan få betydelse även för andra typer av avtal än de som
regleras i de ovan nämnda lagarna. Den allmänna regeln kan sägas innebära
att om en vara eller tjänst inte överensstämmer med konkreta
marknadsföringsuppgifter avseende varan eller tjänsten, är produkten eller
tjänsten att anse som felaktig och köparen kan göra gällande normala
civilrättsliga felpåföljder. När det gäller marknadsföring av tjänster avser det
civilrättsliga marknadsföringsansvaret uppgifter om tjänstens beskaffenhet
eller ändamålsenlighet. Uppgifterna måste vara relativt konkreta för att
kunna medföra något felansvar för näringsidkaren (uppgifter som innebär ett
”allmänt lovprisande” omfattas således inte av ansvaret). De lämnade
uppgifterna medför endast ansvar om de kan antas ha inverkat på avtalet.
Om säljaren i tid har rättat uppgifterna på ett tydligt sätt, kan uppgifterna
inte medföra något felansvar.112

En omständighet som kan medverka till att tvister uppkommer, är att
Internetleverantörer ofta använder sig av tekniska termer och speciella
fackuttryck vid marknadsföringen av tjänsten Internetabonnemang. Ett
begrepp som ofta förekommer i samband med marknadsföring av avtal om
Internetabonnemang är ”bredband”. Härmed kan i enkelhet förstås ett nät
med hög överföringskapacitet.113 Det finns dock ingen legal definition av
begreppet bredband.114

                                                
112 Bernitz, U., Marknadsföringslagen, s. 113-114. Jan Hellner intar dock en mer tveksam
hållning till att tillämpa ett civilrättsligt marknadsföringsansvar avseende vissa uppgifter på
andra avtal än de som är lagreglerade, Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2
häftet, s. 197.
113 Docere Intelligence, Internetmarknaden i Sverige, - en kartläggning utförd på uppdrag av
Post- och telestyrelsen, oktober 2000, s. 81
114 Olika definitioner förekommer i debatten, se t.ex. SOU 1999:85, s. 164.
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Konsumentverket/KO har i ett ärende uttalat sig om användningen av
begreppet bredband i marknadsföring av Internetabonnemang.115 Ett
företaget hade använt sig av begreppet bredband vid marknadsföring av
Internetabonnemang. Anmälaren ifrågasatte om Internetanslutningen hade
tillräckligt hög överföringskapacitet för att kunna kallas bredband.
Konsumentverket/KO anförde till en början att en vanlig definition av
begreppet bredband är att det är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som
medger en överföringshastighet av 2 Megabits per sekund både från och till
konsumenten. Eftersom kravet på vilken överföringskapacitet som får kallas
bredband ändras fortlöpande och det inte finns någon officiell definition av
begreppet, beslöt Konsumentverket/KO att inte vidta några ytterligare
åtgärder i ärendet.

Beslutet gäller visserligen en prövning med hänsyn till
marknadsföringslagens regler om vilseledande marknadsföring, men beslutet
skulle kunna få betydelse även för civilrättsliga tvistemål. En allmän
domstol är inte bunden av Konsumentverket/KO:s beslut och skulle kunna
komma fram till att termen bredband motsvarar en viss lägsta
överföringshastighet. Om näringsidkaren använder begreppet bredband
(eller motsvarande) i sin marknadsföring av tjänsten löper han därmed en
viss risk att termen kan komma att ses som en del av avtalet och därvid
tolkas till konsumentens förmån.

5.8 Bevisbördan vid fel

Normalt gäller att den som vill göra gällande påföljder vid fel måste kunna
styrka att det föreligger ett fel i varan eller tjänsten. Detta är ett
grundläggande krav. För att få göra gällande vissa påföljder krävs det att
konsumenten visar t.ex. att felet varit väsentligt eller att oaktsamhet legat
Internetleverantören till last. Konsumenter har ofta sämre kunskaper och
möjligheter än t.ex. näringsidkare att visa att det föreligger fel. Detta gäller
särskilt i fråga om produkter och tjänster av avancerad teknisk natur.
Allmänna reklamationsnämnden har i fall som gällt fel i hård- och mjukvara
tillämpat en bevislättnadsregel till förmån för konsumenterna. Beviskravet
är i sådana fall uppfyllt om den av konsumenten uppgivna orsaken till felet
framstår som klart mer sannolik än den som åberopas av näringsidkaren.116

En bevislättnadsregel av motsvarande slag bör enligt min mening gälla vid
avtal om Internetabonnemang eftersom själva fellokaliseringen torde vara en
mycket krävande börda för konsumenten att bära. Felet kan t.ex. uppstå i
konsumentens utrustning, Internetleverantörens utrustning eller kabel eller i
Internetoperatörens utrustning eller kablar.117 Om konsumenten kan visa att
det inte är sannolikt att felets orsak beror på konsumentens egen utrustning,
bör bevisbördan gå över på Internetleverantören. En bevisbörderegel av
detta slag framstår enligt min mening i förevarande fall som rimlig.
                                                
115 Konsumentverket/KO, beslut 2000-10-04, Dnr 2000/1622.
116 ARN 1998, mål nr 6110 och ARN 1998, mål nr 2816.
117 Statskontoret, Svenska delen av Internet, s. 47-48.
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Bevisbördans placering vid garantier ser annorlunda ut. Enligt 21 §
konsumentköplagen skall fel anses föreligga om varan försämras under den i
garantin föreskrivna tiden, under förutsättning att inte näringsidkaren kan
göra sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller något
liknande förhållande på konsumentens sida. En regel av liknande slag gäller
troligtvis även vid avtal om Internetabonnemang.

5.9 Påföljder vid fel

5.9.1 Inledning

Det har ovan konstaterats vad som utgör fel vid avtal om
Internetabonnemang. Frågan som nu är av intresse är vilka påföljder en
konsument kan göra gällande vid fel. Det finns inga direkt tillämpliga
skrivna rättsregler på detta område. Däremot gäller vissa allmänna
rättsprinciper om hävning och skadestånd. Kommissionslagen ger inte
mycket ledning för bedömningen, förutom att den ger uttryck för de
allmänna rättsprinciperna enligt ovan. Eftersom det är fråga om ett avtal
mellan en näringsidkare och en konsument anser jag det ligga nära till hands
att utgå från  konsumenttjänstlagens och konsumentköplagens regler om
påföljder vid fel.118 Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har konsumenten
möjlighet att vid fel i tjänsten hålla inne betalningen, kräva avhjälpande,
göra avdrag på priset, under vissa omständigheter häva avtalet och kräva
skadestånd. Bestämmelsen i 22 § konsumentköplagen innehåller i princip
samma påföljdsregler vid fel i varan. Där har konsumenten även rätt att
kräva omleverans, vilket dock inte är något alternativ i det här
sammanhanget. Nedan följer en genomgång av förutsättningarna för att göra
de olika påföljderna gällande.

5.9.2 Rätt att hålla inne betalningen

Enligt 19 § konsumenttjänstlagen får konsumenten hålla inne så mycket av
betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av
ett fel hos tjänsten. En liknande regel återfinns i 25 § konsumentköplagen.
Bestämmelsen torde kunna tillämpas analogt på avtal om
Internetabonnemang.119 Bestämmelsen får dock ingen betydelse om
konsumenten har betalat avgiften på förhand.

                                                
118 Jan Hellner använder sig främst av kommissionslagens påföljdsregler vid personliga
uppdrag. Han menar att de påföljdsregler som gäller för de personliga uppdragen i allt
väsentligt även gäller vid företagsuppdrag. Se Hellner, J., Speciell avtalsrätt, kontraktsrätt, 1
häftet, s. 214-215 och s. 229. Jag anser dock att man vid avtal om Internetabonnemang bör
beakta partsförhållandena och anser inte att kommissionslagen ger mycket vägledning för
frågan vad en konsument kan kräva vid fel i Internetleverantörens prestation.
119 Jfr Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 166. Hellner menar att det
vid varaktiga avtal bör finnas en innehållanderätt vid inträtt kontraktsbrott.
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5.9.3 Avhjälpande

Rätten till avhjälpande regleras i 20 § konsumenttjänstlagen och 26 §
konsumentköplagen. Avhjälpande  kan sägas vara den primära påföljden vid
fel hos en tjänst som regleras i konsumenttjänstlagen.120 Konsumenten kan
kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller
kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets
betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte kräver det får
näringsidkaren avhjälpa felet om konsumenten inte har något särskilt skäl att
avvisa erbjudandet. Sådana särskilda skäl kan vara att konsumenten anser att
näringsidkaren är inkompetent eller att avhjälpandet skulle medföra
olägenheter för konsumenten. Felet skall avhjälpas inom skälig tid. Vid en
bedömning av vad som är skälig tid, skall konsumentens behov av föremålet
för tjänsten i ett felfritt skick beaktas.121 Avhjälpande kan, i kombination
med krav på nedsättning av avgift, vara en mycket lämplig påföljd vid fel i
tjänsten Internetabonnemang. Avhjälpande kan inte direkt komma i fråga
vad avser tjänstens föremål, d.v.s. främst tillgängligheten till Internet och
överföringshastigheten. Föremålet för tjänsten kan aldrig bli felfritt, på
samma sätt som vid tjänster vars föremål är ett materiellt resultat. Felet
ligger vid avtal om Internetabonnemang i princip alltid utanför själva
föremålet för tjänsten, t.ex. en avklippt kabel någonstans i
Internetleverantörens nätstruktur. Konsumenten bör ändå kunna kräva att
orsaken till felet åtgärdas, under förutsättning att detta inte skulle medföra
en alltför stor olägenhet för Internetleverantören (se ovan). Konsumenten
torde även kunna kräva fullgörelse av tjänsten.

5.9.4 Nedsättning av avgift

Enligt 21 § konsumenttjänstlagen får konsumenten, om avhjälpande inte har
skett, göra avdrag på priset. Prisavdraget skall, enligt 22 §
konsumenttjänstlagen, i första hand motsvara vad ett avhjälpande av felet
kostar för konsumenten. Om detta leder till ett oskäligt resultat, bör
prisavdraget istället bestämmas till ett belopp som motsvarar felets betydelse
för konsumenten.122 Enligt 28 § konsumentköplagen får konsumenten
begära prisavdrag med ett belopp som svarar mot felet. Enligt Hellner
förutsätter rätten att göra prisavdrag inte att kontraktsbrottet är väsentligt
eller att andra särskilda förutsättningar föreligger.123 Rätten till prisavdrag
bör även gälla vid avtal om Internetabonnemang och torde vid sådana avtal
även vara den mest praktiskt betydelsefulla påföljden för konsumenter.
Prisavdrag bör enligt min mening i detta sammanhang kallas nedsättning av
avgift. När det gäller beräkningsmetoden, kan enligt min mening ingetdera
av beräkningsalternativen ovan användas vid avtal om Internetabonnemang.
Avgiften bör istället reduceras med det belopp som motsvarar den tid
                                                
120 Prop. 1984/85:110, s. 60.
121 Prop. 1984/85:110, s. 61.
122 Prop. 1984/85:110, s. 62.
123 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 168.
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konsumenten inte har kunnat utnyttja tjänsten till fullo. Vid sådana avtal om
Internetabonnemang där konsumenten endast betalar för den tid han eller
hon är uppkopplad, är en sådan metod dock inte tillämplig. Om
konsumenten överhuvudtaget inte kan koppla upp sig till Internet, kan
konsumenten heller inte yrka nedsättning av avgift eftersom det inte utgår
någon avgift i dessa fall. Om däremot konsumenten kan koppla upp sig till
Internet, men överföringen fungerar dåligt, borde konsumenten kunna yrka
nedsättning av telefonavgifterna.

Ansvarsfriskrivningar är vanligt förekommande vid avtal om
Internetabonnemang. Frågan är hur rätten till nedsättning av avgift vid fel
förhåller sig till en klausul som innebär en beloppsbegränsning. Rättsfallet
RH 1989:13 kan härvid vara av betydelse. Fallet gällde en fråga om
nedsättning av telefonabonnemangsavgifter vid fel i tjänsten. Företaget hade
friskrivit sig från skadeståndsskyldighet och det fanns i de allmänna
villkoren intagen en klausul om beloppsbegränsning vid ersättning.
Tingsrätten anförde att bolaget visserligen hade friskrivit sig från
skadeståndsskyldighet, men att bolaget inte hade friskrivit sig från
skyldighet att vid fel i förbindelserna finna sig i att konsumenten hävde
avtalet eller begärde nedsättning av avgifterna. Tingsrätten kom fram till att
konsumenten hade rätt till nedsättning av avgifterna utan hinder av att
företaget hade friskrivit sig från skadeståndsansvar, eftersom ”ett krav på
reducering av avgifter inte bör betraktas som skadestånd utan enligt
köprättsliga regler bör betraktas som sådan nedsättning av köpeskillingen
som en köpare är berättigad till vid fel i det köpta godset.”124 Hovrätten
tillämpade dock villkoren om rätt till nedsättning av abonnemangsavgifter
utan att gå in på denna problematik i sin bedömning av fallet. Rättsfallet kan
vara av betydelse i sådana fall där ett avtalsvillkor stipulerar en
beloppsbegränsning, utan att klart ange till vilken typ av påföljd
beloppsbegränsningen hänför sig till.

5.9.5 Hävning

Rätt till hävning förutsätter i allmänhet väsentligt kontraktsbrott.125 Vid
avtal om Internetabonnemang är det något oklart hur väsentlighetsmomentet
skall förstås. Köplagarnas regler om hävning vid fel torde kunna ge ledning
vid avtal om Internetabonnemang. I 39 § köplagen stadgas det att köparen
får häva avtalet på grund av fel om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för
honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. I 29 §
konsumentköplagen stadgas att köparen får häva köpet om felet är av
väsentlig betydelse för honom. I enlighet med den allmänna principen om att
hävning förutsätter kontraktsbrott av väsentlig betydelse, får det anses stå
klart att det även vid hävning av avtal om Internetabonnemang krävs att
kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Det är däremot osäkert huruvida
                                                
124 RH 1989:13, s. 58 i rättsfallet.
125 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 214-215. Bengtsson, B.,
Särskilda avtalstyper, s. 178.
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det uppställs ett synbarhetskrav. Det torde inte finns en allmän princip om
krav på synbarhet som förutsättning för hävning.126 Konsumentköplagens
regel om hävning uppställer inget synbarhetsrekvisit. Det uppställs heller
inte, i normalfallet, något synbarhetskrav i konsumenttjänstlagens regler om
hävning. Man torde därav kunna dra slutsatsen att det vid hävning av avtal
om Internetabonnemang inte uppställs ett synbarhetsrekvisit.

Hävning av avtal om Internetabonnemang får i princip endast verkan för
framtiden (ex nunc) eftersom naturaprestationen inte kan återställas.

5.9.6 Skadestånd

Den så kallade culparegeln utgör en huvudregel inom den kontraktsrättsliga
skadeståndsrätten och innebär att minst culpa krävs för att
skadeståndsskyldighet skall inträda och att skadeståndsskyldighet i princip
inträder då culpa föreligger.127 Regeln kommer t.ex. till uttryck i 17 §
kommissionslagen och gäller i princip om inget annat följer av lagstiftning
inom förmögenhetsrätten.

På senare år har dock ett skadeståndsrättsligt kontrollansvar införts i
åtskilliga konsumentskyddande lagar. Det kan därför diskuteras om det
skadeståndsrättsliga kontrollansvaret har kommit att utvecklas till en
särskild konsumenträttslig princip, vilken gäller för olika typer av
konsumentavtal. Ett skadeståndsrättsligt kontrollansvar innebär att
näringsidkaren går fri från skadeståndsansvar endast om felet beror på ett
hinder som ligger utanför näringsidkarens kontroll och som näringsidkaren
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars
följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Näringsidkaren ansvarar således, oberoende av vållande, för allt som legat
inom hans kontroll.128 Under de senaste årtionden har den
skadeståndsrättsliga regeln om kontrollansvar införts i t.ex. 40 § och 27 §
(vid direkt förlust) köplagen, 14 och 30 §§ konsumentköplagen, 31 §
konsumenttjänstlagen, 16 § 2 st paketreselagen och 11 kap. 10 § ellagen
(1997:857).129 En slutsats som direkt kan dras är att en regel om
kontrollansvar främst har införts i de lagar som helt eller delvis har ett
konsumentskyddande syfte och att den då är tvingande till konsumentens
förmån. Enligt min mening kan det vara av särskilt intresse att i detta
sammanhang undersöka varför ett kontrollansvar infördes i ellagen,
eftersom naturaprestationen vid avtal om elabonnemang företer många
likheter med naturaprestationen vid avtal om Internetabonnemang. I
förarbetena till införandet av regeln i ellagen, anfördes bl.a. att utredningens
utgångspunkt var att det lagfästa konsumentskyddet skulle se likadant ut för

                                                
126 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 177-178.
127 Rodhe, K., Obligationsrätt, s. 529. Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2
häftet, s. 191, 193 och 198.
128 Håstad, T., Den nya köprätten, s. 57.
129 För fler exempel se Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 67.
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alla typer av köp och tjänster. Utredningen hänvisade till att näringsidkaren
hade ett strängare ansvar i t.ex. konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen än vid avtal om elabonnemang. Eftersom avtal om
köp av el är en nödvändighet för i princip alla konsumenter, borde det
konsumenträttsliga skyddet ligga åtminstone i linje med andra typer av
köp.130 De övervägande synpunkterna för att införa skyddsregler för
konsumenter vid avtal om köp av el, var att åstadkomma klarhet i rättsläget
samt hindra förekomsten av standardvillkor vilka inskränkte konsumentens
rättigheter.131 Det var till synes starka sociala hänsyn och konsumenthänsyn
som bidrog till införandet av ett kontrollansvar. Det förekom dock ingen
allmän diskussion om kontrollansvarets omfattning i
konsumentförhållanden. Å andra sidan finns det exempel på
konsumentskyddande lagar vilka innehåller den allmänna culparegeln, med
eller utan omkastad bevisbörda. Som exempel kan nämnas 12 kap. 10 och
11 §§ JB (i 12 kap. 11 § JB är det fråga om omkastad bevisbörda) och 20 §
fastighetsmäklarlagen.

Även om man kan konstatera att ett kontrollansvar gäller för många olika
typer av konsumentavtal, finns det, som ovan har konstaterats, fortfarande
många typer av icke lagreglerade konsumentavtal där den allmänna
culparegeln i princip förutsätts gälla. Frågan är om regeln om kontrollansvar
numera återkommer i så många konsumentskyddande lagar att det finns fog
för att tala om en allmän skadeståndsrättslig princip i
konsumentförhållanden. Det synes som om doktrin på området ställer sig
tveksam till att påföra näringsidkare ett kontrollansvar utanför det
lagreglerade området.132 Jan Hellner verkar mena att ett kontrollansvar på
konsumentområdet fortfarande utgör ett undantag och att principen därför
inte torde kunna utsträckas till andra konsumentavtal. Han verkar dock vara
öppen för vissa nyanseringar av ansvarsförutsättningarna beroende på vilken
avtalstyp det är fråga om.133 Jag har inte funnit något belägg i rättspraxis för
att en allmän konsumenträttslig princip om kontrollansvar skulle existera.

Frågan om kontrollansvarets räckvidd har dock varit föremål för behandling
i Allmänna reklamationsnämnden.134 I fallet hade en konsument gått miste
om en säljorder via Internet till följd av ett avbrott i ett
kapitalförvaltningsbolagets datasystem. Kunden begärde skadestånd av
bolaget för direkt och indirekt skada. Bolaget hade bl.a. friskrivit sig från
skadeståndsskyldighet för skada som uppkom vid avbrott i det egna
datasystemet. Nämnden hade att pröva huruvida friskrivningen kunde anses
skälig. Nämnden uttalade till en början att ansvarsbegränsningarna inte

                                                
130 SOU 1996:104, s. 20 och 23.
131 SOU 1996:104, s. 28.
132 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 201. Håstad, T., Den nya
köprätten, s. 34.
133 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 1 häftet, s. 229-230. Sedan Hellner
uttalade sig om kontrollansvarets utbredning på konsumentområdet, har ett sådant
skadeståndsansvar införts i ellagen.
134 ARN 97/R4042



53

hänförde sig till utförandet av själva tjänsten, d.v.s. att köpa eller sälja
värdepapper. Vidare konstaterade nämnden att tillfälliga störningar i
enskilda datasystem inte var onormalt inom branschen. Nämnden menade att
det inte kunde anses rimligt att lägga ett oinskränkt ansvar på en
näringsidkare för avbrott i tele- och datakommunikationsförbindelser som
näringsidkaren använde sig av i sin verksamhet. Ett sådant ansvar skulle
kunna leda till att näringsidkaren på grund av skadeståndsrisken slutade
använda sig av en sådan kommunikationsmöjlighet, vilket skulle vara till
nackdel för konsumenterna. På grund av detta ansåg nämnden att
friskrivningen inte var oskälig. Två ledamöter var dock skiljaktiga. De ansåg
att det kontrollansvar som föreskrivs i konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen borde tillämpas i det aktuella fallet. Därför ansåg de
att företagets friskrivning var alltför långtgående och borde lämnas utan
avseende enligt 36 § avtalslagen. Fallet är ett exempel på konflikten mellan
konsumentintresset å ena sidan och den tekniska utvecklingen och
företagens intressen å andra sidan. I fallet var det dock fråga om ett
uppdragsförhållande som omfattas av kommissionslagens regler. Det är
därför inte möjligt att dra några säkra slutsatser om vilken
skadeståndsrättslig regel som gäller för  avtal om Internetabonnemang.

Jag anser inte att ett kontrollansvar idag kan sägas vara ett undantag på det
konsumenträttsliga området. Både konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen har en relativt generell räckvidd. Det har även på
senare år kommit att införas ett kontrollansvar i vissa speciallagar. Min
slutsats är dock att det i nuläget inte går att tala om en allmän
skadeståndsrättslig princip om  kontrollansvar i konsumentförhållanden,
vilken kan tillämpas på sådana avtalstyper vilka inte har blivit föremål för
lagstiftning.

Ett skadeståndsrättsligt kontrollansvar vid avtal om Internetabonnemang
skulle ha den fördelen att konsumenten inte behöver visa att vårdslöshet
ligger Internetleverantören till last. Det är istället Internetleverantören som
har bevisbördan för att det existerar sådana omständigheter som befriar
honom från skadeståndsskyldighet. Man skulle även kunna anföra det mer
allmänna argumentet att det ligger närmare till hands att låta
Internetleverantören svara för eventuell skada som drabbar konsumenten än
att konsumenten själv får stå risken. Ett kontrollansvar skulle å andra sidan
kunna medföra ett för omfattande ansvar för Internetleverantören. Vid en
diskussion om kontrollansvar vid avtal om Internetabonnemang uppkommer
även frågan om ansvaret skall omfatta s.k. dubbel  force majeure. Är det
rimligt att Internetleverantören även skall ansvara för sådant som har varit
inom t.ex. Internetoperatörens kontroll? I exemplet under avsnitt 2.5 om
ansvarsfördelning mellan Internetleverantör och Internetoperatör
konstaterades det att Internetleverantören inte hade någon direkt kontroll
över kopparaccessnätet. Skulle det vara rimligt att ålägga
Internetleverantören skadeståndsansvar om det blev ett avbrott i nätet och
detta avbrott låg utom Internetleverantörens kontroll men inom
Internetoperatörens kontroll? Internetleverantören skulle i det fallet inte ha
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någon möjlighet att föra ett regresskrav mot Internetoperatören, då
ramavtalet föreskriver skadeståndsansvar vid vårdslöshet. Man skulle även
kunna hävda att valet av Internetoperatör ingår i Internetleverantörens
kontrollansvar. Det är svårt att överblicka vilka konsekvenser ett
kontrollansvar skulle medföra i praktiken.

Troligtvis är det den allmänna culparegeln som gäller vid avtal om
Internetabonnemang. För egen del anser jag att ett presumtionsansvar skulle
vara mer ändamålsenligt eftersom en konsument troligtvis skulle få
svårigheter att visa att Internetleverantören har varit vårdslös. Man kan ställa
sig frågan vad som avses med vårdslöshet vid avtal om Internetabonnemang.
Internetleverantören kan t.ex. vara vårdslös vid avlämnandet av uppgifter till
konsumenten, t.ex. genom att ge felaktiga instruktioner. Även felaktig eller
underlåten service och underhåll av egen teknisk utrustning kan utgöra
vårdslöshet. I praktiken friskriver sig de flesta Internetleverantörer från
skadeståndsansvar vid vårdslöshet eller begränsar skadeståndsansvaret till
direkta skador. Detta får till följd att det är näst intill omöjligt för
konsumenter att erhålla skadestånd vid avtal om Internetabonnemang. En
sådan friskrivningsklausul kan dock vara oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Om Internetleverantören har lämnat en garanti och denna inte uppfylls,
föreligger troligtvis strikt skadeståndsskyldighet. En garanti kan föreligga
även om Internetleverantören inte uttryckligen har garanterat ett visst
förhållande, t.ex. om konsumenten nämner för Internetleverantören att han
eller hon ingår avtalet under förutsättning att tjänsten uppfyller vissa
särskilda kriterier, och Internetleverantören ingår avtalet med den
vetskapen.135 Som ett exempel kan nämnas att konsumenten gör klart för
Internetleverantören att han eller hon behöver Internetanslutningen för att
kunna titta på film eller använda sig av andra kapacitetskrävande tjänster på
Internet. Strikt skadeståndsskyldighet torde däremot inte gälla för sådana
uppgifter vilka inte är att anse som garantier. Här uppkommer istället
skadeståndsansvar vid vårdslöshet.136

                                                
135 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 195-196.
136 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, 2 häftet, s. 196.
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6 Slutsatser
Efter genomgången av vilka regler som gäller vid avtal om
Internetabonnemang, kan följande generella slutsatser dras. Ingen
civilrättslig lag framstår i dagens läge som särskilt lämplig att dra paralleller
ifrån, när det gäller att bestämma vilka regler som gäller för tjänsten
Internetabonnemang. Konsumenttjänstlagens och konsumentköplagens
regler kan ge viss ledning, särskilt vad gäller frågan vad som skall anses
utgöra fel vid avtal om Internetabonnemang och vilka påföljder som kan
göras gällande vid fel. Konsumentskyddslagstiftningen har dock sina
begränsningar som en källa för främst rättsanalogier vid avtal om
Internetabonnemang. Den är tvingande till konsumentens förmån och dess
regler är kanske inte i alla lägen att bedöma som normalregler för alla typer
av konsumentavtal. Konsumenttjänstlagens regler är i huvudsak utformade
på sådant sätt att de förutsätter existensen av ett fysiskt resultat. Även
konsumentköplagen förutsätter existensen av ett fysiskt objekt. Detta
begränsar i viss mån lagarnas räckvidd för andra rättsområden. Andra lagar
som kan ha betydelse för tjänsten Internetabonnemang är köplagen och i viss
mån även kommissionslagen. I övrigt är man hänvisad till allmänna
rättsprinciper inom obligationsrätten. Man kan sammanfattningsvis säga att
den bakomliggande dispositiva rätten vid avtal om Internetabonnemang ger
ett splittrat intryck och att det bitvis är mycket svårt att fastställa vad som
egentligen gäller vid olika rättsfrågor.

Standardavtalen innehåller många friskrivningsklausuler och andra typer av
klausuler vars skälighet ibland kan ifrågasättas. Särskilt gäller detta
klausuler vilka stipulerar en lång bindningstid för konsumenten och
klausuler vilka innehåller långtgående friskrivningar från
skadeståndsskyldighet. Skäligheten av klausuler som föreskriver att
konsumenten inte får tillbaka erlagda avgifter vid avtalets upphörande kan
likaså ifrågasättas. Det förefaller inte som att avtalsvillkorslagen har haft
någon reell effekt på dessa standardavtal. Enligt uppgift kommer
Konsumentverket/KO inom en inte alltför avlägsen framtid att granska
standardavtalen på området.

De huvudsakliga föremålen för tjänsten Internetabonnemang torde vara
tillgängligheten till Internet och överföringshastigheten i infrastrukturen. Fel
i tjänsten föreligger antingen då Internetleverantörens prestation avviker från
det som får anses avtalat mellan parterna eller då prestationen avviker från
en viss normal standard inom branschen. Den normala standarden innefattar
vissa brister, som konsumenten får acceptera. På grund av att tekniken på
detta område hela tiden utvecklas och blir bättre, får man förmodligen räkna
med att den normala standarden kommer att i motsvarande mån utvecklas i
för konsumenterna positiv riktning. Eftersom det är ovanligt att
Internetleverantörerna garanterar en viss kvalitet hos tjänsten, får man falla
tillbaka på vad som anses vara normal standard inom branschen.
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När det gäller påföljderna vid kontraktsbrottet fel, anser jag att konsumenten
har rätt till avhjälpande av bristen samt nedsättning av avgift. Konsumenten
kan även kräva fullgörelse av tjänsten samt kräva skadestånd vid
Internetleverantörens försummelse. Vidare får konsumenten häva avtalet vid
väsentligt kontraktsbrott. Den i praktiken mest väsentliga påföljden torde
vara rätten till nedsättning av avgiften. Det kan däremot konstateras att
påföljden skadestånd sällan torde komma i fråga i praktiken på grund av de
långtgående friskrivningar som förekommer i standardavtalen.

Osäkerheten om vilka bakomliggande regler som gäller för tjänsten kan
försvåra för konsumenterna att hävda sin rätt gentemot
Internetleverantörerna. I syfte att ge konsumenterna en fingervisning om
vilka krav de kan ställa på Internetleverantörerna har IT-kommissionen
uppställt en guide, ”några tumregler vid val av Internetoperatör”.137 Detta
ger kanske även en fingervisning om att något bör göras i framtiden för att
ge transparens åt rättsreglerna på området.

                                                
137 Guiden kan beskådas på Internetadressen:
www.itkommissionen.se/aktuellt/ak_tumregler.html
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