
 

 

 

 

 

 

 

Negativ avtalsbindning 
i svensk marknadsrättslig praxis 

Kandidatuppsats i affärsjuridik 

Författare:  Saranda Muriqi 

Handledare:  Daniel Hult 

Framläggningsdatum  2011-05-19 

Jönköping  



 

 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (avtalsrätt) 

Titel: Negativ avtalsbindning i svensk marknadsrättslig praxis 

Författare: Saranda Muriqi 

Handledare: Daniel Hult 

Datum:  2011-05-19 

Ämnesord Negativ avtalsbindning, svensk rättspraxis, avtalsrätt, marknadsrätt 

 

Abstract 

One fundamental principle in Swedish contract law is that passive acceptance does not 

constitute a binding acceptance of an offer. Still, business owners use the consumers un-

knowing of this, and form offers saying passivity will lead to a binding agreement. Business 

owners are thus trying to “negatively bind” the consumer to agreements. There are rules 

prohibiting this kind of actions in the Swedish marketing law (MFL).  

In order to find out what constitutes this forbidden kind of agreement-entering according 

to the Swedish Market Court, an analysis of seven cases settled between 2002-2009 and 

concerning consumers in these situations, is made. The analysis is made in a comparative 

manner, identifying the differences and similarities in order to distinguish, if any, common prin-

ciples that are used by the Market Court to settle these cases. This is of importance since 

new ways of entering agreements are constantly developed and increasing, especially on the 

Internet. Consequently, this means that the ways of negatively binding consumers to 

agreements are increasing as well.  

It is found that there are some common principles in these cases. Initially, the cases are dif-

ferently evaluated depending on the existence of earlier agreements between parties. If 

there is an earlier agreement, the way of negatively binding the consumer to an agreement 

could be acceptable. Where parties did not have an earlier agreement, the cases were with-

out exceptions regarding orders made online. It was established that using a three-step-

model for orders online, would always secure the consumers awareness of actively entering 

the agreement, thus eliminating the chances of negatively binding the consumer.   

It is also discussed whether principles of Market Law established in judgments by the Mar-

ket Court, are of interest to cases of Civil Law, and it is determined that they could be. 



 

 

Sammanfattning 

Som huvudregel i svensk rätt, anses inte passivitet utgöra samtycke till avtalsingående. Det 

finns dock näringsidkare som utnyttjar konsumenters okunnighet gällande detta, för att 

binda dem till ett avtal genom att ålägga dem att svara på ett anbud för att inte bli bundna. 

Metoden kallas för negativ avtalsbindning och lagstadgade bestämmelser mot metoden 

finns i marknadsföringslagen. Syftet med denna uppsats är att analysera praxis gällande ne-

gativ avtalsbindning från marknadsdomstolen för att gemensamma principer i fallen ska identifie-

ras. Sju fall som rör konsumentförhållande och som avgjordes mellan 2002-2009 analyseras 

och detta görs genom en jämförande analys. Det utvecklas kontinuerligt nya sätt att ingå 

avtal på, och i takt med utvecklingen av ex. avtal på internet, så utvecklas även nya sätt att 

utöva negativ avtalsbindning på. Därför är det av vikt att analysera hur marknadsdomstolen 

har dömt i fall från senare år där negativ avtalsbindning behandlats.  

Det framkommer att man kan finna vissa gemensamma principer i fallen. Grunden för hur 

bedömningen görs ligger i om det tidigare funnits ett avtal mellan parterna. Där avtal fun-

nits sedan tidigare mellan parterna anses det försvarbart att negativ avtalsbindning tillämpas 

för förlängning av det tidigare avtalet. Dock måste det ligga i konsumentens intresse att 

detta görs, vilket inte verkar diskuteras särskilt i rättsfallen. Där det inte funnits tidigare av-

tal gällde alla fall beställning över internet. Det är fastställt att en trestegsmodell ska tilläm-

pas vid beställning på internet för att denna ska anses vara gjord på ett tillbörligt sätt, då 

konsumenten måste få ta ställning till om beställningen ska göras.  

Det diskuteras om marknadsrättsliga avgöranden kan ha betydelse för civilrätten och slut-

satsen dras att det föreligger viss indirekt koherens och således är avgörandena av viss be-

tydelse även för civilrättsliga bedömningar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av de mest grundläggande principerna i svensk avtalsrätt är att avtal ingås genom ett 

anbud, som antas genom en accept. Anbudet och accepten uttrycker respektive parts vilja 

att ingå i ett avtal. Det finns tillfällen då en näringsidkare använder sig av olika metoder för 

att binda en part till ett avtal utan att denne har avgivit någon accept. Detta görs genom att 

näringsidkaren ålägger anbudsmottagaren att svara på anbudet för att inte bundenhet ska 

uppkomma. Det innebär att anbudsmottagaren blir bunden genom passivitet, eller åtmin-

stone uppfattar att så är fallet. Som huvudregel anses passivitet inte utgöra en accept enligt 

allmänna avtalsrättsliga principer, och därför är detta sätt att ingå avtal på inte tillåtet. Me-

toden som kallas för negativ avtalsbindning förekommer ofta i förhållande till konsumenter 

och denna metod bedömdes tidigt vara emot svensk rätt. 

Negativ avtalsbindning har förekommit särskilt ofta som olika typer av marknadsföring. 

Förbud mot de två vanligaste typerna av negativ avtalsbindning, nämligen leverans av obe-

ställda produkter och fakturaskojeri, finns lagstadgat i Marknadsföringslag (2008:486) och 

dessa förbud har ingen parallell lagstadgad regel i de civilrättsliga lagarna. Således är det en-

dast marknadsrättslig lag som uttryckligen stadgar ett förbud mot negativ avtalsbindning 

och Marknadsdomstolen (MD) är oftast den domstol som dömer inom det marknadsrätts-

liga området. MD:s praxis anses vara en stor anledning till varför de marknadsrättsliga reg-

lerna fungerar väl. Därför är denna praxis av betydelse för att avgöra vad som krävs för att 

något ska anses utgöra eller inte utgöra negativ avtalsbindning.  

MD har dömt i fall gällande negativ avtalsbindning sedan en lång tid tillbaka vilket tyder på 

att det är ett återkommande problem inom marknadsrätten och den senaste lagändringen 

gjordes så sent som 2008. Dock är exempelvis doktrin gällande ämnet fortfarande väldigt 

mager och vägledning därifrån är därför inte till så stor hjälp när det gäller att fastställa 

principer för när negativ avtalsbindning anses föreligga. Därför är det av vikt att analysera 

praxis för att kunna få en mer klar bild av vad Marknadsdomstolen har bedömt som otillå-

ten negativ avtalsbindning på senare år. Speciellt då det med tanke på samhällets utveckling 

och särskilt utvecklingen på internet kan tänkas att negativ avtalsbindning kan förekomma i 

större skalor och i fler former idag än vad det gjort tidigare.  
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1.2 Syfte & avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att analysera svensk rättspraxis gällande negativ avtalsbindning 

i konsumentförhållande från marknadsdomstolen under åren 2002-2009 för att se om det 

finns några gemensamma principer att finna i denna praxis och vilka dessa är.  

Svensk marknadsrätt anses ha fungerat väl, mycket tack vare rättspraxis som marknads-

domstolen utvecklat och förbudet mot negativ avtalsbindning som inte är lagstadgat inom 

civilrätten utan endast inom marknadsrätten, ligger alltså huvudsakligen inom marknads-

domstolens område.1  Därför är det marknadsdomstolens praxis som ligger till grund för 

analysen. Rättsfallen analyseras endast i den del de berör just negativ avtalsbindning. Rätts-

fall som ligger utanför de som ska analyseras kommer att användas endast för att öka för-

ståelsen i vissa fall. Då det är svensk rättspraxis som ska analyseras så lämnas internationella 

normer, principer och rättsfall utanför denna uppsats, såvida de inte tas upp i de analysera-

de rättsfallen.  

1.3 Metod & material 

Uppsatsen kommer för ökad förståelse av ämnet till en början att presentera problemet 

med negativ avtalsbindning. Detta kommer att göras på ett deskriptivt sätt med utgångs-

punkt i de lagar som ligger till grund för förbudet mot negativ avtalsbindning. Materialet 

som används i den delen är lagar och allmänna rättsprinciper, förarbeten, och doktrin. 

Därefter kommer rättspraxis som behandlar negativ avtalsbindning att analyseras. Presenta-

tionen av rättsfallen kommer att bestå av en redogörelse av omständigheter och domen i 

varje fall. Därefter kommer det reflekteras över vad som egentligen kom fram i rättsfallen. 

Därefter följer en jämförande analys för att likheter och skillnader i fallen ska urskiljas. 

Dessa eventuella likheter och skillnader analyseras för att identifiering av någon eller några 

gemensamma grundsatser, som skulle kunna tillämpas även i andra fall gällande negativ av-

talsbindning, ska kunna ske. Även en diskussion kring tillämpningen av marknadsrättsliga 

principer i civilrättsliga bedömningar kommer att föras i slutet på analysen. Materialet i 

denna del av uppsatsen kommer att bestå huvudsakligen av rättsfall från marknadsdomsto-

len men även lag, förarbeten och doktrin i vissa fall. I slutet sker en sammanfattning av re-

sultatet.   

                                                 
1 Melin, Marknadsrätt, s. 45. 
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2 Avtalsslut 

2.1 Allmänt 

I Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område2 stad-

gas regler om hur avtal sluts mellan parter och vad som krävs för att detta avtal ska vara 

bindande för parterna, om avtal genom fullmakt och om ogiltighet. AvtL är viktigast inom 

avtalsrätten men är givetvis inte den enda lag som behandlar området. Som det kan utläsas 

av namnet på lagen är det dock inte bara avtal som regleras i AvtL utan även andra rätts-

handlingar. Med ”andra rättshandlingar” avses rättshandlingar som inte kräver accept.3 

Dessa rättshandlingar kommer dock inte behandlas här.  

Den mest fundamentala funktionen i ett avtal är att binda parterna till avtalet samtidigt som 

parterna pekas ut.4 Giltiga avtal är alltid bindande, och en grundläggande princip inom 

svensk rätt är att de är till för att hållas, detta är även känt som pacta sunt servanda (avtal ska 

hållas).5 

Det finns många problem inom avtalsrätten som inte är lagreglerade, många av dem löses 

genom rättspraxis, men det kvarstår fortfarande en del frågetecken i många situationer.6 

Detta kan förstås då AvtL är strax under 100 år gammal, och har inte varit föremål för någ-

ra stora förändringar under åren. För att få förståelse för avtals uppkomst i svensk rätt 

kommer det i följande kapitel redogöras översiktligt för avtalslutande enligt avtalsrätten. 

2.2 Avtalsmekanismen 

2.2.1 Allmänt 

I AvtL första kapitel regleras hur avtal kommer till stånd. Detta kapitel kan tillämpas på alla 

typer av avtalsslutande, men kapitlet är dispositivt, och därför kan parter om de så önskar, 

själva välja hur de vill sluta avtal.  

                                                 
2 Hädanefter AvtL. 

3 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 28. 

4 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 22. 

5 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s.35. 

6 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s.34. 
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Det mest utmärkande i första kapitlet AvtL kan sägas vara anbud-accept modellen, som även 

brukar kallas avtalsmekanismen. Reglerna om avtalsmekanismen stadgar hur avtal upp-

kommer genom samspel mellan anbud och accept.7 Denna modell är baserad på synsättet 

att ett avtal enligt AvtL i själva verket består av två rättshandlingar, nämligen anbudet och 

accepten.8 I 1 § 1 stycket stadgas att ett anbud och svar på sådant anbud, alltså accept (vid 

antagande av anbud) är bindande för den som avgett anbudet respektive accepten i enlighet 

med 2-9 §§ AvtL. Det som sägs i paragrafen är alltså att anbudet och accepten är bindande, 

inte avtalet i sig. Grundtanken är ju att avtalet uppkommer genom anbud och accept och 

till detta kommer principen om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. På detta sätt anses av-

talet vara bindande.9 Vad ett avtal är, finns dock inte definierat i AvtL och inte heller i nå-

gon annan lag.  

2.2.2 Anbud 

För att ett avtal ska komma till stånd och vara bindande finns det som framgått vissa krav 

som måste vara uppfyllda. Ett anbud kan sägas vara den rättshandling10 som startar avtals-

mekanismen enligt AvtL.11 För att anbudet ska anses vara bindande krävs att det har viss 

konkretion och en bestämd inriktning, och avges av någon med rättshandlingsförmåga.12 

Enligt AvtL blir anbudsgivaren bunden redan då mottagaren tagit del av anbudet.13 Detta 

har sin grund i löftesprincipen, som tillämpas i svensk rätt.14 Det innebär att man blir ensidigt 

bunden genom att ge ett löfte om att sluta avtal med mottagaren.15 Ett löfte är vidare en vil-

jeförklaring som lägger börda på löftesutgivaren.16 Anbudsgivaren kan endast återkalla sitt 

anbud, fram tills dess att mottagaren tar del av anbudet eller i samband därmed.17 Mottaga-

                                                 
7 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 107. 

8 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 47. 

9 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 110. 

10 Se 2.3 för definition av rättshandling. 

11 Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 49. 

12 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 36. 

13 1 §, 7 § AvtL. 

14 Detta till skillnad från kontraktsprincipen som tillämpas i bl.a. engelsk rätt. Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 51. 

15 Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 51. 

16 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 36. 

17 7 § AvtL. 
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ren har sedan en viss tid på sig att ge ett svar på anbudet, en s.k. acceptfrist, som anbudsgi-

varen angivit i anbudet.18 Mottagaren kan sedan antingen avböja anbudet, vilket leder till att 

anbudet inte längre är gällande för anbudsgivaren, eller så antar mottagaren anbudet och då 

blir denne bunden av sin accept.19  

2.2.3 Accept 

Likt anbudet är även accepten att anse som en sorts viljeförklaring att ingå ett avtal. Enligt 

anbud-accept modellen så är ett avtal för handen om accepten kommer fram till anbudsgi-

varen i tid, alltså inom acceptfristen, och innehållet i accepten stämmer överens med det i 

anbudet.20 Skulle mottagaren av anbudet vara sen med sin accept är det ursprungliga anbu-

det inte längre gällande. Denna sena accept ses istället som ett nytt anbud.21 Det händer 

även att anbudsmottagaren förändrar eller lägger till något i anbudet, detta brukar kallas för 

en oren accept. En oren accept anses vara ett avböjande svar till det ursprungliga anbudet, 

och ett avgivande av ett nytt anbud.22 Därmed blir den part, som var tänkt att vara an-

budsmottagare, nu istället anbudsgivare.23 Vid återkallelse av accept gäller samma regel som 

vid återkallelse av anbud, alltså att återkallelse endast kan ske om denna kommer fram till 

anbudsgivaren innan eller samtidigt som denne tar del av accepten.24 

Förutom anbud-accept modellen för avtal finns det många fler sätt att ingå avtal på. Som 

tidigare nämnts är första kapitlet i AvtL dispositivt och kan ju därmed i de flesta fall avtalas 

bort till förmån för andra sätt att ingå i avtal enligt exempelvis sedvänja och handelsbruk.25 

Andra sätt att ingå i avtal är t.ex. genom muntliga avtal, avtal genom konkludent handlande 

etc. Givetvis är det inte så att parterna kan avtala bort tvingande regler som exempelvis 

konsumentskyddsregler. I AvtL finns även ogiltighetsregler för avtal. Avtalet kan genom 

dessa ogiltigförklaras. Avtalet kan alltså komma till stånd men fortfarande inte vara rättsligt 

bindande enligt tredje kapitlet AvtL.  

                                                 
18 Saknas acceptfristen i anbudet gäller legal acceptfrist enligt 3 § AvtL. 

19 5 § AvtL 

20 Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 53. 

21 4 § 1 st. AvtL. 

22 6 § 1 st. AvtL. 

23 Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 53. 

24 7 § AvtL. 

25 1 § 2 st. AvtL. 
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2.3 Uttrycklig viljeförklaring kontra passivitet 

För uppkommandet av ett avtal krävs som tidigare nämnts viljeförklaring att ingå i avtal. 

Anbud och accept är exempel på rättsliga viljeförklaringar eller helt enkelt rättshandlingar.26 

Vidare definieras begreppet rättshandling enligt AvtL förarbeten till att omfatta vare vilje-

förklaring som har till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande.27 

Anbud och accept är i detta fall viljeförklaringar som har till syfte att grundlägga ett rätts-

förhållande, eftersom det handlar om uppkomsten av ett avtal. Ett scenario där en viljeför-

klaring är uppenbar är då det finns en vilja hos en part att uttrycka en förklaring att rättsligt 

binda sig på vissa bestämda villkor, denna förklaring ska även ge ett riktigt utryck för denna 

vilja, och sist ska mottagaren får ett korrekt intryck av vad det är avgivaren vill ge uttryck 

för.28 En annan viktig del är att viljeförklaringen måste ha ett innehåll som kan bilda grund 

för rättslig bundenhet. Det måste framgå av förklaringen att denna kommer från en viss 

specifik avgivare, den måste även vara riktad till en viss eller vissa bestämda mottagare. Vi-

dare måste förklaringen även innehålla någon form av rättsligt stadgande som gör den till 

exempelvis ett löfte. Det brukar även hävdas att det finns vissa krav på att förklaringen är 

tydlig och preciserad, och att det är bestämt vad för typ av avtal det är fråga om. Om det 

krävs för det typ av avtal som är för handen måste även vissa formkrav beaktas.29 I fall då 

alla krav för att bundenhet ska uppstå vid en viljeförklaring är uppfyllda, måste som tidigare 

nämnts avgivaren och även mottagaren av viljeförklaringen också har rättslig handlings-

förmåga och utgöra rättssubjekt.30 

Huvudprincipen för att avtal ska komma till stånd är att det finns minst två viljeförklaringar 

som är samstämmande, men andra ord så finns det inget avtal utan accept, vilket är ett sär-

drag för avtal jämfört med övriga rättshandlingar. Som huvudregel gäller i svensk avtalsrätt 

inte tystnad som accept, och det går därför inte att bli bunden med endast tystnad som 

grund för samtycke.31 Det är därför väldigt svårt att enligt anbud-accept modellen grunda 

                                                 
26 Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 81. 

27 NJA II 1915 s. 232. 

28 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 83. 

29 Se 4 kap 1 § JB om fastighetsköp. 

30 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 94-96. 

31 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 71. 
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avtalsbundenhet på passivitet.32 Principen om att passivitet inte kan anses vara tillräcklig 

grund för bundenhet till avtal finns inte lagstadgad i svensk rätt. Det finns dock lagstadgade 

undantag till principen om passivitet. Undantag enligt AvtL som kan komma att tillämpas 

är då en anbudstagare direkt uppfordrat någon att komma med ett anbud33 och situationen 

då en anbudsgivare vid passivitet kan bli avtalsbunden vid mottagandet av en oren accept.34 

Dessa och andra undantag35 i andra lagar kommer inte att diskuteras djupare här. Istället 

kommer det i det följande fokuseras på en speciell metod för att åstadkomma avtalsbind-

ning vid passivitet, nämligen negativ avtalsbindning, som helt bortser från grunden för av-

talsslut, alltså att en rättshandling ska vara uttryck för en parts viljeförklaring.  

                                                 
32 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 111. 

33 9 § AvtL. 

34 6 § 2 st. AvtL. 

35 Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 71 ff.  
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3 Negativ avtalsbindning 

3.1 Allmänt  

För att ett avtal ska slutas krävs två samstämmande viljeförklaringar om att ingå i avtal.36 

Dessa viljeförklaringar uttrycks som tidigare nämnts ofta i form av ett anbud och någon typ 

av accept. Det finns dock situationer då anbudet kan vara utformat på ett sätt som har för 

avsikt att binda mottagaren genom att denne inte ger något svar på anbudet och alltså ingen 

accept heller. Negativ avtalsbindning förekommer i många olika former men har i stor ut-

sträckning använts i näringsidkares marknadsföring mot konsumenter.  

De vanligaste typerna av negativ avtalsbindning är att näringsidkare levererar obeställda 

produkter till konsumenter och i vissa fall även andra näringsidkare, och ibland medföljer 

med produkten exempelvis en faktura. Det händer att det bara är fakturan som skickas ut, 

för något mottagaren inte beställt, mottagit eller ingått avtal om. Denna sistnämnda metod 

brukar benämnas fakturaskojeri och omsätter stora belopp i näringslivet vilket gör att det 

ses väldigt allvarligt på denna typ av metod för avtalsbundenhet.37  Vid användandet av 

dessa metoder för marknadsföring kan syftet sägas vara att binda anbudsmottagaren, som 

oftast är konsument, genom att lämna denne med ett val mellan enbart förpliktelser, nämli-

gen svarsförpliktelse, betalningsförpliktelse eller i vissa fall förpliktelse att skicka tillbaka va-

ror. För att inte bli betalningsskyldig och således bunden av ett avtal måste konsumenten 

aktivt avböja anbudet eller skicka tillbaka eventuella obeställda produkter, alternativt betala 

fakturan, enligt anbudet. Tanken är här att binda konsumenten genom passivitet om denne 

inte reagerar på anbudet, och då detta förfarande främst förekommer i konsumentförhål-

lande är det detta förhållande som det kommer behandlas i det följande.38  

3.2 Ett civil- och marknads- rättsligt problem 

Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att man inte kan binda någon till ett avtal genom 

passivitet. I 1 § 1 st. AvtL stadgas det att det är anbud om slutande av avtal och svar å så-

dant anbud, som är bindande. Att ensidigt ålägga någon att vara aktiv för att inte bli bun-

                                                 
36 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 71. 

37 Betänkande 2004/05:LU19 Fakturaskojeri. 

38 SOU 1966:71, Otillbörlig konkurrens, s. 211.   
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den ska inte vara möjligt.39 Det är antagligen så att tillåtandet av en sådan regel skulle leda 

till missbruk.40 Något utryckligt förbud mot negativ avtalsbindning finns inte lagstadgat i 

den svenska avtalslagen trots sin starka koppling till just avtalsrätt.41 Istället använder man 

sig av marknadsrättsliga sätt för att skydda konsumenter mot denna typ av metod för att 

åstadkomma avtalsbundenhet, eftersom metoden oftast används i samband med marknads-

föring.42 Företeelsen räknas oftast till en av de otillbörliga metoderna att marknadsföra 

produkter på, speciellt eftersom man utnyttjar konsumentens brist på kunskap och därige-

nom får till ett avtal. Det konsumenten ofta inte vet är att ingen reaktion på anbudet på nå-

got sätt kan krävas. Inte ens långvarig passivitet i sådana situationer kan bilda grund för be-

talningsförpliktelse.43 Den som mottar exempelvis en obeställd vara kan slänga den eller 

också behålla den, och den vårdplikt som annars brukar gälla om annans egendom, sätts ur 

spel.44 Det kan dock finnas anledning till försiktighet i fall att man väljer att behålla produk-

ten. Användning och tillgodogörande av produkten kan i vissa fall anses utgöra en accept 

och alltså avtal genom konkludent handlande och kan därmed leda till betalningsförpliktel-

se.45 Detta gäller speciellt om varan är av ett högre värde. Om så skulle vara fallet är det 

dock ändå tveksamt om det skulle kunna bevisas att konsumenten tillgodogjort sig av pro-

dukten och inte bara kastat bort den.46 

Okunskapen om vad passiviteten innebär gör att det är svårt för konsumenter att veta hur 

de ska gå tillväga vid denna typ av situation, och det kan antas att istället väljer många att 

svara på anbud eller skicka tillbaka obeställda produkter, och i fall då de förblivit passiva 

och senare får exempelvis en faktura så väljer många att betala denna, p.g.a. att konsumen-

ten har en uppfattning om att ett avtal redan uppkommit. I äldre förarbeten om otillbörlig 

marknadsföring ges negativ avtalsbindning följande definition: ”[v]ad slutligen angår den 

                                                 
39 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 111, 114. 

40 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 71. 

41 Det finns även åsikter om att en sådan regel borde införas, se C. Ramberg,  Avtalslagen2010.se. 3 kap. AvtL 
om ogiltighet skulle kunna användas för att ogiltigförklara ett avtal som ingåtts genom negativ avtalsbind-
ning i efterhand. 

42 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 114-115. 

43 Karlgren, Passivitet, s. 36.  

44 Melin, Marknadsrätt, s. 83. 

45 Karlgren, Passivitet, s. 36-37.  

46 Melin, Marknadsrätt, s 83. 
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marknadsföringsmetod som utredningen betecknar som negativ avtalsbindning karakterise-

ras den av att man utnyttjar allmänhetens okunnighet om gällande rättsregler för slutande 

av avtal till att väcka en oriktig föreställning om att ett bindande avtal har kommit till stånd, 

exempelvis när den som fått ett anbud underlåtit att avböja detta. En sådan metod ter sig i 

de allra flesta fall otillbörlig och bör med kraft motarbetas.” 47  

I SOU från 1966 om otillbörlig konkurrens beskrivs negativ avtalsbindning som en aggres-

siv konkurrensmetod och betecknas som ”överrumpling”.48 Vidare beskrivs metoden som 

ett sätt för anbudsgivaren att driva anbudsmottagaren till en handling, som kan anses utgö-

ra en accept, för att få denne bunden till ett avtal. Anbudsgivaren utgår från att anbudsmot-

tagaren inte är medveten om reglerna angående avtalsslut, och räknar således med att an-

budsmottagaren inte heller vet att underlåtenhet att avböja ett anbud, förutom i vissa fall, 

inte anses utgöra en accept. Det uppges även att metoden används främst genom direkt 

försäljning till konsumenter och en situation som tas som exempel är när en konsument er-

bjuds att bli tillsänd en vara med postförskott och får denna vara hemskickad om inte er-

bjudandet avböjs. Därefter sänds eventuellt ett postförskott på ett litet belopp, som efter 

betalning ses som en handpenning. Intentionen bakom är att locka in konsumenten i ett för 

anbudsgivaren, alltså för säljaren fördelaktigt avtal, eller att få till stånd ett sådant avtal ge-

nom att inge konsumenten föreställningen att bundenhet redan uppkommit. Syftet med 

detta är sedan att utnyttja denna föreställning eller verkliga situationen för att få sin vara 

såld. Denna eventuella försäljning äger på dessa grunder rum främst för att konsumenten 

känner sig bunden av ett avtal, och inte för att varan önskas.49  

Man kan säga att vid näringsidkares användning av negativ avtalsbindning så försvinner en 

grundläggande del i avtalsslutandet, nämligen förekomsten av minst två samstämmiga vilje-

förklaringar. Istället bestämmer anbudsgivare, att anbudsmottagaren har avgett en viljeför-

klaring genom att inte ge utryck för någon viljeförklaring alls, vilket går emot de svenska ci-

vilrättsliga normerna för hur ett avtal sluts och är därför förbjuden. 

3.3 Tillåtna undantag 

Som ovan visats anses negativ avtalsbindning vara en otillbörlig metod att sluta avtal på. 

Trots detta finns det undantag som i vissa fall tillåter principen. Negativ avtalsbindning kan 

                                                 
47 Prop. 1970:57, s. 74. 

48 SOU 1966:71, Otillbörlig konkurrens, s. 211-212.  

49 af Trolles beskrivning i SOU 1966:71, Otillbörlig konkurrens, s. 211.  
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som tidigare nämnts räknas som en undergrupp till avtal genom passivitet. Man skulle se-

dan kunna indela otillåten negativ avtalsbindning i två metoder. Den ena är då de inblanda-

de parterna inte haft kontakt med varandra överhuvudtaget innan anbudet dyker upp hos 

konsumenten, och den andra metoden är då parterna har någon typ av avtalsförhållande 

sedan tidigare och anbudsgivaren skickar ett anbud som ligger utanför tidigare avtal.50  

Om parterna haft ett tidigare avtalsförhållande, och det förekommer negativ avtalsbind-

ning, brukar detta anses vara acceptabelt. I äldre förarbeten sägs att detta undantag gäller 

exempelvis vid förlängning av avtal som löpt under viss tid, således måste förlängningen 

gälla produkt som ligger innanför det som ursprungligen är avtalat.51  

För att detta undantag ska vara tillämpligt ska det även objektivt sett antas ligga i konsu-

mentens intresse att avtalet förlängs.52 Exempel som allmänt ansetts uppfylla dessa krav är 

förnyelse av försäkringar och tidningsprenumerationer.53  

 

  

 

                                                 
50 Zelmin, Negativ Säljmetod, s. 1.  

51 Prop. 1970:57, s. 74. 

52 Prop. 1970:57, s. 74. 

53 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 72. 
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4 Lagregleringen av negativ avtalsbindning 

4.1 Allmänt 

Som det kan utläsas av definitionen av negativ avtalsbindning så är denna metod starkt 

kopplad till både marknadsrätt och avtalsrätt.54 Negativ avtalsbindning är en marknadsfö-

ringsmetod som används mot främst konsumenter ute på marknaden. Denna marknadsfö-

ringsmetod används för att sluta avtal med konsumenter, på ett otillbörligt sätt. Det skulle 

kunna tänkas att man reglerar förbudet mot negativ avtalsbindning inom både AvtL och 

marknadsrätten av just denna anledning, men så är inte fallet. Man har valt att inte lagstadga 

förbudet mot negativ avtalsbindning i AvtL, och därmed lämnat det till att uttryckligen för-

bjudas i lag endast inom marknadsrätten.  

Det pågår dock sedan länge diskussioner om att AvtL behöver uppdateras, och en av punk-

terna som har tagits upp som vissa anser ska finnas med i AvtL är just den om förbud mot 

negativ avtalsbindning.55 Skillnaden mellan marknadsrättslig och civilrättslig lagstiftning är 

att marknadsrättsliga regler är generella regler för t.ex. företags marknadsföring med syfte 

att skydda konsumentmassan. Reglerna kan vid behov begränsa företags frihet att handla på 

marknaden genom olika förbud och påbud och är således förebyggande regler. Civilrättsliga 

regler å andra sidan löser konflikter mellan parter som stått i avtalsförhållande med var-

andra, exempelvis säljare och konsument, i efterhand och endast gällande det specifika av-

talsförhållandet.56  

4.2 Marknadsföringslagen (MFL) 

4.2.1 Bakgrund 

Den första lag i Sverige som reglerade otillbörlig och otillåten marknadsföring kom år 1971. 

Namnet på den lagen var lagen om otillbörlig marknadsföring. Denna lag uppdaterades år 

1976 och bytte då namn till marknadsföringslagen. Sedan dess har den hunnit uppdateras 

och EU-anpassats ett antal gånger under 90-talet och även år 2002 och 2004 och den sista 

förändringen skedde år 2008 då dagens marknadsföringslag (2008:486)57 trädde ikraft. MFL 

bygger på fullharmoniseringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

                                                 
54 Prop. 1970:57, s. 74. 

55 Ramberg, Avtalslagen 2010. 

56 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 15. 

57 Hädanefter MFL. 
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(2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder.58 Denna lag är tillämplig på all kommersiell 

marknadsföring59 i Sverige och gäller både utbud och efterfrågan på produkter och omfat-

tar även alla former av media.60 Syftet bakom MFL är samma som med de tidigare mark-

nadsföringslagarna, nämligen att skapa ett skydd för konsumenter och näringsidkare mot 

otillbörlig marknadsföring.61 Skillnaden gentemot exempelvis 1995 års lag är att MFL nu 

också reglerar marknadsföringshandlingar efter avtal. De svenska reglerna för marknadsfö-

ring har fungerat väl, och marknadsdomstolens rättspraxis är en av de bidragande orsaker-

na till detta. Direktivet är det som ligger bakom de ändringar som ändå varit tvungna att 

göras. Direktivets syfte är att upprätthålla EU:s vision om mer enhetliga konsumentskydds-

regler för att eliminera hinder som föreligger mot etableringsfriheten och den fria rörlighe-

ten för produkter över gränserna.62 Det väsentliga i MFL sammanfattas i generalklausulen i 

5 § tillsammans med 6 §; en näringsidkares marknadsföring ska stämma överens med god 

marknadsföringssed och stämmer den inte överens med god marknadsföringssed, är den 

att anse som otillbörlig marknadsföring, vilket i de flesta fall är vilseledande eller aggressiv 

marknadsföring som ”påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”. 

Det måste således visas att det funnits en ekonomisk effekt hos konsumenten.63 God 

marknadsföringssed definieras i 3 § MFL men begreppet utvecklas kontinuerligt. Kort kan 

god marknadsföringssed sägas vara allmänt vedertagna normer som har till syfte att skydda 

konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.64 Den näringsidkare som 

bryter mot god marknadsföringssed och därmed tillämpar otillbörlig marknadsföring kan 

förbjudas att i framtiden marknadsföra på samma eller liknande sätt, eller så åläggs närings-

idkaren att lämna information som saknas i sin marknadsföring.65 

                                                 
58 Hädanefter direktivet. 

59 Alltså omfattar denna lag inte samhällsinformation, politisk propaganda etc. som regleras i tryckfrihetsför-
ordningen och yttrandefrihetslagen. 

60 Melin, Marknadsrätt, s.45. 

61 1 § 1 st. MFL. 

62 Melin, Marknadsrätt, s. 45. 

63 Prövningen av de två stegen att först visa att något strider mot god marknadsföringssed, samt att detta på-
verkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut brukar benämnas som ”transaktionstestet”. 

64 Melin, Marknadsrätt, s. 56.  

65 23, 24 §§ MFL.  
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4.2.2 Negativ avtalsbindning i svarta listan 

Vad som är vilseledande och aggressiv marknadsföring och därmed otillbörlig tas bl.a. upp 

i 7 och 8 § MFL. Förutom förklaringar och hänvisningar till andra paragrafer i lagen, så 

stadgas det i slutet på båda dessa paragrafer vad som alltid under alla omständigheter är att 

anse som otillbörlig marknadsföring. Denna sorts marknadsföring finns i den så kallade 

svarta listan. Denna lista är en bilaga till direktivet66 och där finns 31 punkter med otillbör-

liga marknadsföringsmetoder. I 4 § MFL stadgas att vid prövning enligt någon av punkter-

na i svarta listan så ska MFL tillämpas. Som framkommit tidigare så är ett av de vanligaste 

sätten att använda sig av negativ avtalsbindning att skicka obeställda produkter och/eller 

fakturor till konsumeter. 

 I den gamla marknadsföringslag (1995:450)67 fanns 12 § som gällde situationen vid obe-

ställda produkter och utskickande av fakturor och liknande.68 Denna paragraf togs bort i 

den senaste MFL och båda dessa situationer finns nu med i svarta listan istället. En skillnad 

är att 12 § i gamla MFL bara kunde tillämpas då mottagaren av exempelvis obeställda pro-

dukter blev vilseledd angående sin betalningsskyldighet, annars skulle generalklausulen i 4 § 

användas.69 I svarta listans punkter om negativ avtalsbindning förbjuds näringsidkare även 

att kräva återsändande eller förvaring vilket gör att punkterna torde kunna tillämpas i fler 

fall än 12 § i gamla MFL. I förarbetena till MFL ansåg man inte att parallella regler till 

punkterna i svarta listan som behandlar negativ avtalsbindning behövdes.70  

I svarta listans första del tas vilseledande marknadsföring upp. Punkt 21 i listan anger som 

vilseledande att ”[i] marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betal-

ningshandling som ger konsumenten intryck av han redan har beställt den marknadsförda 

produkten när så inte är fallet”. Denna metod kallas även för fakturaskojeri.71 Under ag-

gressiv marknadsföring finns punkt 29 som anger att det är otillbörligt att ”Kräva omedel-

bar eller uppskjuten betalning för eller återsändande eller förvaring av produkter som när-

ingsidkaren tillhandahållit men som konsumenten inte beställt (leverans utan föregående 

                                                 
66 Bilaga I direktivet.  

67 Hädanefter gamla MFL. 

68 12 § Marknadsföringslag (1995:450), hädanefter gamla marknadsföringslagen.  

69 Prop. 1994/95:123 s. 73.  

70 Prop. 2007/08:115 s.103. Se även Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 120.  

71 Melin, Marknadsrätt, s. 84. 
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beställning), … ”.72 Båda dessa punkter tar upp det som är kännetecknande för just meto-

den negativ avtalsbindning, nämligen att ge konsumenten intrycket av att det redan förelig-

ger en avtalssituation, och därför ålägga konsumenten en förpliktelse av något slag, och 

detta trots att ingen viljeförklaring att ingå i avtal överhuvudtaget utryckts av konsumenten. 

Båda dessa typer av negativ avtalsbindning, alltså leverans av obeställda produkter och fak-

turaskojeri, är alltså under alla omständigheter otillbörliga metoder och ingen prövning av 

ekonomisk påverkan hos konsumenten behövs.73  

Enligt denna redogörelse kan det tyckas att reglerna angående negativ avtalsbindning är nå-

gorlunda klara. Dock finns det fortfarande många situationer då negativ avtalsbindning, 

och även otillbörlig marknadsföring i stort, är svårbedömt. Detta kan exempelvis vara när 

negativ avtalsbindning används på internet, vilket har märkts i rättspraxis från senare år. 

Även en situation då uppsägning av ett redan befintligt avtal krävs för att inte bli bunden av 

ett nytt, kan bedömningen vara svår att göra då tidigare affärsförbindelser brukar ses som 

grund för att förbudet mot negativ avtalsbindning inte ska gälla. Detta gäller dock inte all-

tid.74 Rättspraxis anses vara en viktig del av regleringen av otillbörliga metoder ute på 

marknaden just för att sådana svårbedömda situationer omöjligt kan regleras i lag helt och 

hållet.75 En analys av rättspraxis som behandlar negativ avtalsbindning kommer att göras i 

kapitel 6 nedan. 

4.3 Oskäliga avtalsvillkor 

Negativ avtalsbindning handlar om att binda konsumenten till ett avtal genom att ålägga 

denne att vara aktiv för att inte bli bunden, vilket väldigt ofta sker i form av marknadsfö-

ringsmetoder. Alltså är det reglerna för hur ett avtal ingås och vad som är tillåtet vid mark-

nadsföring till konsumenter som är de centrala vid bedömningen av negativ avtalsbindning. 

Dock kan det förkomma att en konsument redan är bundet av ett avtal, men binds ännu en 

gång genom exempelvis automatisk förlängning av avtalet eller en obeställd produkt som 

ligger utanför avtalet. Ofta måste då villkoren i det redan befintliga avtalet granskas. Sådana 

villkor regleras i lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållande.76 Syftet med 

                                                 
72 Bilaga I direktivet.  

73 Melin, Marknadsrätt, s. 84-85. 

74 Se analys av praxis nedan. 

75 Melin, Marknadsrätt, s. 45.  

76 Hädanefter AVLK. 
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denna lag är framförallt att skydda konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor i standardavtal. 

Det är konsumentverket som har den övervakande och utredande funktionen enligt denna 

lag, och vid misslyckande av denna uppgift så kan Konsumentombudsmannen77  föra talan 

i Marknadsdomstolen mot det oskäliga avtalsvillkoret.78 Reglerna i AVLK har till skillnad 

från reglerna om negativ avtalsbindning i MFL i viss utsträckning en parallell i civilrättsreg-

lerna i form av generalklausulen i 36 § AvtL som kan användas vid jämkning av oskäliga av-

talsvillkor. Skillnaden mellan lagarna ligger i att förbud att använda ett oskäligt avtalsvillkor 

enligt AVLK innebär att näringsidkaren överhuvudtaget inte får använda ett sådant avtals-

villkor i framtiden, medan jämkning enligt 36 § AvtL innebär att villkoret inte beaktas i just 

det specifika avtalet det är fråga om. 

4.4  KOV, KO & Marknadsdomstolen 

För att bedöma huruvida marknadsföringsmetoder som använts är otillbörliga eller inte kan 

en konsument ta hjälp av Konsumentverket. 79 KOV är den centrala myndigheten för kon-

sumentfrågor.80 Chefen för KOV är i sin tur KO. Ett ansvar som KOV och KO har är att 

se till att företag följer de marknadsregler och rättigheter som finns för konsumenter. Ett 

ingripande börjar oftast med en anmälan till KOV från en konsument, men ibland tas vissa 

fall upp på KOV:s initiativ.  

En näringsidkare som använder sig av marknadsföring som strider mot god marknadsfö-

ringssed kan förbjudas att fortsätta med samma eller liknande marknadsföring.81 Om in-

formation saknas kan näringsidkaren även åläggas att lämna informationen som fattas,82 

och båda fallen kan förenas med vite83, som är ett förutbestämt penningbelopp som tas ut i 

fall då vissa myndighetsföreläggande inte följs. Det är KO som utfärdar dessa informa-

tionsålägganden eller förbud.84 Det finns även ett komplement till dessa vilket är marknads-

                                                 
77 Hädanefter KO. 

78 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 218.  

79 Hädanefter KOV. 

80 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 15. 

81 23 § MFL. 

82 24 § MFL. 

83 26 § MFL. 

84 Melin, Marknadsrätt, s. 120-121. 
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störningsavgiften85. Syftet med denna avgift är att kunna användas vid oaktsam eller upp-

såtlig överträdelse av de mer preciserade reglerna som exempelvis de i den svarta listan, och 

att avgiften ska användas vid mer allvarliga fall då konsumentskyddet verkligen behövs. Vid 

mindre allvarliga fall är tanken att förbud eller åläggande tillsammans med vite ska vara till-

räckligt.86 Vid vissa överträdelser förekommer det också att skadestånd döms ut.87 

När en konsument vill föra talan mot näringsidkare som bryter mot förbuden i MFL, finns 

olika tillvägagångssätt. I fall som handlar om att utdöma marknadsstörningsavgift och ska-

destånd så är Stockholms tingsrätt första instans och KO har talerätt. Vill man sedan över-

klaga tingsrättens dom så är nästa instans MD, som även är sista instans. I fall där det hand-

lar om att förelägga förbud eller informationsskyldighet vid vite så är MD enda instans. Vill 

man förelägga förbud eller informationsskyldighet vid vite och samtidigt kräva skadestånd 

eller marknadsstörningsavgift, så får talan väckas vid Stockholm tingsrätt.88  

MD har funnits sedan 1970. MD är en specialdomstol och tillhör de fristående domstolar-

na89 och är slutinstans inom sitt område. Detta till skillnad från andra specialdomstolar som 

på något sätt är knutna till de allmänna domstolarna, alltså tingsrätt, hovrätt och Högsta 

domstolen. En specialdomstol dömer inom ett specifikt rättsområde som oftast inte be-

handlas i de allmänna domstolarna. I specialdomstolar tar man in experter och liknande för 

att kompetensen ska vara så hög som möjligt. MD har hand om mål enligt bl.a. MFL och 

AVKL och domen i ett mål kan alltså inte överklagas.90 MD:s domar är prejudicerande, och 

mycket tyder på att även äldre domar från MD kommer fortsätta att vara vägledande vid 

tillämpningen av nya MFL. Naturligtvis kommer EG-domstolens avgöranden också vara 

prejudicerande, speciellt då MFL nu till största del bygger på direktivet.91 Vad gäller negativ 

avtalsbindning, är 12 § i gamla MFL nu ersatt av punkter i svarta listan, men innehållet är 

nästan oförändrat. Därför är praxis gällande negativ avtalsbindning från tidigare år fortfa-

rande av stor betydelse vid eventuell bedömning.  

                                                 
85 29-36 §§ MFL.  

86 Melin, Marknadsrätt, s. 122.  

87 37 § MFL. 

88 Melin, Marknadsrätt, s. 123. 

89 Förutom denna finns även Arbetsdomstolen och Patentbesvärsnämnden. 

90 Melin, Marknadsrätt, s. 124. 

91 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 56. 
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5 Praxis i MD 

5.1 Allmänt 

Som tidigare tagits upp så anses MD:s praxis utgöra en viktig del av den marknadsrättsliga 

regleringen, speciellt då den anses ha fungerat väldigt bra.92 I det följande ska en analys gö-

ras av MD:s praxis mellan år 2002 och 2009. Fallen som kommer presenteras är alla fall 

som handlar om näringsidkares användning av negativ avtalsbindning mot konsumenter. I 

alla fall är därför KO kärande. Presentationen av rättsfallen kommer att vara utförlig i den 

del de berör negativ avtalsbindning eftersom omständigheterna är av betydelse för att kun-

na göra en analys av praxis på ett riktigt sätt. Efter varje fall finns ett avsnitt med ”reflek-

tion” för att tydliggöra vad som kom fram i fallen och kommentera detta för att sedan kny-

ta ihop detta i slutanalysen. 

5.2 MD 2002:3 ”SPP-fallet” 

5.2.1 Redogörelse 

SPP Livförsäkring AB (SPP) bedrev bl.a. försäkringsverksamhet till konsumenter. Genom 

anmälningar från kunderna till SPP fick KO veta att SPP skickat ut brev till kunderna där 

det bifogats internetvillkor. KO menade att brevet var utformat på ett sätt, som fick kun-

derna att tro att de erhållit en ny internettjänst utan att ha beställt denna, speciellt då avtals-

villkor för tjänsten skickats med. Det framgick inte heller enligt KO, att kunden inte blir 

bunden om inte tjänsten används, utan brevet var formulerat på ett sätt som gav uppfatt-

ningen att bundenhet redan förelåg. Det fanns även en uppmaning i brevet om att ”gå in 

och testa” som ytterligare förstärkte denna uppfattning. KO anförde även att negativ av-

talsbindning enligt svensk avtalsrätt normalt inte godtas och att passivitet inte leder till avtal 

och således bör anslutning till en tjänst alltid ske genom konsumentens aktiva medverkan-

de. Även obeställt användarnamn och kod till tjänsten hade skickats med. KO menade att 

SPP:s brev utgjorde negativ avtalsbindning och därmed stred mot god marknadsföringssed 

och att utskickandet av kod och användarnamn även kunde hamna i fel händer och därmed 

utgjorde dessa ett hot mot kundes säkerhet. SPP bestred KO:s talan och framförde att tan-

ken bakom ifrågavarande internettjänst var helt och hållet att underlätta för kunderna och 

ge dem ett nytt sätt att se över sina försäkringar etc. De menade att det klart framgick av de 

medskickade villkoren att det krävdes aktivitet från kundens sida för att bli bunden av 

                                                 
92 Melin, Marknadsrätt, s. 45. 



 

 
20 

tjänsten, och att detta skedde genom att kunden använde sig av tjänsten på internet och 

detta anses vara kundens accept. Någon skyldighet för kunden att meddela att tjänsten inte 

önskas krävdes inte och därmed var brevet inte att anse som otillbörlig marknadsföring.  

MD började med att först redogöra för vad metoden negativ avtalsbindning anses vara och 

redogjorde sedan i huvudsak följande. Metoden ansågs vara otillbörlig på grunden att ett 

erbjudande tillsammans med en uppmaning att utföra någon kompletterande handling, ger 

konsumenten uppfattning att avtal kommer till stånd om inte denna handling företas. Då 

sådana erbjudande inte anses medföra någon avtalsbundenhet så var denna typ av mark-

nadsföring vilseledande och således otillbörlig. Om marknadsföringen vilseleder konsu-

menten gällande dennes betalningsskyldighet kunde 12 § MFL93 användas, och om vilsele-

dandet inte avser betalningsskyldigheten kunde det fortfarande vara fråga om negativ av-

talsbindning men istället skulle 4 § 1 st. MFL tillämpas. I detta fall var det inte frågan om 

någon skyldighet för konsumenten att vidta någon kompletterande handling och bedöm-

ning skulle därför göras i enlighet med otillbörlighetsbedömningen i generalklausulen i 4 § 1 

st. MFL. Alltså blev huvudfrågan huruvida kunden missleddes att tro att ett avtal redan fö-

relåg innan internettjänsten användes och för att göra en sådan bedömning var formule-

ringen i brevet av vikt.  

MD angav sedan att det inte klart och tydligt framgick av brevet att kunden var tvungen att 

ta tjänsten i anspråk för att bli bunden och att uppmaningen ”gå in och testa” inte heller 

gav kunden uppfattning om att man blir bunden när tjänsten testas, då ordet test i vanligt 

språkbruk inte uppfattas som att man blir bunden av något. Trots detta ansågs inte dessa 

tveksamheter i brevet vara så betydande att mottagaren missleds att tro att bundenhet re-

dan föreligger innan användning av tjänsten. Denna bedömning påverkades av att det redan 

fanns ett avtalsförhållande mellan parterna och att tjänsten som erbjöds syftade till att ge-

nom ett nytt medium få information om bl.a. sina försäkringar. Konsumenter som använde 

internet kunde förväntas veta vad som gällde vid användningen av en sådan tjänst. Gällan-

de användarnamnet och koden som skickats ut uttalade MD att detta förfarande ”i sig kun-

de ifrågasättas” men att sättet ändå inte ansågs otillbörligt. 

5.2.2 Reflektion 

I fallet definierade MD vad som är kännetecknande för just negativ avtalsbindning, och 

detta var att mottagaren, förutom att motta ett anbud även blir uppmanad att handla för att 

                                                 
93 Observera att det här pratas om paragrafer i gamla MFL. 
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inte bli bunden, eller i varje fall uppfattar mottagaren situationen på detta sätt. Det fanns 

ingen sådan uppmaning i det brev som SPP skickat ut till sina kunder. Frågan i detta fall 

blev därför om en obeställd tjänst kunde anses utgöra otillåten negativ avtalsbindning trots 

att ingen handling krävdes av konsumenten för att bundenhet inte skulle uppstå.  

I själva verket var tjänsten inte bindande förrän kunden börjat använda den, men KO me-

nade att det kunde uppfattas som att den var det med hänsyn till omständigheterna. Så vilka 

var de omständigheter som kunde vara vilseledande? Dels var det att brevet i sig, som in-

nehöll avtalsvillkor kunde uppfattas som att avtal för tjänsten redan förelåg. Det var även 

att i brevet stod det ”gå in och testa” som KO påpekade, och dels var det att användar-

namn och lösenord till tjänsten skickats till kunden. Detta ansåg MD inte vara tillräckligt 

för att uppfattas som en uppmaning att handla, och således att kunden skulle bli vilseledd 

om att bundenhet redan förelåg. Det som kan diskuteras här är att det faktiskt fanns en 

uppmaning i brevet som uppmanade konsumenten att handla, dock fanns det inget som ut-

tryckligen sa att kunden blir bunden även om ingen handling företogs och således blev 

kunden inte vilseledd angående de juridiska konsekvenserna och således betalningsskyldigheten 

vilket antagligen var avgörande i bedömningen.  

Intressant är även att MD inte tycker att ”gå in och testa” är vilseledande. En analys görs av 

uttrycket, och MD kommer fram till att ordet ”test” antagligen kommer att uppfattas som 

något icke-bindande, men som i själva verket blir bindande då tjänsten används.  Vad hän-

der då med de kunder som inte uppfattade som att bundenhet till tjänsten förelåg innan 

tjänsten användes, men som inte heller trodde att bundenhet uppkom vid användandet på 

grund av ordet ”test”? Detta diskuterades inte i domen, då frågan gällde vilseledandet innan 

tjänsten användes.  

Otillbörlighetsbedömningen påverkades av en speciellt viktig omständighet. Nämligen att 

parterna varit i förhållande med varandra sedan tidigare. Även syftet bakom SPP:s brev tas 

upp, nämligen att det ska vara lättare för kunden att få information om försäkringar, byta 

fondandelar o.s.v. Detta syfte kan inte vara ägnat att missleda kunderna, speciellt då det 

egentligen inte föreligger någon betalningsskuldighet för tjänsten, även då den används.  

Det som kommer fram i domen är att även om en obeställd produkt, i detta specifika fall 

en tjänst, skickas till en konsument som näringsidkaren redan har ett avtal med, och då det 

sker utan en uppmaning om att handla för att inte bli bunden och ingen betalningsförpliktelse 
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åläggs konsumenten, så torde detta inte anses som otillbörligt. Detta gäller även om tjäns-

ten skickats utan att konsumenten aktivt beställt den.  

I tidigare rättspraxis har dock MD kommit fram till att obeställda produkter kan komma att 

anses som otillbörliga även om konsumenten inte vilseleds angående de juridiska konse-

kvenserna av att förbli passiv. I ett fall94 har MD ansett att det varit otillbörligt att skicka 

obeställd produkt till konsumenter då detta fått konsumenterna att känna en moralisk för-

pliktelse att ge betalning för gåvan. I detta fall var det dock fråga om välgörenhetsorganisa-

tioner som bad om bidrag och i SPP:s fall förelåg inte någon betalningsförpliktelse alls för 

konsumenten oavsett om tjänsten användes eller inte. 

5.3 MD 2003:41”Boxer-fallet” 

5.3.1 Redogörelse 

I detta fall förde KO talan mot Boxer TV-Access (Boxer) och Senda i Sverige AB (Senda). 

Sedan Boxer hade upphört med sin verksamhet tog Senda över denna. Sendas verksamhet 

bestod i att hyra ut tillgång till TV-kanaler och kanalpaket, som även brukar kallas åtkomst-

kontroll. Kunder hos Boxer och Senda hade sedan tidigare fått ett erbjudande om ett speci-

fikt kanalpaket som innehöll ett basutbud med TV-kanaler. Senda (Boxer) hade sedan till 

dessa kunder skickat ett brev som innehöll information att det ursprungliga avtalet var på 

väg att gå ut och nu erbjöds ett annorlunda paket. I brevet stod även att ingenting behöv-

des göras ifall kunden önskade det erbjudna paketet, men ville kunden ha ett billigare paket 

eller säga upp avtalet så skulle ett svarskort samt programkort skickas in till Senda. KO an-

såg att utformningen och villkoren i detta brev var att anse som den otillbörliga marknads-

föringsmetoden negativ avtalsbindning då det inte kunde vara fråga om förlängning av tidi-

gare avtal utan ett helt nytt avtal, och yrkade därför att förbud vid vite mot denna metod 

skulle föreläggas. Senda bestred yrkandet och menade att det visst var fråga om förlängning 

trots de ändrade avtalsvillkoren. 

MD anförde först att även om Senda hade upphört med den aktuella marknadsföringen så 

var detta inget skäl att inte pröva den. Målet i sak rörde frågan om brevet tillsammans med 

svarskortet kunderna fått utgjorde negativ avtalsbindning. MD redogjorde därefter kort för 

vad 12 § MFL tog sikte på, främst att utnyttja en konsuments okunnighet och vilseleda 

denne om att betalningsskyldighet föreligger för obeställda varor. De hänvisade till ett tidi-

                                                 
94 MD 1978:5. 
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gare avgörande95 där MD kommit fram till att det är otillbörligt att skicka ut erbjudande till 

konsumenter och ge dem uppfattningen att avtalsbundenhet uppkommer om inte avböjan-

de svar ges. MD fortsatte med att påpeka att negativ avtalsbindning inte alltid anses vara en 

otillbörlig metod, utan att det enligt förarbetena till 12 § MFL ibland kan anses vara en tillå-

ten metod. Detta skulle kunna vara när parterna haft ett tidigare avtalsförhållande och det 

därför stod klart vad som gäller mellan parterna, exempelvis prenumeration av något slag, 

eller som i det aktuella fallet vid abonnemang. Det skulle också kunna tänkas att metoden 

tilläts i fall då det kunde anses ligga i konsumentens intresse att avtalet automatiskt förnya-

des.  MD konstaterade vidare att det i och för sig finns villkor i kundernas avtal med Senda 

som ger Senda rätt att ändra priserna och utbudet och kunden rätt att säga upp avtalet i så-

dant fall. Det ansågs dock att detta inte medförde att Senda kunde, på så sätt som skett, er-

bjuda konsumenterna ett helt nytt programpaket till ett väsentligt dyrare pris och utvidgat 

utbud i samband med avtalstidens slut. MD påpekade också att det var märkligt att kun-

derna blivit erbjudna även ett billigare programpaket som liknar det tidigare paketet mer, 

men för att få detta var de tvungna aktivt acceptera genom att svara via svarskortet, till 

skillnad från om de önskade det dyrare paketet då de kunde förbli passiva. Inte heller visste 

kunderna att denna metod skulle användas vid utgången av det ursprungliga avtalet, och 

detta skulle inte heller kunna anses ligga i konsumentens intresse. Baserat på dessa grunder 

ansåg MD att metoden Senda använde kunde kritiseras på samma grunder som dem som 

motiverat bestämmelsen om negativ avtalsbindning i 12 § MFL, och Sendas marknadsfö-

ring ansågs därför som otillbörlig i enlighet med 4 § MFL, och KO:s yrkande bifölls. Dock 

påpekade MD att det var viktigt att förbudet formulerades så att det gällde endast den typ 

av marknadsföring som varit för handen i fallet. 

5.3.2 Reflektion 

Detta fall handlade om ett tidigare avtal som skulle förnyas. Alltså var frågan i detta fall om 

det förelåg negativ avtalsbindning trots att det fanns tidigare avtal, som i vanliga fall är att 

anse som en omständighet som gör den eventuella negativa avtalsbindningen tillåten. Det 

utsända svarskortet med uppmaning att svara om att det erbjudna porgrampaketet inte öns-

kas är ett typsikt exempel på marknadsföring som utgör negativ avtalsbindning, då passivi-

tet binder mottagaren och således går emot sättet som avtal ska slutas på normalt, genom 

                                                 
95 MD 1994:30. 
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anbud och accept. Anledningen till att det oftast anses vara tillåtet i avtalsförhållande som 

redan finns är att det vanligtvis anses ligga i konsumentens intresse som MD påpekar.  

Det som var avgörande i fallet var att det var så stor skillnad mellan det ursprungliga avtalet 

och det avtal som konsumenten sedan blivit bunden av. Dels var det stor skillnad i pris och 

dels i programutbud. En annan omständighet som MD trycker särskilt på, är att det fanns 

ett annat programpaket som stämmer bättre överens med det ursprungliga, men att kunden 

måste vara aktiv för att få detta och passiv för att få det dyra paketet. Alltså skulle kunden 

för att fortsätta sitt abonnemang hos Boxer med ett liknande programpaket agera på vanligt 

sätt för avtalsslutande, genom att svara aktivt på ett anbud. Detta uttalande från MD tyder 

på att förlängning eller förnyande av ett tidigare avtal ska vara så likt det ursprungliga som 

det finns möjlighet till och att för stora förändringar kan komma att ses som ett helt nytt 

avtal som således kräver vanligt avtalsslut enligt AvtL med anbud och accept. I annat fall 

kommer avtalsslutandet antagligen att anses som otillbörligt, då passivitet inte anses vara 

tillräckligt för samtycke till att ingå helt nytt avtal.  

Det nya avtalet med mycket högre priser och utvidgat programutbud i detta fall ansågs inte 

ligga i konsumentens intresse, då det inte stämde överens med det avtal konsumenten in-

gått från början och därför kunde inte undantaget gällande tillåtandet av negativ avtals-

bindning tillämpas i detta fall. MD bedömde således sättet för förnyande av avtalen i detta 

fall som otillbörligt på samma grunder som de som motiverat 12 § i gamla MFL om negativ 

avtalsbindning. 

5.4 MD 2004:5 och MD 2004:18 ”TBS-fallet” och ”CMT-fallet” 

5.4.1 Redogörelse 

MD 2004:5 och MD 2004:18 handlar båda om betaltjänster på internet och fallen var i allt 

väsentligt lika och behandlas därför under samma rubrik för att undvika upprepning. CMT 

Telecom Sweden AB (CMT) hade tillstånd att bedriva fast telefoni, och var verksam som 

telefonoperatör på mervärdetjänstemarknaden (betalsamtal, frisamtal etc.). Trom Brom 

Srom AB (TBS)(i konkurs) bedrev som huvudsaklig verksamhet betalsidor på internet. 

KO hade mottagit ett stort antal anmälningar både mot CMT och TBS från konsumenter 

som fått fakturor av företagen och konsumenterna visste inte vad dessa fakturor gällde. 

KO granskade därför dessa webbplatser som hade betaltjänster. Telefonnummer till dessa 

betaltjänster tillhandahölls av CMT och betalsidorna av TBS. På de webbsidor som kon-
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sumenterna varit inne på kom det upp, när webbplatsen stängdes ner, en så kallad pop-up 

ruta där konsumenten kunde välja mellan ”ja” och ”nej”, och vid klick på ”ja” så laddades 

ett program ner som installerades på konsumentens dator. Detta program ringde sedan av 

sig själv upp ett annat telefonnummer som omkopplade konsumenten till en annan mo-

dempool och uppkoppling skedde därefter mot betalning. Konsumenten debiterades då 

både startavgift och minutavgift för uppkopplingen av CMT och hos TBS debiterades 

kunderna för varje uppkoppling. Detta skedde vid besök på flera webbplatser och ingen in-

formation om dessa avgifter fanns tillgänglig innan konsumenten klickat på ”ja”. Detta vi-

sade enligt KO att konsumenten utan att göra någon beställning ändå blivit uppkopplad 

mot betaltjänsterna. Någon identifiering av vem som satt vid datorn gjordes inte. Konsu-

menterna som hade anmält till KO var enligt KO inte medvetna om att de ingått i något 

avtal. KO redogjorde för att ett avtal sluts genom att ett anbud lämnas som sedan accepte-

ras av anbudsmottagaren och att en viktig princip inom avtalsrätten är att ett avtal är bin-

dande endast för de parter som slutit avtalet, vilket borde förutsätta att en avtalspart måste 

vara medveten om avtalsingåendet vilket konsumenten i detta fall inte var och således fanns 

det ingen viljeförklaring från konsumentens sida. KO ansåg inte att ett klick, utan avsikt att 

ingå avtal om beställning, skulle ses som beställning av produkt. Även om det skulle funnits 

tillgänglig information som i dessa fall inte fanns, tyckte KO att detta ändå inte skulle leda 

till avtal, då det klick som krävdes lätt kunde ske av misstag, och gav således inte utryck för 

vilja att ingå avtal från konsumentens sida. Denna sorts marknadsföring brast på ett så på-

tagligt i de avtalsrättsliga förutsättningarna att det inte kunde anses att någon beställning 

gjorts enligt KO. KO anförde vidare att Svenska Postorderföreningens Branschregler kun-

de tjäna som vägledning för hur beställning görs på internet. De som varit inne på de aktu-

ella webbplatserna inte ens uppgivit namn eller andra uppgifter och alltså inte identifierats 

på något sätt, och CMT respektive TBS hade skickat fakturan till den som hade telefon-

abonnemanget varifrån internetuppkopplingen gjorts. Att inte identifiera en avtalspart an-

såg KO inte heller var förenlig med reglerna för avtalsingående.  

Av fakturorna framgick inte vad det var för betaltjänst som avsågs, utan endast att det gäll-

de betalsamtal/internetuppkoppling via telefonoperatören CMT och betaltjänster från TBS. 

På fakturorna angavs även förfallodag och att vid försening så debiteras konsumenten på-

minnelseavgift. Detta sätt att utforma fakturan på kunde inte anses vara ägnad att uppfattas 

på annat sätt än att konsumenten redan var betalningsskyldig tyckte KO. Det fanns alltså 

inga uppgifter om att konsumenten hade rätt till att ta ställning till om betalningsskyldighet 
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verkligen förelåg. Detta förfarande ansåg KO vilseledde konsumenten om att denne var be-

talningsskyldig och stred därför mot 12 § 2 st. MFL som förbjuder negativ avtalsbindning. 

Vidare tyckte KO i CMT-fallet att frågan var av stor betydelse ur konsumentsynpunkt och 

att ingen annan bedömning bör göras än den som gjordes i TSB-fallet.96 

MD började med att redogöra för innehållet i 12 § som förbjöd att näringsidkare vilseleder 

mottagare av faktura att betalningsskyldighet för produkt redan föreligger. MD delade 

KO:s uppfattning om att vägledning för hur beställning på internet ska göras kan hämtas ur 

Svenska Postorderföreningens Branschregler som har som förutsättning för att beställning 

ska anses gjorts av köparen, att denne åtminstone har markerat sitt intresse genom ett 

”klick”. MD ansåg det vidare utrett att TSB och CMT hade tillhandahållit tillgång till 

webbplatser på internet som var betalsidor och att konsekvensen av att klicka ja i pop-up 

rutan som dykt upp har varit att uppkoppling mot betalning skett. Konsumenten hade där-

för inte haft någon chans att ta ställning till om tjänsten skulle beställas eller inte innan be-

ställningen redan var gjord och fakturan hemskickad. I TSB-fallet var det enligt MD inte 

heller klarlagt om leverans av tjänsten skett eller inte. Enligt marknadsdomstolen kunde 

inte detta betyda att beställning gjorts av konsumenten och därför ansågs det att konsu-

menten blivit vilseledd angående sin betalningsskyldighet. MD uttalade även att marknads-

föringen i de aktuella fallen i varje fall kunde kritiseras på samma grunder som de som mo-

tiverat 12 § 2 st. MFL om negativ avtalsbindning, och ansågs därför vara otillbörlig mark-

nadsföring enligt 4 § 1 st. MFL. KO:s talan bifölls och både TBS och CMT förbjöds att vid 

vite använda sig av den otillbörliga marknadsföringen.  

5.4.2 Reflektion 

Båda dessa fall gäller beställning av tjänst över internet. KO hade som stöd åberopat 12 § 2 

st. gamla MFL som stadgar att en näringsidkare inte får skicka faktura angående en produkt 

som inte uttryckligen beställts och därigenom vilseleda konsumenten om dennes betalnings-

skyldighet. Den stora frågan som utreddes i dessa fall blev därför vad som anses utgöra en 

uttrycklig beställning vid beställning på internet? KO hade i båda fallen åberopat Svenska 

Postorderföreningens Branschregler som grund för hur en beställning på internet ska göras 

för att anses utgöra god marknadsföringssed och således inte vara otillbörlig. MD höll i 

denna del med KO, och sa att dessa regler kan tjäna som vägledning för att klargöra vad 

som krävs för att beställning ska anses vara gjord över internet. Ett annat viktigt påpekande 

                                                 
96 TSB avgjordes tidigare samma år. 
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är att det framkom att konsumenten måste ha chans att uttryckligen ta ställning till om tjäns-

ten önskades eller inte även om ett klick redan gjorts. Endast ett klick på internet, som 

konsumenten gjort i detta fall, kan alltså inte utgöra en uttrycklig beställning och således 

gav ju detta klick inte utryck för någon viljeförklaring eller samtycke från konsumenten. Ef-

tersom ingen beställning av tjänsten hade gjorts, så var de fakturor avseende betalning för 

dessa internettjänster att anse som vilseledande för konsumenten angående betalningsskyl-

digheten. Det MD säger sen är att marknadsföringen är att anse som otillbörlig på samma 

grunder som motiverat 12 § 2 st. gamla MFL, alltså de om fakturaskojeri. Marknadsföringen 

ansågs därför otillbörlig enligt generalklausulen 4 § första stycket i gamla MFL. En fråga 

som väcks är varför inte MD tillämpar 12 § 2 st. i gamla MFL som KO åberopat? Det är ju 

fastställt att en uttrycklig beställning inte gjorts av konsumenten. Kravet på att konsumen-

ten genom fakturan blir vilseledd om sin betalningsskyldighet är också uppfyllt.  

I TSB-fallet ansåg inte MD att det var klarlagt om leverans av internettjänsten skett eller 

inte. Enligt förarbetena till 12 § 2 st. sägs det att för att förbudet ska vara tillämpligt, så 

måste avsikten vid utskickandet av fakturan vara att leverera produkten vid ett senare tillfäl-

le.97 Eftersom MD inte kunde avgöra om tjänsten var levererad eller inte, var detta anled-

ningen till att den otillbörliga marknadsföringen angreps med hjälp av generalklausulen i 4 § 

gamla MFL istället. 

Något uttalande angående förekomst av leverans i CMT-fallet gjorde inte MD. 

5.5 MD 2005:34 ”Viasat-fallet” 

5.5.1 Redogörelse 

KO yrkade att ViaSat AB (Viasat) skulle förbjudas att vid vite använda ett avtalsvillkor som 

tillämpades i avtal för konsumenter och som innebar att konsumenten blev bunden i ytter-

ligare ett år om inte avtalet sades upp senast 30 dagar innan avtalet upphörde. KO anförde 

att enligt allmänna avtalsrättsliga principer så upphör ett tidsbundet avtal att gälla när det 

avtalade tiden löper ut. Genom att vara aktiva kan parterna dock förlänga eller förnya avta-

let. KO ansåg att det villkor som var för handen utgjorde negativ avtalsbindning och skulle 

endast accepteras i undantagsfall. Undantaget gällde enligt förarbetena till gamla MFL ex-

empelvis i fall där parterna stått i tidigare avtalsrelation till varandra och det därför redan 

var klart vad som gällde enligt det tidigare avtalet och typiska fall anses vara prenumeratio-

                                                 
97 Prop. 1995/96:81 s. 23. 
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ner och abonnemangsavtal där det ligger i kundens intresse att förlänga avtalet. KO med-

gav att det i förevarande fall var fråga om ett sådant avtal men att när det bestäms huruvida 

automatisk förlängning ska anses vara i kundens intresse så måste hänsyn till vad det är för 

produkt, priset och avtalets längd. I det aktuella fallet var det fråga om en förlängning på ett 

år och höga kostnader enligt KO. Dessutom påpekade KO att konsumenten inte hade 

chans att jämföra vad andra konkurrenter hade att erbjuda. Detta sammantaget ansåg inte 

KO ligga i kundens intresse och därför skulle detta undantag till förbudet mot negativ av-

talsbindning inte vara tillämpligt. KO ansåg därför att ett sådant villkor är oskäligt eftersom 

det strider mot allmänna avtalsrättsliga principer och att många konsumenter uppfattade 

avtalet som tidsbegränsat och att det inte behövdes sägas upp aktivt från deras sida. Även 

den långa bindningstiden och den höga kostnaden borde bidra till denna bedömning. Till 

sist anförde KO att Viasat inte ens hade skyldighet att påminna konsumenten om att upp-

sägning krävdes vilket KO ansåg medförde obalans mellan parterna till nackdel för konsu-

menten. Viasat bestred KO:s yrkande och menade att även om villkoret skulle anses utgöra 

negativ avtalsbindning så var denna tillåten med hänsyn till parternas tidigare avtalsförhål-

lande.  

MD anförde gällande avtalet i förevarande fall, att detta var att anse som den typ av ”arran-

gemang”, alltså att avtalet förnyas automatiskt utan aktiv handling från konsumenten, som 

objektivt sett ibland kan anses ligga i konsumentens intresse. MD anförde att underlaget i 

målet inte var tillräckligt för att kunna bedöma avtalsvillkoret som oskäligt på grund av att 

den utgjorde otillåten negativ avtalsbindning.  

5.5.2 Reflektion 

Denna redogörelse av MD var väldigt kort och gav egentligen inget svar på det som KO 

anfört. MD kunde i detta fall ha kunnat redogöra för vad uttrycket ”i konsumentens intres-

se”, som KO diskuterade, mer ingående betyder. MD hänvisar till förarbeten som inte hel-

ler ger någon ytterligare utläggning.  KO ger däremot vissa exempel på vilka faktorer som 

skulle kunna spela in när man avgör om ett undantag från förbudet mot negativ avtalsbind-

ning ligger i konsumentens intresse. Dessa är hur lång tid det ursprungliga avtalet förlängs 

med vid konsumentens passivitet, vad kostnaderna för konsumenten blir och vad det är för 

typ av produkt. Detta kommenterades dock inte av MD och ingen hänsyn togs till det i be-

dömningen om det förelåg otillåten negativ avtalsbindning eller inte.  
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5.6 MD 2009:30 ”Canal Digital-fallet” 

5.6.1 Redogörelse 

KO ville först och främst att Canal Digital Sverige Aktiebolag (CD) skulle förbjudas att an-

vända avtalsvillkor som innebar att avtalet automatiskt förlängs, och i andra hand att CD 

förbjöds använda villkor som innebar förlängning med bestämd varaktighet. Grunden för 

yrkandet var att han ansåg att avtalsvillkor som CD tillämpade som innebar att om en kund 

inte sa upp sitt avtal senast 30 dagar innan avtalet löpte ut, så förlängde avtalet automatiskt 

med ytterligare 12 månader utan möjlighet till uppsägning. KO ansåg att detta sätt att för-

länga avtal om inte konsumenten sa upp det utgjorde negativ avtalsbindning och att avtals-

villkoret således var oskäligt. KO anförde vidare att även om det i förarbetena till MFL sa-

des att det kan vara i kundens intresse att ett avtal förlängs så skulle det endast vara i kun-

dens intresse att det förlängdes tillsvidare och inte med bestämd tid så att kunden kan säga 

upp avtalet om så önskas. CD bestred KO:s talan och menade att deras metod att förlänga 

avtal inte alls låg i närheten av vad som anses vara negativ avtalsbindning.  

MD anförde att för att ett avtal ska komma till stånd så krävs ett anbud och en accept från 

respektive part. Negativ avtalsbindning förklarades som ett sätt att bli bunden till ett avtal 

utan att företagit någon rättshandling, vilket inte är möjligt. Passivitet eller tystnad ansågs 

alltså inte kunna utgöra samtycke, och ett exempel som nämndes var när en konsument får 

leverans av obeställda produkter. Vidare fastslogs att CD har sedan tidigare kommit över-

ens med kunden om vad som gäller vid passivitet. MD ansåg att även om passiviteten har 

en avgörande betydelse för om avtalsförhållandet skulle fortsätta så kunde det inte vara frå-

ga om negativ avtalsbindning i avtalsrättslig mening. Detta trots att det var fråga om stan-

dardavtal. Det påpekades även att det i doktrinen sagts att förlängning av pågående avtals-

förhållande, som exempelvis abonnemang inte ska omfattas av förbudet mot negativ av-

talsbindning.  

5.6.2 Reflektion 

I detta fall var det fråga om ett avtalsvillkor som innebar att konsumenten blir bunden för 

en bestämd tid om inte konsumenten är aktiv och säger upp avtalet med näringsidkaren. I 3 

§ AVKL stadgas ett förbud mot oskäliga avtalsvillkor. Villkor som innebär att ett avtal för-

längs brukar i allmänhet ses som oskäliga och det var det KO yrkade i andra hand. Dock 

rörde förstahandsyrkandet negativ avtalsbindning även om det funnits avtalsförhållande se-

dan tidigare. I detta avtal var det redan överenskommet vad som skulle hända vid passivitet, 
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och detta utgjorde en grunden för att sättet av förnyande av avtalen inte kunde utgöra ne-

gativ avtalsbindning i ”egentlig mening”. Med detta menade MD antagligen att konsumen-

ten redan har aktivt avgett sin accept vid ingåendet av det ursprungliga avtalet och således 

kan inte förbudet mot negativ avtalsbindning tillämpas, då förbudet kräver att konsumen-

ten är passiv. Några ytterligare utläggningar gjorde inte MD i detta fall.  

Här ser man tydligt att undantaget för förbudet mot negativ avtalsbindning tillämpas. Trots 

att det saknas en accept från konsumenten i fallet så utgör det tidigare avtalsförhållandet 

enligt MD en så stark grund, ja man kan säga den enda grunden, för att någon accept inte 

ska krävas för fortsatt avtal. Enligt MD:s mening låg förlängning av sådana abonnemang 

som det var frågan om i fallet typiskt sett i konsumentens intresse. 

5.7 MD 2009:32 ”Mr Jet-fallet” 

5.7.1 Redogörelse 

Ebookers Scandinavia AB (Mr Jet) var en resebyrå som sålde resor över internet. Mr Jet 

samarbetade med de flesta större rese och flygbolag och marknadsföringen som KO fann 

var otillbörlig i detta fall gällde val av tilläggsprodukter vid beställande av resa. Vid bokning 

på Mr Jets hemsida fick konsumenten gå igenom flera steg. Vid ett av de senare stegen i 

bokningen så presenterades konsumentens valda resa och längre ner på rutan fanns det 

tilläggsprodukter med tillhörande ja-rutor. Dessa rutor var redan ikryssade, och konsumen-

ten var således tvungen av kryssa av rutorna ifall tilläggsprodukterna inte önskades. KO an-

förde att det för att avtal ska anses föreligga krävs anbud och accept och att avtalsbunden-

het genom passivitet strider mot grundläggande avtalsrättsliga principer. Sättet som Mr Jet 

marknadsförde sina tilläggsprodukter på utgjorde negativ säljmetod som kunde leda till ne-

gativ avtalsbindning. KO ansåg att köpet av flygresan var gjord genom aktivitet hos kon-

sumenten till skillnad från köpet av tilläggstjänsterna som var gjorda genom aktivitet hos 

Mr Jet och endast passivitet på konsumentens sida. Konsumenten kunde därför enligt KO 

inte ha ansetts lämna någon aktiv viljeförklaring. Han yrkade vidare att den aktuella mark-

nadsföringen först borde bedömas enligt punkterna 21 och 29 i svarta listan angående ne-

gativ avtalsbindning och därefter enligt 7,8,och 10 §§ MFL. Om metoden inte skulle anses 

vara otillbörlig enligt någon av dessa regler så ansåg KO att den i varje fall strider mot god 

marknadsföringssed och således mot 5 och 6 §§ MFL. Mr Jet medgav att de visserligen till-

lämpade en lindrig variant av negativ avtalsbindning, men att detta gynnade konsumenterna 

och de bestred därför KO:s talan.  
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MD började med, för att utreda huruvida Mr Jet marknadsföringsmetod var otillbörlig, att 

titta på punkterna 21 och 29 i svarta listan. Det konstaterades att punkterna 21 och 29 gäll-

de fakturaskojeri och leverering av obeställda produkter och att dessa punkter utgjorde 

samma regler som den som funnits i 12 § gamla MFL. Utan någon vidare förklaring anför-

de domstolen därefter att det i deras mening inte var frågan om någon utav dessa förfaran-

den och därför var varken punkt 21 och 29 i det aktuella fallet, och KO:s talan kunde inte 

bifallas med hjälp av dessa. MD avvisade även tillämpning av 7,8,10 §§ MFL om aggressiv 

och vilseledande marknadsföring och kom till sist att utreda huruvida generalklausulerna 

mot god marknadsföringssed i 5 och 6 §§ MFL var tillämpliga i fallet. MD redogjorde 

grunderna för avtalsslutande och förklarade att för avtalsslut krävs anbud och accept från 

respektive avtalspart och att negativ avtalsbindning som innebär att man blir bunden utan 

att vidta någon rättshandling inte var möjlig. Parterna i målet var överens om att det rörde 

sig om någon form av negativ avtalsbindning och MD höll med om att det i varje fall hand-

lade om en metod som liknade negativ avtalsbindning och kunde kritiseras på samma 

grunder. Redan där kunde man därför anse att förfarandet stred mot god marknadsförings-

sed. MD fortsatte med att fastställa att trots att Mr Jet inte var med i Svensk Distanshandel 

så kunde deras branschregler användas för vägledning för att avgöra vad som är god mark-

nadsföringssed, och att enligt dessa regler ska en beställning på internet kräva att köparen 

markerar sitt intresse åtminstone genom ett ”klick”. MD tog även upp artikel 23 i EG-

förordning nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i ge-

menskapen, som säger att vid beställning av valfria tillägg i en bokningsprocess så måste 

konsumenten aktivt markera sitt godkännande. Denna artikel var enligt MD ännu ett skäl 

som talade för att metoden som Mr Jet tillämpat utgjorde negativ avtalsbindning och var 

otillbörlig. Detta, tillsammans med att totalpriset i slutet av bokningsprocessen inte visat att 

tilläggsvalen var inkluderade och därmed var ägnat att medvetet få konsumenten att förbise 

de förkryssade tilläggsprodukterna, gjorde att MD vid sin bedömning fann att Mr Jets för-

farande stred mot god marknadsföringssed. Således ansågs det att marknadsföringen på-

verkade eller kunde påverka konsumentens förmåga att göra ett välgrundat affärsbeslut och 

därför förbjöds metoden vid vite.  

5.7.2 Reflektion 

KO:s förstahandsyrkande var baserat på förbudet mot negativ avtalsbindning i svarta listan. 

Närmare bestämt punkt 21 och punkt 29 i svarta listan som behandlar leverans av obeställ-

da produkter till konsumenter och fakturaskojeri. MD:s bedömning vid denna punkt består 
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av hänvisning till förarbetena och en konstaterande att Mr Jets förfarande inte kunde om-

fattas utav någon av punkterna i svarta listan.  

Det som Mr Jet hade gjort var ju att leverera tilläggstjänster som redan var ikryssade när 

konsumenten gjorde sin beställning. Alltså var det därför inte fråga om fakturaskojeri då 

tjänsten levererats och punkt 21 kan därför inte vara tillämplig i fallet, då denna endast gäller 

utskickade fakturor för olevererade produkter. Punkt 29 gällande obeställda produkter kan 

inte heller bli tillämplig, då denna gäller obeställda produkter. KO menade att någon beställ-

ning inte skett och därför var punkt 29 tillämplig. MD diskuterade inte om en beställning 

kunde anses vara gjord av konsumenten eller inte. Dock föreligger det ju, med hänsyn till 

omständigheterna, ett avtal mellan näringsidkaren och konsumenten. Konsumenten har ju 

gjort en beställning även om sättet för ingåendet kan anses som otillbörligt från näringsid-

karens sida. Detta torde vara vad som låg bakom att MD inte tillämpade punkt 29. MD bi-

föll därför inte KO:s förstahandsyrkande utan hamnade till slut på sista yrkandet från KO 

där Mr Jets förfarande skulle angripas med hjälp av generalklausulen i 5 §, och 6 § MFL.  

Det fastställs att det krävs anbud och accept från respektive part och att bli bunden utan att 

aktivt vidta en rättshandling är inte möjligt. Detta är grunden till varför negativ avtalsbind-

ning är förbjudet, alltså att det fattas viljeförklaring från den ena parten. Det som var speci-

ellt i detta fall var att Mr Jet medgav att metoden de använde sig av, alltså ikryssade rutor, 

utgjorde negativ avtalsbindning. Men de menade att denna var lindrig och försvarbar. MD 

uttalade att metoden i varje fall hade nära släktskap med negativ avtalsbindning och därför 

av bara de omständigheterna kunde anses som otillbörlig. Det fastställdes också att Svensk 

Distanshandels Branschregler kunde användas vid vägledning för vad god marknadsfö-

ringssed vid beställning på internet ska anses vara, även om Mr Jet inte var medlem i före-

ningen och det hänvisades till MD 2004:5 (TSB-fallet). MD tar även upp EG-förordningen 

om tillhandahållande av lufttrafik98 som säger att en konsument aktivt måste markera sitt 

godkännande när det gäller valfria pristillägg.  

Vad som är ett godkännande, eller med ett annat ord samtycke definieras i 3 § Personupp-

giftslagen99. Där stadgas att samtycke är ”[v]arje slag av frivillig, särskild och otvetydig vilje-

yttring … ”. Denna definition bör kunna gälla även för en marknadsrättslig bedömning av 

                                                 
98 Art. 23 i EG-förordning nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemen-

skapen.  

99 Hädanefter PuL. 
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vad samtycke är. En redan förkryssad ruta kan inte uppfylla de krav som gäller för sam-

tycke enligt ovanstående definition då den inte alltid är frivillig och innebär att konsumen-

ten inte särkilt och otvetydigt yttrar sin vilja att beställa tilläggstjänsten då det inte kan sä-

kerställas att konsumenten verkligen läst och uppfattat vad den förkryssade rutan innebär. 

Vilket hade varit fallet om konsumenten själv hade kryssat i rutan.100 

Att Mr Jet sedan inte heller specificerade priset för tilläggstjänsterna när totalpriset visades, 

var ännu en faktor som visade att Mr Jet medvetet velat få konsumenten att missa att be-

ställning av tilläggstjänst gjorts.  

Sammantaget ansåg MD att Mr Jets förfarande var närbesläktat med negativ avtalsbindning 

och stred mot god marknadsföringssed. Även en ekonomisk effekt hos konsumenten enligt 

6 § MFL ansågs föreligga.  

                                                 
100 Hedbäck, Waltré, Konsumentavtalsvillkor på Internet, Ny Juridik 1:11, s. 21. 
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6 Analys  

6.1 Jämförande analys – Likheter och skillnader i fallen 

6.1.1 Grunden för bedömningen i fallen 

Av syftet till denna uppsats framgår det att det ska försökas hittas likheter och skillnader i 

dessa rättsfall som kan ligga till grund för principer som även kan tillämpas i andra fall gäl-

lande negativ avtalsbindning. I samtliga fall som tagits upp i förgående kapitel har det gjorts 

någon form av bedömning gällande negativ avtalsbindning. Om man tittar på vad omstän-

digheterna i de olika fallen är, så ser man att det handlar om två olika situationer som nega-

tiv avtalsbindning dykt upp i. Den ena är då parterna tidigare haft ett avtalsförhållande och 

det uppstått problem vid förnyandet av avtalet eller då kunden fått en tjänst som legat utan-

för avtalsförhållandet. Den andra situationen är då det ingåtts, eller inte ingåtts, avtal över 

internet mellan parter som inte har haft något avtalsförhållande sen tidigare.  

Negativ avtalsbindning anses ju som huvudregel inte vara tillåtet enligt den marknadsrätts-

liga lagstiftningen och civilrättsliga normer. Som tidigare presenterats i uppsatsen och som 

även kommit fram genom fallen finns det ett allmänt accepterat undantag till förbudet mot 

negativ avtalsbindning. Detta undantag gäller speciellt då parter haft ett tidigare avtalsför-

hållande och detta avtal ska förlängas. Det ska enligt det tidigare avtalet stå klart vad som 

gäller vid avtalets upphörande, alltså att detta kan förlängas genom passivitet. Förutom kra-

vet på ett tidigare avtalsförhållande måste det även anses ligga i konsumentens intresse att 

avtalet förlängs på detta sätt.  

I fallen kan man tydligt se att bedömningen skiljer sig beroende på om det föreligger tidiga-

re avtal eller inte. Utgångspunkten för bedömningen blir direkt väldigt annorlunda då grun-

den för de olika situationerna skiljer sig åt på denna punkt. Det är antingen förbudet mot 

negativ avtalsbindning, vid inget tidigare avtal, eller undantaget till detta förbud, vid tidigare 

avtalsförhållande, som blir utgångspunkten för hur resten av bedömningen görs av MD.  

För att kunna göra en riktig jämförelse av dessa fall för att urskilja likheter och skillnader så 

är därför en indelning av de här olika situationerna nödvändig. Därför kommer analys gäl-

lande fallen göras i två delar, en gällande negativ avtalsbindning vid tidigare avtalsförhållan-

de och en gällande negativ avtalsbindning mellan parter där inget tidigare avtal föreligger. 
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6.1.2 Tidigare avtalsförbindelse - SPP, Boxer, Viasat, Canal Digital 

Det är intressant att majoriteten av MD:s domar som behandlat negativ avtalsbindning un-

der dessa år handlar om situationer då det funnits en tidigare avtalsförbindelse mellan par-

terna. Även om i de flesta domar MD inte ansett att någon negativ avtalsbindning förelegat, 

så är det intressant att fallen fortsätter att tas upp i domstolen. Allmänt så anses ju tidigare 

avtalsförhållande vara en omständighet som indikerar att även om det skulle förekomma 

någon form av negativ avtalsbindning så är denna inte att anse som otillbörlig och faller 

därmed utanför förbudet mot metoden, men det behöver inte alltid vara så och finns såle-

des gränser. Detta är antagligen anledningen till att KO fortsätter att yrka att negativ avtals-

bindning förekommit i dessa situationer. Frågan är vad som kan anses utgöra negativ av-

talsbindning när parterna haft tidigare avtal mellan sig?  

I samtliga fall uttalade MD på ett eller annat sätt att faktum att parterna haft tidigare avtals-

förhållande gjorde att negativ avtalsbindning egentligen inte kunde anses föreligga. I SPP-

fallet gav MD inte någon vidare förklaring till varför det tidigare avtalsförhållandet påverka-

de bedömningen, utan endast att den gjorde det. I Viasat-, Boxer- och CanalDigital-fallet 

som alla gällde förnyande av avtal så uttalade MD dock att anledningen till att negativ av-

talsbindning inte anses otillåtet vid tidigare avtal är att parterna redan har kommit överens 

om vad som gäller vid passivitet i det ursprungliga avtalet. MD:s uttalande har sin grund i 

att konsumenten redan har accepterat att passivitet kommer att ses som en accept vid ut-

gången av avtalsperioden och därför vet vad som gäller. Att ett tidsbundet avtal enligt all-

männa avtalsrättsliga principer upphör då tiden för avtalet löpt ut spelar således ingen roll.  

I fallen framkommer även att en annan väldigt viktig grund för att negativ avtalsbindning 

ska anses vara tillåten, är att det ska ligga i konsumentens intresse att avtalets förnyas. Här kan 

det diskuteras vad som egentligen kan anses ligga i konsumentens intresse? Handlar det om 

situationer då konsumenten verkligen är i behov av något? Ett exempel där negativ avtals-

bindning oftast inte anses som otillbörligt och således är tillåtet är vid försäkringsavtal. Det-

ta är en situation där konsumenten behöver skydd i form av försäkring, och där brist på 

försäkring skulle kunna leda till skada för konsumenten. Även prenumeration på böcker 

och tidningar har ansetts ligga i konsumentens intresse. Men ”konsumentens intresse” har i 

dessa fall tagits längre än så, och även förnyande av programpaket för TV har ansetts ligga i 

konsumentens intresse. Här är det antagligen så att det tas mer hänsyn till konsumentens 

intresse ur bekvämlighetssynpunkt än vad konsumenten verkligen är i behov av. Det borde 

dock finnas någon skillnad mellan exempelvis prenumerationer på böcker och tidningar, 
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och abonnemang gällande programpaket för TV då dessa kan uppgå till väldigt höga sum-

mor och förlängas i långa perioder utan uppsägningsmöjligheter, precis som KO påpekat i 

Viasat-fallet. MD kommenterade inte KO:s uttalande i det fallet och uttrycket ”konsumen-

tens intresse” utreddes inte ytterligare. I förarbetena101 sägs det att det är i fall då automatisk 

förlängning objektivt sett kan antas ligga i kundens intresse som är tillåtna, vilket är en väl-

digt allmän formulering och inte ger någon vidare vägledning. I doktrin har inte detta ut-

tryck heller undersökts mer ingående. MD verkar ha tolkat formuleringen i 1970 år prop. 

som att de flesta avtalsförlängningar som ligger innanför avtalet ska anses ligga i konsumen-

tens intresse.  

Det torde vara så att det iallafall alltid ska finnas en fördel för konsumenten om ett förny-

ande av ett avtal ska få ske automatiskt jämfört med om automatisk förlängning inte sker,102 

vilket det säkerligen är i många fall, men inte i alla. Fördelen som konsumenten kan tänkas 

erhålla vid abonnemangsavtal för programpaket till TV är endast att konsumenten slipper 

teckna ett nytt avtal en gång om året. Då dessa TV-abonnemang löper under så lång tid så 

torde det enligt min mening kunna tänkas det ligger mer i konsumentens intresse att aktivt 

teckna ett avtal en gång, varje eller vartannat år, än att vara tvungen att komma ihåg, ett år 

efter avtalsingåendet att säga upp avtalet om förlängning i ytterligare ett helt år inte önskas, 

och därav bli bunden till att betala höga summor.  

I Boxer-fallet ansågs det trots att tidigare avtalsförbindelse med kunden förelåg, att Boxer 

hade använt sig av en metod som kunde kritiseras på i varje fall samma grunder som moti-

verat förbudet mot negativ avtalsbindning. Detta fall visar att det kan finnas situationer då 

det funnits tidigare avtalsförhållande och samtidigt finnas ett förbud mot negativ avtals-

bindning men samtidigt var detta fall det enda fall där denna bedömning gjordes av MD 

vilket gör denna bedömning ovanlig. För att en sådan bedömning ska kunna göras måste 

det dock vara fråga om ett helt nytt avtal, alltså att det är så stor skillnad mellan det tidigare 

och det nya avtalet så att det inte längre är fråga om förlängning eller förnyande, utan ingå-

ende av ett annat avtal och detta därför inte ligger i konsumentens intresse. För detta krävs 

då sedvanligt sätt för ingående med anbud och accept och inte passivitet som accept. Kon-

sumenten hade inte heller fått någon information om att passivitet skulle användas som ac-

cept. Boxer ansågs därför ha använt sig av otillbörlig marknadsföring i detta fall.  

                                                 
101 Prop. 1970:57 s. 74. 

102 Zelmin, Negativ säljmetod, s. 27-28. 
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Det allmänna synsätt som råder på området gällande negativ avtalsbindning i redan bestå-

ende avtalsförhållande bör med hänsyn till denna praxis inte förändras något särskilt. Av 

samtliga fall framkommer att tidigare avtalsförhållande är en stark, ibland enda, grund för 

att negativ avtalsbindning inte kan anses föreligga, eller i varje fall inte anses vara otillbörlig 

vilket således är den gemensamma nämnaren i dessa fall. Detta är en redan etablerad prin-

cip i svensk rätt. Således är det med hänsyn till praxis väldigt svårt att hävda att otillbörlig 

negativ avtalsbindning förekommit mellan parter som redan har ett avtal som ska förnyas 

eller förlängas, förutom i det fall de nya villkoren är väsentligen förändrade jämfört med de 

ursprungliga och konsumenten inte fått information om passivitetens konsekvens.  

MD:s dom i SPP-fallet skulle kunna innebära att det är tillåtet att skicka obeställd tjänst till 

konsumenter så länge det finns ett tidigare avtalsförhållande och tjänsten inte innebär nå-

gon betalningsförpliktelse överhuvudtaget. Detta torde dock tolkas på ett väldigt restriktivt 

sätt, då det skulle kunna finnas fall där själva produkten som skickas ut i sig är sådan som 

automatiskt ger kunden uppfattningen att någon typ av förpliktelse föreligger, exempelvis 

en produkt av högre värde, och därmed vilseleder konsumenten om konsekvenserna av 

passiviteten. 

6.1.3 Ingen tidigare avtalsförbindelse – TSB, CMT och Mr Jet 

Samtliga fall gällde beställningar gjorda över internet. Avtalsparterna hade inte haft något 

tidigare avtal gällande de aktuella produkterna. 

 I alla domar anses näringsidkaren ha använt sig av en metod om kan kritiseras på grunder 

som negativ avtalsbindning eller närbesläktade metoder till negativ avtalsbindning men inte 

i något av fallen använder sig MD av bestämmelserna som gäller just negativ avtalsbind-

ning, alltså 12 § i gamla MFL eller punkterna 21 och 29 i svarta listan. Som framkommer av 

tidigare reflektion så beror detta på i TSB-fallet att det inte var utrett huruvida leverans av 

tjänst skett eller inte och således kunde inte 12 § 2 st. tillämpas då det finns ett krav angå-

ende senare leverans. I Mr Jet-fallet finns ingen utläggning om varför punkt 21 och 29 i 

svarta listan inte kan tillämpas men torde bero på att produkten redan levererats och att det 

faktiskt förelåg ett avtal mellan konsument och näringsidkare. I CMT ges ingen förklaring 

till varför 12 § inte tillämpas, och inte heller någon bedömning gällande leveransen. Det 

enda som kan, med hänsyn till fallen, ses gällande tillämpningen av de speciella bestämmel-

serna är att de många gånger inte kan tillämpas trots att det rör sig om negativ avtalsbind-

ning eller liknande metoder. MD måste därför istället använda sig av generalklausulen i 5 § 
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och bedömning av ekonomisk effekt i 6 §. Detta kan bero på att näringsidkare hela tiden 

förändrar sina metoder för att binda konsumenten genom passivitet, och metoderna träffas 

därmed inte av de uttryckliga bestämmelserna som finns mot fakturaskojeri och obeställda 

produkter.103 

En gemensam punkt för alla domar var att det fastställdes att vid beställning på internet så 

ska Svenska Distanshandels Branschregler gälla som vägledning för vad som anses utgöra 

god marknadsföringssed, även om näringsidkaren inte är medlem i föreningen.104 Dessa reg-

ler följer en trestegsmodell som innebär att konsumenten först måste markera sitt intresse 

aktivt genom åtminstone ett klick. Andra steget innebär att läsa igenom villkor och beställ-

ning och att genom ännu ett klick markera att du läst igenom dessa. Det tredje och sista 

steget innebär att du genom ett sista klick godkänner själva villkoren och beställningen. 

Detta sätt att göra beställning över internet kräver således minst 3 aktiva klick från konsu-

menten och det kommer därför troligen alltid anses föreligga en viljeförklaring att ingå avtal 

om denna modell tillämpas. Då näringsidkaren inte behöver vara medlem i föreningen för 

att vägledning ska hämtas i dessa branschregler, kommer dessa kunna ge vägledning i de 

flesta fall gällande god marknadsföringssed vid beställning över internet.  

Gällande bedömningen om det överhuvudtaget föreligger en beställning, oavsett om av 

tillbörlig eller otillbörlig natur, kan man av TSB- och CMT-fallet utläsa att vid endast ett 

klick i en pop-up ruta på internet, inte någon beställning anses vara gjord och således var 

fakturorna som skickats ut ägnade att vilseleda konsumenten angående dennes betalnings-

skyldighet. Anledningen är att denna handling lätt kunde göras av misstag och gav således 

inte uttryck för konsumentens vilja då konsumenten inte fick tillfälle att ta ställning till om 

denne ville göra beställning eller inte. I Mr Jet kan det dock anses vara klarlagt att beställ-

ning förelåg, då MD inte tillämpade punkt 29 i svarta listan även om sättet för ingåendet 

var otillbörligt från näringsidkarens sida. I fallet hade konsumenten antagligen också bara 

godkänt hela beställningen med ett ”klick” men inte gjort det aktivt utan passivt. Vid redan 

förkryssade rutor anses det därför att konsumenten inte har gett sitt godkännande då det 

inte kan fastställas helt säkert att konsumenten faktiskt läst det som tillhör den förkryssade 

rutan och således har denne inte haft möjlighet att ta ställning om beställning ska göras eller 

inte. Sammantaget kan det sägas att en konsument vid beställning över internet alltid måste 

                                                 
103 Se även Zelmin, Negativ säljmetod, s.58. 

104 Branschreglerna bytte 2009 namn från Svenska Postorderföreningens Branschregler till Svenska Distans-
handels Branschregler och finns att hämta på http://www.svenskdistanshandel.se/?page=branschregler. 
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få chansen ta ställning till om denne verkligen vill göra beställning eller inte och inte vilse-

ledas om vad som ingår i den beställning som görs. Detta kan säkerställas genom att när-

ingsidkare tillämpar trestegsmodellen ovan som vägledning för hur en beställning ska göras.  

Även om bedömningen gällande befintligheten av en beställning skilde i fallen, så ansågs 

det i alla fall att sättet för beställning var otillbörlig och utgjorde förfaranden som stred mot 

god marknadsföringssed och utgjorde metoder som kritiserades på samma grunder som 

motiverat förbudet mot negativ avtalsbindning.   

6.2 Marknadsrättsliga kontra civilrättsliga bedömningar 

Det är viktigt i denna analys att poängtera att MD:s domar är vägledande inom marknadsrät-

ten. Alltså kan de domar som tagits upp här inte direkt tillämpas civilrättsligt. Exempelvis 

kan inte trestegsmodellen ovan anses vara en förutsättning för att ett avtal ska föreligga, ett 

bindande avtal enligt AvtL kan föreligga även om avtalet ingåtts på ett otillbörligt sätt enligt 

marknadsrätten. Det är inte heller helt säkert att förkryssade rutor som i Mr Jet-fallet inte 

kan anses utgöra samtycke och leda till ett bindande avtal civilrättsligt.105  

Frågan som då kan tas upp är huruvida MD:s praxis är relevant överhuvudtaget inom civil-

rätten? Det är lätt att här svara nekande då de allmänna domstolarna finns och dömer inom 

civilrättens område. Negativ avtalsbindning är som framkommer ett otillbörligt sätt att bin-

da någon till ett avtal och detta förekommer ofta genom att näringsidkare använder sig av 

marknadsföringsmetoder. Därför har det ansetts viktigt att lagstadga förbudet mot dessa 

metoder för att skydda konsumentmassan. Dock har ju negativ avtalsbindning en stark kopp-

ling till avtalsrätt, då det handlar om att sluta avtal, även om på ett otillbörligt sätt. AvtL är 

den lag som reglerar hur avtal sluts. 

 I praxis106 från hovrätten som gäller konsumentförhållande, hänvisades det frekvent till av-

göranden från MD. Det påpekades att hovrätten visserligen inte är bunden av MD:s ställ-

ningstaganden, men att eftersom det förelåg sådant nära samband mellan den aktuella lag-

stiftningen i fallet och AVKL som tillämpades av MD i liknande fall, så är MD:s praxis av 

intresse vid hovrättens prövning.107 Detta uttalande från hovrätten gällde MD:s praxis av 

AVKL.  

                                                 
105 Hedbäck, Waltré, Konsumentavtalsvillkor på Internet, Ny Juridik 1:11, s. 21. 

106 Mål nr FT 2316-10, Göta Hovrätt, 2011-01-17, Jönköping. 

107 Se även prop. 1975/76:81 s. 24. 
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Någon uttrycklig lagregel mot negativ avtalsbindning finns inte i AvtL eller någon annan-

stans inom civilrätten. Inte heller avtal genom passivitet, med vissa undantag, regleras i 

svensk rätt. Detta innebär att den enda lagfästa reglering som finns är just den marknads-

rättsliga. Detta ger starka skäl att anta att även praxis från MD torde vara relevant och ge 

vägledning i civilrättsliga fall gällande negativ avtalsbindning, då i varje fall någon form av 

indirekt koherens föreligger. 
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7 Sammanfattning 

Negativ avtalsbindning innebär att en näringsidkare binder någon till ett avtal genom att 

ålägga denne att vara aktiv för att inte bli bunden. Detta sätt att binda någon till ett avtal 

strider mot avtalsrättens regler och principer för hur avtal ska ingås. Avtal ingås genom av-

givande av anbud respektive accept som visar att det föreligger viljeförklaring från parterna 

att ingå ett avtal. Passivitet är som huvudregel inte grund för samtycke och således accept, 

och kan därför inte sägas utrycka en parts vilja att ingå ett avtal. Därav är negativ avtals-

bindning inte tillåten i svensk rätt, med vissa undantag. Då parterna haft ett tidigare avtals-

förhållande kan negativ avtalsbindning i vissa fall vara tillåten. Förbudet mot negativ av-

talsbindning är inte uttryckligen lagstadgat inom avtalsrätten, men finns lagstadgat inom 

marknadsrätten, närmare bestämt i MFL. MD:s praxis har allmänt setts som en stor del till 

att marknadsrättens regler fungerat väl.  

I analysen av rättspraxis ovan framkommer att det finns vissa gemensamma principer som 

MD uttalat i sina domar gällande närbesläktade metoder till negativ avtalsbindning. Dessa 

är dock inte särskilt många, och detta är en konsekvens av att MD vid vissa bedömningar 

inte gör någon längre utredning av omständigheterna. 

För att analysen skulle kunna göras var det nödvändigt att dela upp rättsfallen, då det fanns 

två olika typer av avtalssituationer. I fyra av fallen fanns det ett tidigare avtalsförhållande, 

och i tre av fallen fanns inget avtal sedan tidigare. Detta gör att utgångspunkten för MD:s 

bedömning blir antingen förbudet mot negativ avtalsbindning, eller i de fall där det funnits 

avtal sedan tidigare, undantaget till förbudet mot avtalsbindning. Därför gjordes analysen i 

två delar för att bli så riktig som möjlig. 

Då det funnits tidigare avtalsrelation, är det tidigare avtalsförhållandet den starkaste grun-

den för att negativ avtalsbindning inte anses föreligga vid automatisk förlängning av ett av-

tal. Detta är en konsekvens av att konsumenten redan vet vad som gäller vid ingåendet av 

det ursprungliga avtalet och redan då accepterat att passivitet kommer att ses som en accept 

vid förnyande eller förlängning av detta. Dock måste konsumenten ha fått information om 

vad som gäller vid passivitet vid avtalets upphörande och avtalet måste vara så likt det ur-

sprungliga som möjligt. Är avtalet väsentligen förändrat gällande exempelvis mängd eller 

pris på produkt så kan detta ses som ett helt nytt avtal som måste ingås på sedvanligt sätt 

med anbud och accept, och inte genom passivitet. Förutom att det ska finnas ett tidigare 

avtal måste det även ligga i konsumentens intresse att automatisk förlängning av avtalet 
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sker. Det kan av fallen inte anses utrett vad som ligger till grund för bedömningen för att 

negativ avtalsbindning ska anses ligga i konsumentens intresse, dock kan av domarna fast-

ställas att förlängning av avtal gällande abonnemang för programutbud till TV ska objektivt 

sett anses ligga i konsumentens intresse. Enligt min mening är det av formuleringen i pro-

positionen som uttrycker acceptansen för förlängning av avtal vid tidigare avtalsförhållande 

dock inte klart att alla förlängningar anses ligga i konsumentens intresse. En utförligare mo-

tivering kan därför anses behövlig gällande bedömningen av vad som ligger i konsumentens 

intresse.  

Gällande obeställda produkter torde det vara tillåtet att skicka en obeställd tjänst till en 

konsument så länge detta sker inom avtalsförhållande, det inte åläggs konsumenten någon 

betalningsförpliktelse och det inte finns någon uppmaning att företa någon rättshandling. 

Detta bör dock tolkas restriktivt då en obeställd produkt i sig kan föranleda att konsumen-

ten uppfattar det som att någon förpliktelse åligger denne, exempelvis vid utskickande av 

en obeställd produkt av högre värde. 

I analysen av fallen där det inte funnits någon tidigare avtalsförbindelse mellan parterna vi-

sade det sig att samtliga fall gällde beställning över internet. I dessa fall görs bedömningen 

av MD med utgångspunkt i förbudet mot negativ avtalsbindning.  

För att en beställning över internet inte ska anses som otillbörlig, så ska konsumenten alltid 

kunna ta ställning till om beställningen ska göras eller inte. Endast ett klick som lätt kan gö-

ras av misstag eller redan förkryssade klickrutor anses inte medföra att samtycke till beställ-

ningen har lämnats av konsumenten. För att beställning ska anses vara gjord på ett inte 

otillbörligt sätt ska vägledning hämtas ur Svensk Distanshandels Branschregler. Där tilläm-

pas en trestegsmodell för beställning på internet. Följer konsumenten dessa steg vid be-

ställning ska viljeförklaring och därmed accept anses vara lämnad och beställningen anses 

vara gjord på ett tillbörligt sätt som innebär att negativ avtalsbindning inte kan föreligga.  

I samtliga fall där metoderna ansågs vara otillbörliga så kritiserades dessa marknadsfö-

ringsmetoder på samma grunder som de som motiverat bestämmelserna om negativ avtals-

bindning i 12 § gamla MFL och punkterna 21 och 29 i svarta listan och kallades närbesläk-

tade med negativ avtalsbindning. Alltså bedömdes metoderna inte utgöra negativ avtals-

bindning som stred mot de uttryckliga förbuden, utan istället ansågs de otillbörliga och 

stridande mot generalklausulen i MFL. Att ingen av metoderna kunde angripas med hjälp 

utan det uttryckliga förbudet mot negativ avtalsbindning tyder på att det finns många olika 
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sätt att utöva negativ avtalsbindning på, och näringsidkarna förfinar sina metoder för att de 

ska vara så olika fakturaskojeri och leverans av obeställda produkter, vilka är de metoder 

som de uttryckliga förbuden har till syfte att förhindra. 

Sammantaget kan man säga att man ur MD:s domar i dessa fall inte kan hämta mycket ny 

vägledning angående negativ avtalsbindning. Eftersom de uttryckliga förbuden mot negativ 

avtalsbindning inte tillämpats i något av fallen, och MD:s motivering till varför varit väldigt 

knapp i de flesta fall är det svårt att hitta punkter som kan tjäna som vägledning vid even-

tuella framtida bedömning avseende tillämpningen av dessa förbud.  

Slutligen måste det poängteras att de gemensamma principer som kunnat utläsas ur MD:s 

avgöranden endast är bindande för framtida marknadsrättsliga bedömningar. Ett avtal kan 

alltså vara bindande för en konsument civilrättsligt även om ingåendet av avtalet anses ut-

göra negativ avtalsbindning och således är otillbörligt enligt MD. Dock borde det föreligga 

någon form av indirekt koherens och vägledning för en civilrättslig bedömning gällande 

negativ avtalsbindning bör kunna hämtas ur MD:s domar, då det tidigare har uttalats i 

HovR och i förarbeten till AVLK att MD:s domar kan vara av intresse vid en civilrättslig 

bedömning. Att det inte finns ett uttrycklig lagstadgat förbud mot negativ avtalsbindning 

inom civilrätten borde ytterligare öka de allmänna domstolarnas behov av att hämta väg-

ledning från MD:s domar. 
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