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1 Inledning och problembeskrivning 
 

”Utgångspunkten är att varje land har sina lagar och bara rätt att tillämpa dem inom sitt 

territorium. Det innebär att nationell jurisdiktion gäller. När en konflikt uppstår som inkluderar 

flera länder uppstår därför också en konflikt mellan rättssystemen. Principen om nationell 

jurisdiktion, dvs. att varje land själv bestämmer huruvida andras domar ska gälla inom landet, 

kan brytas genom internationella konventioner. Stater kan i avtal med varandra åta sig att 

ömsesidigt erkänna varandras domar”.1 

 

Citatet ovan är hämtat ur Malin Edmars bok Internetpublicering och sociala medier. Citatet 

sätter en ram till uppsatsens grundproblem. Uppsatsen grundar sig i författarens intresse för 

användarvillkor, dess faktiska innebörd och förenlighet gentemot användarnas inhemska 

lagstiftning. Ett exempel på hur dessa användarvillkor kan komma i uttryck skulle kunna vara 

i likhet med följande; ”Genom att kryssa för ’jag accepterar’ accepterar du användarvillkoren 

till tjänsten”. Vad som de facto stadgas i användarvillkoren är emellertid okänt för många 

användare på internet på grund av att användare tenderar att inte läsa dem. I en amerikansk 

studie från 20162  testades studenter på deras vanor att hoppa över läsandet av användarvillkor. 

Studenterna skulle registreras på en tjänst kallad ”NameDrop”. Det studenterna inte kände till 

var att tjänsten var påhittad och agerade således som om det vore en verklig tjänst. 

Användarvillkoren (7977 ord) och sekretesspolicyn (4316 ord) innehöll två stycken klausuler 

varpå en av dem innebar att studenternas förstfödda barn skulle i utbyte mot användandet av 

tjänsten levereras till NameDrop. Den andra klausulen stadgade att personlig information skulle 

delas med arbetsgivare och National Security Agency (NSA) vilken är den nationella 

säkerhetsmyndigheten i USA. Studien visade att 98% av studenterna missade klausulerna och 

därmed accepterade användarvillkoren och sekretesspolicyn. Trots dessa oskäliga (och 

olagliga) klausuler påvisar studien användarvillkorens betydelse för användarna idag. Hur dessa 

avtal får upprättas, behandlas och dess rättsliga förenlighet mellan olika länder är några delar 

av uppsatsens behandlingsmoment. 

 

Uppsatsens studiesubjekt är Facebook och deras användarvillkor. Hemsidor som Facebook är 

ofta kategoriserade under benämningen ”sociala nätverk” eller ”sociala medier”.3 Facebook 

                                                 
1 Edmar, 2015, s. 180. 
2 Obar & Hirsch, 2016. 
3 Edmar, 2015, s. 92. 
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hade under juni 2017 över 2 miljarder användare.4 Facebooks ”Terms of Service” (hädanefter 

användarvillkoren eller villkoren) stadgar dels användaren men även Facebooks rättigheter och 

skyldigheter. 5 Det åligger författaren att undersöka om dessa användarvillkor är förenliga med 

svensk och amerikansk rätt. I uppsatsen behandlas dels avtalsrätt men även annan rätt som 

exempelvis internationell privaträtt och dataskyddsrätt. Författaren kommer med bakgrund av 

tidigare forskning utgå ifrån att Facebooks användare kan ses som konsumenter.6 Emellertid 

skall det betonas att konsumentskyddet är ett perspektiv som kommer hållas centralt under 

uppsatsens gång. Mer om detta nedan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att dels beskriva den svenska rätten och amerikanska rätten, främst 

kalifornisk rätt, gällande avtalsrätt, dataskyddsrätt och IP-rätt, för att sedan genom vissa utvalda 

användarvillkor7 analysera dess förenlighet med den svenska och amerikanska rätten. Vidare är 

syftet att tolka resultatet ur ett konsumentperspektiv med fokus inriktat mot transparens för 

användaren. Med transparens menar författaren hur en typisk användare, dvs. en förnuftig 

användare i användarens ställe med fog kan inse konsekvenserna av de gällande 

användarvillkoren. 

 

För att uppfylla syftet skall nedanstående frågeställningar vara till hjälp; 

 

• Är de utvalda användarvillkoren hos Facebook upprättade i förenlighet med svensk- och 

kalifornisk rätt gällande standardavtal, med särskild inriktning på införlivande och 

bedömningen av oskäliga villkor? 

• Har forumsklausulen och lagvalsklausulen giltig rättskraft gentemot Facebooks 

användare? 

• Kan en typisk svensk användare förstå innebörden och konsekvenserna av 

användarvillkoren? 

 

                                                 
4 Dagensanalys.se (källa: FactSet News Report) (hämtat 2018-01-10). 
5 Se bilaga. 
6 Se Johansson, 2015. 
7 Med utvalda villkor menas punkterna (1), (13), (15) och (16) i Facebooks användarvillkor, se bilaga. OBS! 

Punkt 16 analyseras mot slutresultatet. Mer om detta i avsnitt 1.2 nedan. 
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1.2 Avgränsningar 

Författaren har valt att hålla sig inom ramen för standardavtal med särskild inriktning på 

införlivande och bedömningen vid oskäliga villkor. Som avtalsrättsliga principer kommer 

endast kontraktsprincipen, ekvivalensprincipen och konsumentskydd att behandlas. Uppsatsen 

behandlar dataskyddsrätt och särskilt på bestämmelser som behandlar organisationers krav för 

att tillhandahålla personuppgifter. När det gäller den internationella privaträtten har författaren 

valt att belysa bestämmelser som hänförs till gränsöverskridande klausuler, så som 

lagvalsklausuler och forumsklausuler i synnerhet beaktande av konsumentförhållande. 

Näringsidkarförhållande berörs till viss del.  

 

Uppsatsen behandlar som ovan nämnt Facebooks användarvillkor. Uppsatsen belyser endast 

punkterna (1), (13), (15) och (16) i användarvillkoren.8 Punkt (16) analyseras endast i slutsats-

och diskussionsdelen i kapitel 7. 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Allmänt om metoden och de utvalda användarvillkoren 

Metoden i en rättsvetenskaplig uppsats är att i sitt yttersta för läsaren, beskriva vad det är 

författaren har gjort och hur författaren har gjort det. Det är därmed viktigt att noggrant förklara 

linjen för bestämmanden av överväganden samt de metodval som uppsatsen fortsättningsvis 

kommer att byggas på. Uppsatsen kommer i huvudsak att bygga på en rättsdogmatisk metod, 

som enligt Jan Kleineman handlar om att den ofta beskrivs för att rekonstruera (återberätta) en 

angiven rättsregel. Frågor till denna metod är exempelvis; vad gäller i detta fall? 

Utgångspunkten i metoden är att utifrån rättskällorna komma fram till svaret.9  

 

Uppsatsens frågeställningar och syfte begrundar sig i Facebooks användarvillkor. Uppsatsen 

har, som ovan nämnt, beaktat punkterna (1), (13), (15) och (16) är därmed de utvalda villkoren 

i användaravtalet. Författaren menar att punkt (15) är den mest centrala punkten för uppsatsen 

att behandla eftersom den omfattar lagvals- och forumsklausulen. När det gäller 

lagvalsklausulen är det viktigt att ta reda på villkorets giltighet eftersom om villkoret är giltigt 

skulle det vara mindre troligt att andra villkor kommer att vara ogiltiga. Det är förvisso 

anmärkningsvärt att 36 § AvtL anses internationellt tvingande i svensk domstol och är således 

                                                 
8 Se bilaga, Terms of Service. 
9 Kleineman, 2013, s. 21. 
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relevant att undersöka forumsklausulens giltighet. Om forumsklausulen är ogiltig innebär det 

att 36 § AvtL kan påverka bedömningen om lagvalsklausulen, men även om lagvalsklausulen 

är giltig kan 36 § AvtL tillämpas i svensk domstol. Det åligger således ett intresse för författaren 

att utreda vilken lag och domstol som de facto blir behörig på avtalet vid eventuella tvister. 

 

Punkt (1) behandlar integritet- och datapolicyn. Det villkoret är viktigt enligt författarens 

mening med bakgrund av att uppgifterna hänförs till individers personuppgifter på nätverket 

och dess behandling. Härtill är det relevant att Facebook tjänar pengar på annonser och att de 

har ett stort intresse av användarens data. Ett missbruk i behandlingen av personuppgifter kan 

potentiellt leda till att användaren kommer till skada. Punkt (13) omfattar villkoret gällande 

processen vid eventuella ändringar i villkoren. Författaren anser att den punkten är viktig att 

analysera då det skall vara otvetydigt för användarna att få kännedom om ändringar i ett avtal 

som de potentiellt inte har accepterat. Punkt (16) är ett speciellt villkor, som behandlar speciella 

villkor för tyska användare. Villkoret fångade författarens intresse av att undersöka skillnaderna 

mellan punkt (16) och gällande rätt i Sverige. Författaren menar att argumentationen bör 

hänföras till att liknande bestämmelser borde gälla för svenska användare med bakgrund av att 

tysk rätt hänförs till EU-rätten likväl som den svenska rätten. 

 

Som ovan nämnt anger punkt (15) lagvalsklausulen och den stadgar att kalifornisk rätt skall 

användas i förhållandet till avtalet.10 Det är med den bakgrunden uppsatsen väljer att belysa 

amerikansk rätt i allmänhet och kalifornisk rätt i synnerhet. Uppsatsen bygger härutöver på idén 

om den svenska konsumenten och är således relevant att beakta konsumentreglerna inom EU-

rätten där hemvisten skall föras till konsumentens hemvist. Dessa svenska bestämmelser 

kommer att hänföras i förhållande till syfte och frågeställningarna. 

 

Författaren har valt att dela upp avsnittet genom att beskriva tillvägagångssättet och det använda 

materialet i två delar. Den första delen beaktar svensk rätt och den andra delen amerikansk rätt. 

Detta är gjort med bakgrund av att rättsvärdet på material har skiljt sig i ett betydande hänseende 

mellan rättssystemen. 

 

                                                 
10 Se bilaga, Terms of Service. 
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1.3.2 Svensk metod och material 

Genom uppsatsen har den svenska metoden samt materialet används ur ett rättsdogmatiskt 

hänseende. För att besvara första frågeställningen har författaren studerat en del lagstiftning 

och praxis men framförallt förarbeten, EU-direktiv och doktrin. Författaren har följt en process 

vid materialsavgörandet som kan förklaras enligt följande; inledningsvis har lagstiftningen 

undersökts. Lagstiftningen har emellertid gett bristande information och därför har sedan 

förarbeten till lagstiftningen i fråga undersökts. Om tillräcklig information inte har funnits vid 

förarbeten har relevanta EU-direktiv undersökts. Där författaren har krävt mer fördjupad 

förståelse av samtliga rättskällor som nämnts ovan har doktrin använts. Lagstiftning har normalt 

sett inte varit tillräckligt för att besvara uppsatsens frågor. Uppsatsen behandlar en del 

dataskyddsrätt. Här har (1998:204) personuppgiftslagen (PuL) varit till viss del tillämplig. De 

förarbeten som uppsatsen har belyst gällande svensk rätt är proposition (prop.) 1975:76:81, 

prop. 1997/98:44 och prop. 1994/95:17 (prop. 2001/02:134 har använts gällande definitionen 

på konsumenter, mer om detta nedan). 

 

Uppsatsens andra frågeställning som berör lagvalsklausuler och forumsklausuler har EU-rätten 

beaktats, specifikt Rom 1-förordningen11 och Bryssel 1a-förordningen12. Detta är gjort på grund 

av att dessa frågor inte finns reglerat genom lag i Sverige utan vi förlitar oss på europeiska 

förordningar. Utöver detta har doktrin beaktats för att täcka de luckor som uppstått med min 

förståelse för förordningarna och gällande rätt. 

 

Den tredje frågeställningen beaktar det författaren avser med transparens. Författaren har ställt 

upp transparens som en sorts idealmodell som används i analysen. Denna idealmodell bygger 

på en analogisk tolkning av förutsägbarheten när det gäller rättssäkerhet, se mer om detta i 

avsnitt 1.4 nedan. Det författaren vill komma åt med transparens är en modell av att personer 

med lägre ställning i ett avtal (användare på sociala medier, konsumenter, småföretag osv) skall 

med hjälp av en god förutsägbarhet kunna förstå innebörder och konsekvenser av 

användarvillkor. Författaren har i analysen behandlat transparensen gentemot resultatet av de 

andra frågeställningarna. Exempel på detta är om lagvalsklausulen är giltig, kan en typisk 

användare förstå att en sådan klausul finns när avtalet ingicks? Eller krävs en jämkning med 

bakgrund av att villkoret innehar en tyngande eller överraskande egenskap? Det hänförs sig till 

vad som avses med transparens. Gör Facebook det de kan för att uppmärksamma användaren 

                                                 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 (Rom 1) 
12 Europaparlementets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel 1a). 
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om konsekvenserna gällande användarvillkoren? Det är en utgångspunkt i förhållande till 

transparensen i denna uppsats. 

 

1.3.3 Amerikansk metod och material 

När det gäller amerikansk rätt, har praxis varit det framskjutna materialet i uppsatsen. Detta 

beror på att den amerikanska rätten ofta benämns som common law och har utvecklats i stor 

grad efter domstolens praxis.13 Under amerikansk rätt används inte förarbeten som i svensk rätt. 

Enligt användarvillkoren skall kalifornisk domstol ha jurisdiktion och därmed har det varit 

relevant att i största grad undersöka praxis från dessa domstolar. Vid övervägandet om vilka 

rättsfall som blivit aktuella för uppsatsen har i huvudsak rättsfall som återkopplar till 

standardvillkors inkorporering i avtalet, bedömningar gällande lagvalsklausuler och 

forumsklausuler samt användarvillkors ogiltighet i dessa avtal. 

 

I huvudsak har processen varit enligt följande: Doktrin har gett författaren vägledning till vilka 

rättsfall som har berört det aktuella ämnet. Därefter har dessa rättsfall undersökts, för att 

författaren ska bilda en uppfattning till hur gällande rätt står sig under kalifornisk rätt. Doktrinen 

har sedan använts för att täcka luckorna som uppstått mellan förståelsen av rättsfallen och 

gällande rätt. 

 

Genom besvarandet av första frågeställningen gällande standardavtal har rättsfall och doktrin 

beaktas gällande införlivandet av standardvillkor. Det visade sig att den amerikanska rätten 

behandlar standardavtal ibland som så kallade adhesionkontrakt och därmed var det viktigt att 

belysa hur domstolar gör skillnad gällnade bedömningen för dessa avtal. Genom besvarandet 

av den andra frågeställningen har framförallt praxis varit till stor hjälp. De amerikanska 

domstolarna belyser gällande rätt och förklarar den rättsliga innebörden på ett pedagogiskt sätt 

som bidrar till en ökad förståelse för författaren. Doktrin har ibland blivit aktuellt när ett 

rättsproblem har varit lite oklart från domstolarnas sida eller om det har krävts ett ytterligare 

förtydligande på rättsområdet. 

 

Den tredje frågeställningen berörs inte närmare för amerikanska användare utan är specifikt 

ämnad att tillhöra den svenska användaren. 

 

                                                 
13 Fyman, 2015, s. 21. 
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1.4 Utgångspunkter och begreppsbildning 

Utifrån syftet ovan har det stipulerats att uppsatsen skall beakta konsumentskydd med fokus på 

transparens. Vad författaren menar med transparens är vad en användare med fog kan inse och 

förstå gällande konsekvenserna av användarvillkoren med den information som har framförts 

till dem vid avtalsslutet eller vad en ”normal” användare kan med fog inse och förstå när 

användarvillkoren undersöks.14 Transparensen används i uppsatsen som en idealmodell som 

utvärderas utifrån resultatet. 

 

Dessutom skall det ges en förklaring till hur författaren har valt att se användaren som 

konsumenter: I förarbeten till lag (1990:932) konsumentköplagen (KKöpL) definieras 

konsumenter att vara en person som ”handlar för ändamål som ligger utanför hans närings- 

eller yrkesverksamhet”, samt att personen handlar ”huvudsakligen för enskilt ändamål”.15 Om 

en analog tillämpning av denna definition görs till användaren på Facebook skulle en skeptiker 

säga att det åligger ingen ekonomisk ersättning från användaren till Facebook. Om vi vänder 

på frågan: Åligger det någon ekonomisk vinning för Facebook att ha användare? Frågan 

besvaras enligt författaren som ett ja. Enligt Forbes (2017) hade Facebook en årlig omsättning 

på över 27 miljarder dollar.16 Utan användarna på Facebook finns det ingen anledning till 

nätverket att existera. Enligt användarvillkoren strävar Facebook efter regler, integritet m.m.17 

Enligt författarens mening vill Facebook skydda sina användare så som svensk lagstiftning vill 

kräva ett starkt konsumentskydd. Uppsatsen ställer emellertid användaren som en person som 

intar avtalet med en lägre ställning och gör således en analogisk tolkning av begreppet 

”konsument”. En liknande bedömning har gjorts av Johansson (2015).18 

 

1.5 Tidigare forskning 

Sociala medier är historiskt sett ett relativt nytt fenomen. Uppsatsens subjekt ”Facebook” 

grundades 2004. Lagbestämmelser innefattande integritet och dataskydd mot konsumenter på 

internet är inte något nytt. Det betyder således inte att tidigare forskning på området är oskrivet 

men det är definitivt inget mättat forskningsområde. Om vi återkopplar till användarvillkor och 

specifikt till Facebook har författaren endast hittat ett examensarbete som belyser Facebooks 

                                                 
14 Jmf. begreppet ”rättssäkerhet” i relation till ”förutsägbarhet”. Se Bull & Sterzel, 2013, s. 219. 
15 Prop. 2001/02:134 s 26. 
16 Forbes (2017), [https://www.forbes.com/companies/facebook/] (senast besökt 23/1–2018). 
17 Se bilaga, Terms of Service. 
18 Se supra not 5. 
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användarvillkor och ställer dessa mot svensk och amerikansk avtalsrätt. Denna uppsats är 

skriven av Izabell Johansson (2015) vid Luleå tekniska universitet.  

 

I Johannsons studie analyseras också förenligheten mellan Facebooks användarvillkor och den 

svenska och amerikanska avtalsrätten. Studien visade att Facebook inte erhöll några uppenbart 

oskäliga användarvillkor. Johansson beaktade emellertid inte konsumentreglerna i Rom-1 och 

Bryssel 1 a förordningen vilket möjligen skulle bidra till en annan slutsats. Innevarande studie 

kommer således försöka att ge en fördjupad bild gällande de konsumenträttsliga skydden för en 

svensk användare på Facebook. Innevarande uppsats har till mening att på grund av uppsatsens 

omfång att kunna ge en klar bild på hur dessa två länders civilrättsliga bestämmelser fungerar 

och på så sätt få tillgång till information som bidrar till en nyanserad analys. 

 

Breddar vi forskningen till användarvillkor i allmänhet öppnas en värld av forskningsmaterial. 

Ett exempel är Yasamine Hashemi19 som har skrivit en artikel om Facebooks integritetspolicy 

i förhållande till dess tredjeparts-partnerskap. I artikeln framhåller Hashemi bland annat att 

Facebooks ansvar gällande tillräcklig upplysning gentemot användarna inte nödvändigtvis finns 

reglerat enligt amerikansk lagstiftning. Hashemi diskuterar även huruvida användaravtalet kan 

anses vara ett bindande avtal. Innevarande uppsats kommer således att försöka reda ut den 

kringliggande problematiken kring avtalets giltighet. Härutöver skall det nämnas att artikeln 

skrevs 2009 då Facebook använde klickrutor för att samla in samtycken, enligt Hashemi. 

Utgångsläget har emellertid förändrats, varav det föranleder en intressant tid att belysa 

Hashemis beaktande i innevarande studie.20 

 

Peter A. Alces har skrivit en artikel om begränsningar i ”change-of-terms clauses” dvs. 

klausuler som beskriver rätten för en organisation att på ett ensidigt sätt ändra i 

användarvillkoren.21 Alces beaktar parternas förväntan av användarvillkoren vid det initiala 

avtalsslutet. Alces menar att det finns både fördelar och nackdelar med att en organisation kan 

ensidigt ändra villkoren. Det skall emellertid genom lagstiftning och generella kontrakts 

principer ges större möjlighet till balans mellan avtalsparterna, enligt Alces. I innevarande 

studie kommer beaktande till dessa frågor att göras i form av domstolens bedömningar.  

 

                                                 
19 Hashemi, Facebook’s Privacy Policy and its Third-Party Partnerships: Lucrativity and Liability (2009). 
20 Se registreringssidan hos Facebook, [www.facebook.com]. 
21 Alces, They Can Do What!? Limitations on the Use of Change-of-Terms Clauses (2012). 
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Utöver de ovan nämnda artiklarna återfinns en mängd skrivet material i form av doktrin. 

Författaren rekommenderar läsaren att beakta Jan Leidös bok ”Realizing the single software 

market”. Boken behandlar regler mellan USA och framförallt Tyskland. Det kan ge läsaren en 

djupare förståelse till ämnet i fråga, då tysk rätt under flertal gånger kan förstås genom EU-

rätten, vilken är samma utgångsläge som svensk rätt. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av 7 kapitel. I kapitel 2 introduceras Facebooks användaravtal och dess 

konstruktion och uppbyggnad. Härtill presenteras uppsatsens utvalda användarvillkor. I kapitel 

3 presenteras den svenska rätten, med fokus på standardvillkor och villkorets införlivande i 

standardavtal. Utöver detta presenteras dataskydd, internetpolicys och ett par avtalsrättsliga 

principer. I kapitel 4 presenteras den amerikanska rätten med stor fokus på kalifornisk rätt. Här 

behandlas liknande rättsfrågor som under kapitel 3 men nu med fokus på gällande rätt under 

amerikansk rätt. I Kapitel 5 presenterar författaren den sammanställda analysen från respektive 

lands gällande rätt i en komparativ jämförelse. I kapitel 6 sker en komparativ analys mellan 

USA och Sverige med fokus på skillnader och likheter för att sedan ge en tolkning av resultatet 

i förhållandet till de utvalda användarvillkoren. Kapitlet innehåller även en slutsats och 

diskussionsdel. Slutligen i kapitel 7 görs en återkoppling till idealmodellen om transparens och 

konsumentskyddet. 
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2 Facebooks ”Terms of Service” 
 

I denna del av uppsatsen kommer användaravtalet samt utvalda användarvillkor från 

användaravtalet att presenteras. Målet är att läsaren skall få en djupare förståelse till villkorens 

innebörd innan analysdelen under kapitel 5, och vara väl införstådd på vad dessa 

användarvillkor behandlar och hur de påverkar användaren på nätverket. De användarvillkor 

som är relevant för uppsatsen är punkterna (1), (13), (15) och (16). Dispositionen av avsnittet 

innehåller inledningsvis en kort presentation av avtalet i fråga och hur avtalet är uppbyggt. 

Därefter kommer de utvalda användarvillkoren att presenteras och innehålla en beskrivning av 

vad villkoren reglerar och hur de påverkar användarna samt varför de anses relevanta för 

innevarande uppsats. 

 

2.1 Om avtalet och dess konstruktion 

Facebooks ”Terms of Service” (hädanefter kallat användarvillkoren, eller villkoren) är ett 

relativt kort avtal.22 Det återfinns 18 punkter i villkoren, som behandlar dels Facebook men 

även användarnas rättigheter och skyldigheter på nätverket. Varje punkt innefattar oftast 

underpunkter som vidare beskriver den mer konkreta innebörden av huvudpunkten. Ett exempel 

är under punkt 2, som reglerar delning och användning av IP-rättsligt material (bilder m.m.), 

återfinns punkt 2 (2) som reglerar vad som händer med IP-materialet när användaren tar bort 

det från nätverket.23  

 

Avtalet är ursprungligen skrivet på engelska, vilket framkommer inledningsvis i avtalet. Det 

finns emellertid många översättningar till många länders inhemska språk, trots detta har 

Facebook stadgat att den engelska versionen är den version som användas och skall iakttas vid 

eventuell konflikt med ett användaravtal som är skrivet på ett annat språk. 24  Definitioner 

återfinns under punkt 17, där förtydliganden kring vad olika termer innebär och Facebooks 

inställning till termerna. Författaren uppmuntrar läsaren att inledningsvis beakta definitionerna 

under punkt 17 i villkoren för att få en mer korrekt bild över innebörden av termerna i fråga. 

 

                                                 
22 Se bilaga. 
23 Se bilaga. 
24 Se bilaga (Läs de första raderna i avtalet, högst upp). 
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En användare till Facebook blir bunden till avtalet vid registrering genom att klicka på knappen 

”Create Account” på hemsidans förstasida.25 Ovanför registreringsknappen finns en text som 

lyder: ”By clicking Create Account, you agree to our Terms and that you have read our Data 

Policy, including our Cookie Use. You may receive SMS Notifications from Facebook and can 

opt out at any time.” Nedan presenteras och beskrivs de användarvillkor som är relevanta för 

uppsatsen. 

 

2.2 Utvalda användarvillkor 

Punkt (1): Den första punkten i villkoren åsyftar till integritetsbestämmelserna för nätverket. 

Denna punkt stadgar att integriteten är någonting bolaget anser vara väldigt viktigt. Därigenom 

länkar den första punkten vidare till deras datapolicy. Datapolicyn tar upp vilken information 

nätverket samlar in, hur informationen används och hur informationen senare delas vidare.26 

Exempel på information som samlas in gällande vanliga användare, är stadgat att vara; 

• Information om vad du som användare gör eller delar med dig av. 

• Dina nätverk och uppkopplingar. 

• Information om betalningar samt 

• Enhetsinformation 

 

Den ovan nämnda information används, enligt policyn, för att: 

• Förmedla, förbättra och utveckla tjänster. 

• Kommunicera med användare. 

• Visa reklamer och tjänster. 

• Främja tryggheten och säkerheten på nätverket. 

 

Efter användningen av informationen delas den sedan vidare till t.ex. användare som har 

rättigheter, enligt integritetsinställningarna, att få tillgång till informationen. Därtill 

applikationer eller andra tredje-parts användare som är integrerade och använder sig av 

Facebooks tjänster. Fler exempel går att återfinna i datapolicyn.27 

 

Punkt (13): Denna punkt tar till beaktande om processen vid eventuella ändringar eller tillägg 

som görs i förhållande till villkoren. Punkten stadgar att innan förändringar sker kommer 

                                                 
25 [www.facebook.com]. 
26 Datapolicy [https://www.facebook.com/about/privacy]. 
27 Ibid. 
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Facebook att notifiera användaren samt ge möjligheten för honom eller henne att granska 

ändringarna och kommentera de reviderade villkoren före fortsatt användning av tjänsten, enligt 

13 (1). Facebook kan komma att notifiera om ändringarna på deras ”site governance page” dvs 

den sida på nätverket som styrs av själva Facebook, vilket framkommer av 13 (2). Slutligen 

påpekar villkoret i 13 (3) att vid fortsatt användning av tjänsten, efter notifiering och 

verkställande av villkoren, uppkommer bundenhet, gentemot användaren, i förhållande till de 

reviderade villkoren.28  

 

Punkt 15: Denna punkt reglerar avtalets lagvalsklausul, tvistelösning och ansvarsklausul. 

Enligt 15 (1) skall alla anspråk, tvister och dylikt som hänför sig till användaravtalet prövas av 

distriktsrätten i Kalifornien eller den statliga domstolen (”state court”) belägen i San Mateo, 

Kalifornien. Denna punkt reglerar även att kaliforniska lagar styr avtalet och utan hänsyn till 

andra lagbestämmelser.29 De strävar dock att respektera utom-amerikanska bestämmelser, se 

punkten 16 nedan. Enligt 15 (2) skall Facebook hållas utanför vid talan där en användare driver 

frågor mot en annan användare. De hävdar därmed i ansvarsklausulen i 15 (2) att Facebook inte 

är ansvariga över medlemmarnas handlingar på nätverket. Ansvar skall härutöver inte gälla 

rörande vad en användare hittar på nätverket, exempelvis material som är olagligt, upprörande 

eller dylikt. 

 

Punkt 16: Denna punkt har benämningen ”Special Provisions applicable to Users Outside the 

United States” och tar beaktande till utom-amerikanska användare och bestämmelser. Enligt 

punkt 16 första stycket strävar Facebook att uppnå konsekventa standarder för alla användare, 

men gör sådant utan att stå i strid mot lokala lagar. De utom-amerikanska regleringarna syftar 

i huvudsak till tyska användare.30 

 

Punkt 16 (3): Under denna punkt länkas man vidare till de speciella utarbetade bestämmelserna 

för tyska användare.31 Uppsatsen kommer att sammanfatta de relevanta delar i ändringarna för 

tyska användare som berör punkterna som har nämnts ovan i detta avsnitt. 

• Ändring nummer 3: Punkt 13 (gällande ändring och tillägg) har ändrats att nu notifieras 

användaren 30 dagar innan de planerade ändringarna träder i kraft och skickas på 

                                                 
28 Se bilaga, punkt 13 (3) ”Your continued use of the Facebook Services, following notice of the changes to our 

terms, policies or guidelines, constitutes your acceptance of our amended terms, policies or guidelines”.  
29 Se bilaga, sista meningen i punkt 15 (1). 
30 Se bilaga, punkten 16 (3). 
31 [https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php]. 
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användarens e-postadress. Om en användare ogillar eller inte samtycker till ändringarna 

skall kontot raderas, om radering ej sker skall användaren ansetts samtyckt till de 

reviderade villkoren. 

• Ändring nummer 5: Punkt 15 (1) ändras till att vara föremål för tysk rätt och det vill 

säga tyska domstolar. 

• Ändring nummer 6: Punkt 15 (3) ändras gällande ansvaret för Facebook och dess 

medlemmar (obs, dessa gäller endast tyska användare). Där Facebook är ansvarig under 

lagstadgade bestämmelser för tysk rätt. Mer ingående handlar det om dels skador som 

hänförs till liv o hälsa, dels oaktsamhet och dels under ”Product Liability Act”. Utöver 

det ovan är Facebook ansvarig för endast ”vanlig” försumlighet. Det åsyftar till 

försumlighet som endast tar till beaktande ett brott mot materiella villkor. Därmed är 

Facebook inte ansvarig över ringa (slight) försumlighet.32 

 

 

 
  

                                                 
32 Läs mer om detta i villkoren för tyska användare, 

[https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php]. 
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3 Svensk rätt 
 

I denna delen av uppsatsen presenteras den svenska rätten och dess bestämmelser för den 

innevarande uppsatsens syfte och frågeställningar. Dispositionen av avsnittet kommer att 

inledningsvis få läsaren att förstå varför den svenska rätten är relevant att presenteras. Sedan är 

målet med avsnittet att ge läsaren en god förståelse för avtalsrättsliga principer. Härtill hur det 

svenska rättssystemet beaktar standardavtal, dess bedömning i förhållande till 

jämkningsmöjligheter, och hur avtalspolicys på nätet skall upprättas för att vara förenlig med 

svensk rätt. 

 

3.1 Inledande ord om varför svensk rätt är relevant att presenteras 

Inledningsvis skall det nämnas att valet av domstol som skall ha jurisdiktion vid eventuell tvist 

är dispositivt av parterna, endast i de fall där avtalet inte är ogiltigt på materiella grunder, vilket 

framgår av art. 25.1 Bryssel 1a-förordningen. Utgångspunkten enligt förordningen är att vid 

tvister rörande konsumenter skall talan och domstolsbehörigheten läggas vid konsumentens 

hemvist, vilket blir Sverige för en svensk användare på Facebook.33 Om en europeisk domstol 

har jurisdiktion blir Rom 1-förordning tillämplig gällande lagvalet. 34 När det gäller 

gränsöverskridande avtal är huvudregeln enligt art. 6 i Rom I-förordningen att parter kan fritt 

välja vilken lag som skall vara tillämplig på avtalet. När det gäller konsumentförhållanden skall 

avtalets villkor inte åsidosätta det skydd som en konsument skulle haft vid dispositiv rätt enligt 

art. 6.2 Rom 1. Detta innebär att svensk rätt blir tillämpligt om de materiella villkoren är 

ogiltiga. Emellertid anses det relevant att presentera den svenska rätten och dess materiella 

bestämmelser med bakgrund av det ovan framförda. 

 

Vidare måste vi komma ihåg att även utomkontraktuella förpliktelser kan bli aktuella. Det är 

tämligen ett frampressat argument gällande Facebooks användarvillkor men vid exempelvis 

bedrägerier skulle användarvillkoren behandlas på ett annat sätt. Malin Edmar, som har varit 

bolagsjurist på Microsoft Corporation i USA och jobbat i över 20 år med avtalsskrivning, menar 

att det finns en rörande problematik kring lagvalsklausuler. Hon menar att klausulen endast tar 

hänsyn till de skyldigheter som direkt framkommer av avtalet. 35  Detta innebär att de 

utomobligatoriska förpliktelserna ofta utelämnas och då kommer landets lag där den påstådda 

                                                 
33 Se Art. 18.2 Bryssel Ia-förordningen. 
34 Se art 1.1 Rom 1-förordningen. 
35 Edmar, 2015, s. 183. 
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handlingen ägde rum att ta kraft.36 Vid avtal på internet är det, enligt Edmar, olämpligt att 

använda sig av dessa klausuler. Hon förtydligar att i sammanhang vid t.ex. bedrägeri kan det 

vara svårt att avgöra vart bedrägeriet utspelade sig samt att den ”bedrägliga handlingen är 

underkastad en lag som skiljer sig från den som är tillämplig på själva avtalet”.37  

 

3.2 Relevanta svenska avtalsrättsliga principer 

Avtalsrättens principer är i huvuddrag inte relevanta för denna uppsats med bakgrund av att 

standardavtal är uppsatsens fokus (mer om detta senare). Det finns emellertid två gällande 

avtalsrättsliga principer som är relevanta för uppsatsen och behandlas i det aktuella avsnittet – 

ekvivalensprincipen och konsumentskydd. 

 

3.2.1 Ekvivalensprincipen 

Den svenska rätten har haft långideologiska idéer kring att avtalet ska vara fritt. Att avtalsfrihet 

och avtalsbundenhet sköter balansen mellan gott och ont. Realiteten ser emellertid annorlunda 

ut gällande balansen om vad som skall anses oskäligt eller skäligt i ett givet scenario. 

Ekvivalensteorin är enligt professor Rolf Dotevall byggd på idén att avtalsprestationerna skall 

via sina objektiva värden vara balanserade. Ett exempel som framförs i sammanhanget är att en 

avtalspart inte ska gentemot motparten komma till en obalanserad fördel.38 

 

Det skall dock förtydligas att ett givet scenario om obalanserad fördel skall ställas i proportion 

till omständigheterna i övrigt. Ramberg förklarar genom ett konkret exempel gällande en 

konsument och en säljare där köparen gärna betalar mer för cigaretterna sent på kvällen i byn 

där utbudet för cigaretter är lägre än en vanlig dag inne i city.39 Detta föranleder till att fokuset 

skiftar från avtalsinnehållet till avtalsslutet och bidrar till att i det ovan nämnda exemplet med 

de dyrare cigaretterna fortfarande bibehåller att avtalsparterna har fått gehör i sina önskningar.40  

 

I förebyggande syfte har den svenska avtalsrätten framarbetat en generalklausul i AvtL som gör 

att ett avtalsvillkor kan anses oskäligt och därmed jämkas trots att parterna frivilligt ingått det.41 

Den stora generalklausulen återfinns i 36 § AvtL där grundtanken behandlar prövningen av ett 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Dotevall, 2002, s. 2. 
39 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 40. 
40 Dotevall, 2002, s. 1. 
41 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 40; Dotevall, 2002, s. 2. 
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visst avtalsvillkor och huruvida användarvillkoret anses vara oskäligt eller inte.42 I prövningen 

gällande skäligheten i ett avtalsvillkor ska hänsyn tas till omständigheterna under 

avtalsingåendet. Här menade lagstiftaren på att komma åt aggressiva uppträdanden från en 

avtalspart, eller annan överraskningsteknik i övrigt. Jämkning kan användas även om den 

missledande avtalsparten anses vara i god tro.43 Mer om oskälighetsbedömningen senare i 

kapitlet. 

 

3.2.2 Konsumentskydd 

Det traditionella synsättet på avtalsrätten begrundas i utgångspunkten att samtliga avtalsparter 

tillgodoser sina egna intressen i avtalet. I en allt mer växande marknad där näringsidkarens 

framträdande roll som en av avtalsparterna ter sig det möjligen logiskt att konsumentskyddet 

träder fram i en hårt konkurrerad marknad.44 I sammanhanget betydande styrkeskillnad mellan 

näringsidkaren och konsumenten faller ofta konsumenten i en naturlig underlägsenhet. Med 

underlägsenhet menar författaren att näringsidkaren i sammanhanget ses som överordnad. En 

konsument delar i sin natur inte samma kunskaper som en näringsidkare.45  

 

Detta har satt sitt avtryck i den svenska avtalsrätten där vi bland annat ser lagar som 

konsumentköplagen (KKöpL), konsumenttjänstlagen (KTjL), konsumentkreditlagen (KKrL) 

med mera. Ur lagstiftarens perspektiv har det häröver dock inte varit tillräckligt med endast 

civilrättsliga bestämmelser. För ett stärkt konsumentskydd har lagar framarbetats i 

förebyggande syfte till uppkomsten av problem. En näringsidkare är bunden till hur denna skall 

förhålla och nå ut till konsumenten. Exempel på detta är marknadsföringslagen (MFL) och 

konkurrenslagen.46 

 

Vid uppkomsten av problem där en konsument är i behov av rättslig hjälp gentemot en 

näringsidkare finns det, för att underlätta konsumenten, möjligheter att ta del av en förenklad 

rättslig prövning.47 Detta kan t.ex. innefatta allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar 

tvister på ett rättssäkert men effektivt sätt. Det görs ingen egen rättslig utredning av ARN utan 

                                                 
42 Prop. 1994/95: 17 s. 19; Se även Ramberg & Ramberg, 2010, s. 40. 
43 Prop. 1994/95: 17 s. 19. 
44 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 40–41. 
45 Ramberg, 2012, s. 73. 
46 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 41; Se även Ramberg, 2012, s. 73. 
47 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 41. 
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parterna presenterar det underlag man vill att nämnden skall ta ställning till.48 I denna nämnd 

ställs även rimliga kriterier på beviskrav och bevisbörda.49 

 

Avslutningsvis skall det förtydligas att trots att lagstiftningen syftar till att förbättra 

avtalsbalansen för konsumenter är det sällan ovanligt att vissa mindre näringsidkare hamnar i 

sämre ställning än om avtalet skulle ha slutits med andra avtalsparter. De civilrättsliga och 

marknadsrättsliga bestämmelserna har en ensidig verkan att stärka konsumentens ställning.50 

 

3.3 Den svenska modellen vid standardavtal 

Inledningsvis i uppsatsen togs relevanta avtalsprinciper inom den svenska avtalsrätten upp. 

Dessa principer används där standardavtal saknas.51 Ett standardavtal är ett avtal som berör en 

mer allmän bredare publik. Det kan t.ex. röra sig om kreditavtal, hyresavtal eller andra avtal 

med varaktighet i sin natur. 52  Standardavtalet är redan ett färdigt formulerat avtal vars 

avtalsvillkor sammanställts av en utsedd part. De flesta standardavtalen bygger på att 

anbudsgivaren framställer anbudsmottagarens rättigheter och skyldigheter genom avtalet. 

Avtalet speglar i regel att gynna anbudsgivaren, vilket föranleder svårigheter för 

anbudsmottagare att uppmärksammas om avtalet inte noggrant undersöks och analyseras. Det 

är därmed inte ovanligt att oklarheter och tvetydigheter i standardavtal tolkas till nackdel för 

den part som har utformat avtalet.53 Det innan nämnda står sig relevant till uppsatsen vid 

eventuell förenlighetsfråga med upprättandet av Facebooks användarvillkor enligt svensk rätt. 

 

3.3.1 Avtals ingående 

Avtalsingåendet gällande standardavtal hänförs till kontraktsprincipen och kännetecknas av 

inspiration från amerikansk och engelsk rätt.54 I kontraktsprincipen föreligger bundenheten för 

avtalsparterna samtidigt. Således ett löfte att köpa eller för den delen sälja exempelvis en 

fastighet föreligger ingen bundenhet för parterna. Parter har rätt återta sitt anbud eller avtalet 

tills formföreskrifter har uppfyllts, dvs avtalet är undertecknat av samtliga parter. 55 

Kontraktsprincipen är en central del att utreda i uppsatsen gällande Facebook. Vid 

avtalsingåendet uppstår bundenhet för båda parterna (användaren och Facebook) samtidigt, det 

                                                 
48 www.arn.se/om-arn/. 
49 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 41. 
50 Ibid. 
51 Hellner & Persson, 2010, s. 29. 
52 Id. s. 206; Se även Ramberg, 2012, s. 86 f. 
53 Ramberg, 2012, s. 86 f. 
54 Ibid. 
55 Hellner & Persson, 2010, s. 38. 
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vill säga när användaren accepterar användarvillkoren och registrerar sig. Denna avtalsmetod 

hänför sig till kontraktprincipen.56 

 

Internetavtalen främjar dagens utveckling då fler tjänster och möjligheter avspeglas på internet. 

När det kommer till internetavtalet är dess utformning till hanteringen smidigare än traditionella 

avtal. Under konsumenträttsliga aspekter om bundenhet är det inte ovanligt att företag använder 

sig av villkor som nästintill undangöms med finstilta texter. Dessa villkor anses ej som bindande 

i de fall det inte klart kan bevisas att konsumenten har accepterat dem.57 

 

Gällande avtal som ingås över internet används en annan metod än den traditionella lagstiftande 

metoden gällande ren eller korrekt accept. I sammanhanget används elektroniska signaturer 

som en digital ersättningsmetod (läs: istället för) till den juridiskt bundna namnteckningen.58 

En form av att man ”skriver under” eller att man godkänner avtal kan ske med så kallade 

”klickrutor”. Dessa klickrutor används ibland av användare av elektroniska sajter eller tjänster 

när man installerar/blir medlem på dessa sajter/tjänster.59 

 

3.4 Standardvillkors införlivning med det enskilda avtalet 

Under detta avsnitt kommer standardvillkorets huvudregler för införlivning med det enskilda 

avtalet. Härtill beaktas vad som kan utgöra tyngande och överraskande villkor som kan 

föranleda en bedömning för generalklausulens jämkningsregler. Avsnittet behandlar även en 

analogisk tolkning av svensk lag gällande ändringar i standardavtalets villkor. 

 

3.4.1 Huvudregler 

Vid frågor gällande om ett standardvillkor skall anses vara införlivade med det enskilda avtalet 

framgår inte av lagstiftningen utan i huvudsak genom vaga principer och HD:s rättspraxis.60 

Genom praxis har HD framfört betoning att huvudregeln skall innebära att avtalsvillkoret skall 

bringas till motpartens kännedom senast vid avtalsslutet för att anses vara en del av avtalet.61 

Relevant för uppsatsen är att om standardvillkoren inte finns tillgängliga på framsidan av avtalet 

skall det krävas tydlig hänvisning till dessa på framsidan, vilket kallas för referensklausul.62 

                                                 
56 Jmf. Ibid. 
57 Ny juridik 1.11 s. 33. 
58 Halvarsson & Morin, 2000, s. 19 f. 
59 Se Ramberg & Ramberg, 2010, s. 29; Se även Ramberg, 1998, s. 16. 
60 Bernitz, 2013, s. 62 f. 
61 NJA 2011 s. 600. 
62 Bernitz, 2013, s. 63. 
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Facebook använder sig av en så kallad referensklausul63 där det görs en uttrycklig hänvisning 

från avtalet till användarvillkoren. Det uttrycks genom en text ovanför registreringsknappen 

(som ovan nämnt under avsnitt 2). Facebook måste dock senast vid avtalsingåendet 

uppmärksamma användaren om dessa villkor.64 Vid frågor hur långtgående en näringsidkare 

skall behöva vara gentemot konsumenter och att villkoren de facto har tagits del av 

konsumenten är svaret relativt klart. HD har i praxis bedömt att det normalt sett endast krävs 

en hänvisning till villkoren senast vid avtalets ingående och inte att konsumenten faktiskt tagit 

del av det.65 

 

3.4.2 Tyngande och överraskande standardvillkor 

Med tyngande villkor menas typiskt sett klausuler som upprättas för att uppnå en betydligt 

gynnsammare fördel för den avtalsupprättande parten gentemot hur motpartens läge hade sett 

ut vid dispositiv rätt. 66  Exempel på dessa klausuler kan vara friskrivningsklausuler eller 

lagvalsklausuler. Huvudregeln för att ett tyngande villkor skall anses vara införlivat i avtalet, 

skall motparten haft kännedom eller bort känna till villkoret.67  Enligt avtalsvillkorsdirektivet68 

från EU har en lista givits gällande exempel på ogiltiga avtalsvillkor. Det stadgas i art. 3.3 (som 

hänvisar till bilagan om oskäliga avtalsvillkor) i avtalsvillkorsdirektivet däremellan att oskäliga 

avtalsvillkor är exempelvis; ”att utesluta eller begränsa näringsidkarens rättsliga ansvar i 

händelse av att konsumenten dör eller drabbas av personskada till följd av näringsidkarens 

handlade eller underlåtenhet”. Detta innebär att dessa klausuler inte får ta bort det rättsliga 

ansvaret som åvilar en näringsidkares om grov oaktsamhet gentemot dennes handlingar enligt 

svensk rätt. Ringa oaktsamhet skulle i praktiken kunna vara giltiga. 

 

Oväntade eller överraskande villkor hänförs till villkor som till sin ovanliga natur eller dylikt 

överraskar avtalssituationen för en aktuell avtalspart. Exempelvis kan det handla om finstilta 

texter (som ovan nämnt i avsnitt 3.5.1) eller på annat sätt undangömda villkor.69 När det gäller 

ovanliga standardavtal på internet finns ingen rättspraxis om en referensklausul (det vill säga 

att man länkar till avtalet) anses tillräckligt.70 En enkel lösning på det förra nämnda kan vara 

                                                 
63 Läs mer om referensklausuler i NJA 2011 s. 600. 
64 Se Bernitz, 2013, s. 63. 
65 Se härom NJA 1979 s. 401; NJA 1980 s. 46. 
66 Bernitz, 2013, s. 69. 
67 Ibid. 
68 Rådets direktiv 93/13/EEG (avtalsvillkorsdirektivet) 
69 Id. s 71. 
70 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 142. 
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att man använder sig av klickrutor där konsumenten aktivt godkänner avtalets villkor. Både 

tyngande och överraskande villkor kan med hjälp av 36 § AvtL jämkas om skäligt vilket 

exempelvis har avgjorts i praxis.71 

 

3.4.3 Information om tillägg och ändringar i redan ingångna avtal 

När det gäller Facebook och användarvillkor accepteras dessa av användaren vid 

avtalsingåendet. Enligt praxis är huvudregeln att kännedom om avtalsvillkoren skall bringas till 

motparten före avtalsslutet.72 Det återges ingen vägledning genom lagstiftning. Det kan dock 

tänkas göras en analog tillämpning av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 

Då uppsatsen åsyftar att en användare på Facebook utgör konsument kan konsumentskyddet 

som återfinns i den ovan nämnda lag vara en god jämförelse med hur den svenska rätten beaktar 

konsumentskyddet rörande ändrade avtalsvillkor. Enligt 5 kap. 16 § LEK skall den som 

tillhandahåller abonnenter på elektroniska kommunikationstjänster underrätta abonnenten om 

ändringar i avtalet minst en månad innan ändringen träder i kraft. Under omständigheten att 

abonnenten inte godtar de nya villkoren skall abonnenten utan att lida någon ekonomisk skada 

eller förpliktelse få säga upp avtalet. Abonnenten skall vidare upplysas om sin rätt att säga upp 

avtalet genom underrättelsen till ändring i avtalet, enligt samma paragraf. 

 

Det finns inte mycket uttalat från praxis gällande 5 kap. 16 § LEK. Den enda domen som går 

att hitta är en EU-dom som handlade om en prisjustering som följde konsumentprisindex och 

som däremellan fanns med i avtalsvillkoren. EU-domstolen ansåg att detta ej medförde 

tillräcklig rätt för konsumenten att säga upp avtalet enligt denna bestämmelse.73 

 

3.4.4 Oskälighetsbedömningen i 36 § AvtL 

Enligt 36 § 1 st. AvtL får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om avtalsvillkoret 

anses vara oskäligt. Vid bedömningen om ett villkor anses oskäligt skall vikt läggas vid avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheter i övrigt, enligt samma paragraf, samma stycke. Vid prövning av första stycket 

skall särskild hänsyn tas till skyddet om en part är konsument eller annars intar avtalet med en 

underlägsen ställning, vilket framkommer av 36 § 2 st. AvtL. 

 

                                                 
71 Se härom HD-avgörande NJA 1979 s 401. 
72 Se NJA 2011 s. 600. 
73 Verein für Konsumenteninformation mot A1 Telekom Austria AG, mål C-326/14. 



 

26 

 

Denna oskälighetsregel i AvtL kallas även för generalklausulen och ses som en norm och 

rättslig standard.74 Som ovan nämnt tar bestämmelsen i synnerhet beaktande till skyddet för 

konsumenter, vilket blir relevant för uppsatsen. Syftet med skyddet till konsumenter skall ses 

som ett komplement till konsumentskyddet i andra tvingande lagar.75 Lagtexten sätter inte 

begränsning till vilka avtal bestämmelsen skall anses vara tillämplig på, utan enligt 36 § 3 st. 

skall bestämmelsen kunna appliceras på även andra rättshandlingar än avtal. Vad gällande 

bedömningen om ett avtalsvillkor skall anses var ogiltigt eller jämkas har förarbeten gett en 

vägledning till bland annat ”stridande mot gott affärsskick (eller motsvarande) eller eljest 

otillbörlig”.76 

 

En annan vägledning från förarbetena som beaktar generalklausulens tillämplighet gäller vid 

diskriminering mot en part. Vid gällande generalklausulens tillämplighet vid diskriminering 

skall beaktande tas om en avtalande part har genom diskriminering behandlat motparten 

annorlunda gentemot avtalsvillkoren eller tillämpar träffade avtal annorlunda på grund av 

motpartens kön, ålder, ras, nationalitet osv.77  

 

En viktig aspekt, i synnerhet den viktigaste aspekten, att belysa i uppsatsen är generalklausulens 

tillämplighet i ett internationellt hänseende. Kan lagvalsklausulen enligt Facebooks villkor 

jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL i skyddande syfte av en svensk domstol för 

en svensk användare på nätverket? Enligt förarbetena är syftet att generalklausulen skall vara 

tillämplig för en svensk domstol som bedömer i ett avtal med internationell karaktär.78 Det är 

följaktligen logiskt att svenska domstolar upprätthåller svenska rättsprinciper.79 

 

3.5 Dataskydd och hantering av personliga uppgifter på internet 

Allmänna principer om att begränsa insamlingen och hanteringen av personliga uppgifter 

regleras i lag (1998:204) personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagen är att skydda mot att 

människors personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, vilket 

framkommer av 1 § PuL. Bestämmelserna i PuL är byggd på dataskyddsdirektivet från EU.80 

                                                 
74 Bernitz, 2013, s. 154 f. 
75 Id s. 156. 
76 Prop. 1975/76:81 s. 33. 
77 Id. s. 121. 
78 Id. s. 56 f. 
79 Se härom Id. s. 57. 
80 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (dataskyddsdirektivet). Detta framgår även av prop. 

1997/98:44 s. 1. 



 

27 

 

Nedan kommer PuL:s relevanta bestämmelser att presenteras. Med denna uppsats menas 

personuppgifter så som lagen definierar personuppgifter enligt 3 § PuL, som lyder enligt 

följande; ”All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som 

är i livet”. 

 

3.5.1 Samtycke 

En av huvudprinciperna gällande personuppgifter är att dessa endast får behandlas om den 

registrerade har lämnat sitt samtycke vilket följs av 10 § första stycket PuL. Enligt 3 § samma 

lag definieras samtycke till att innebära ”varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 

viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne”. 

 

3.5.2 Återkallelse av samtycke 

Utöver det ovan nämnda finns en annan viktig huvudprincip som innefattar att den registrerade 

kan återkalla sitt samtycke enligt 12 § PuL, vilket enligt Edmar kan innebära ett risktagande vid 

system som baserar inhämtning av samtycke från samtliga registrerade.81  

Vid en återkallelse får personuppgifter som tidigare inhämtas fortsätta att behandlas, dock inte 

uppdateras eller på något annat sätt kompletteras.82  

 

3.5.3 Informationsskyldighet 

Personuppgifter som lagras av en organisation skall organisationen upplysa konsumenten eller 

användaren om att personuppgifter behandlas och i samband med att personen lämnar 

personuppgifter ge information om hur behandlingen av uppgifter fungerar enligt 23 § PuL. 

 

3.5.4 Personuppgiftspolicy på internet 

Facebook använder sig av en personuppgiftspolicy som närmare berördes under avsnitt 2 ovan. 

Enligt Edmar skall en sådan policy besvara frågorna ”hur, varför, vad, till vem och var 

personuppgifterna används”. Det har emellertid uppdagats kritik mot vissa 

internetleverantörers behandling av personuppgifter. Ett känt exempel är när EU:s samtliga 

dataskyddsmyndigheter, genom ett öppet brev till Google (2012), hävdade att Google inte 

följde EU:s dataskyddsdirektiv.83 Dataskyddsmyndigheten menade på att det förelåg en liten 

                                                 
81 Edmar, 2015, s. 124. 
82 Edmar, 2015, s. 125; Se även 12 § PuL. 
83 Se CNIL, N/Réf: IFP/BPS/CE121115 från den 27 nov. 2012. 
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insikt för deras användare till hur Google valde att sprida personuppgifterna. Det som 

framförallt lyftes fram var trots Googles försök till att utarbeta en enkel policy, skall det 

emellertid inte vara på bekostnad av transparens och begriplighet (”transparency and 

comprehensiveness”) för deras användare. Problematiken med policydokument är att det inte 

finns samtyckeskrav, vilket är ett betydande problem gällande PuL:s bestämmelser. 

 

3.5.5 En ny dataskyddsförordning 2018 

PuL kommer emellertid att ersättas av en ny allmän dataskyddsförordning84 som kommer gälla 

för hela den europeiska unionen. Förordningen träder ikraft maj 2018. Förordningen kommer 

emellertid att innebära att stärkt skydd gällande personuppgifter som behandlas och hanteras av 

organisationer. 

 

Utgångspunkten för behandlingen skall ske i under tre förutsättningar, laglighet, korrekthet och 

öppenhet. 85 För att uppnå kravet på laglighet skall samtycke ha givits av den registrerade.86 

Direktivet ger exempel att organisationer möjlighet att inhämta samtycke över internet kan ske 

genom användandet av så kallade kryssrutor.87 Om rutorna är redan ifyllda eller det uppkommer 

inaktivitet skall samtycket inte anses lämnat. 88  Direktivet definierar syftet att innebära 

”frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande”.89 Personuppgiftsansvarige skall 

därutöver även kunna påvisa att samtycke från den registrerade har givits.90 När det gäller 

kravet på korrekthet kräver direktivet att alla rimliga åtgärder vidtas för att radera eller rätta till 

felaktiga personuppgifter i förhållande till de ändamål som den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter. 91  Kravet på öppenhet uppnås genom att ”all information och 

kommunikation i samband med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgängliga och 

lättbegripliga samt att ett klart och tydligt språk används”.92  

                                                 
84 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning). 
85 Id Art. 5.1 (a). 
86 Id. Art 6.1 (a). 
87 Id. Skäl (32) (Detta avser de inledande skälen i förordningen). 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Id. Art. 7.1. 
91 Id. Art 5.1 (d). 
92 Id. Skäl (39). 
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4 Amerikansk rätt 
 
I denna del av uppsatsen kommer den amerikanska rätten att ta vid. Inledningsvis i avsnittet 

nedan kommer en kort bakgrund till det amerikanska rättssystemets struktur gällande 

delstatslagar och rättspraxisens betydelse. Målet med detta kapitel är att få läsaren att förstå 

synen hos den amerikanska rätten gällande uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Bakgrund 

Till skillnad från Sverige är USA ett stort land med över 50 delstater och däremellan över 50 

olika rättssystem. Inom den amerikanska rätten reglereras varje delstat sina egna bestämmelser 

för staten där lagstiftningen endast är bunden till den geografiska platsen. Det skall i 

sammanhanget nämnas att det finns viss federal lagstiftning som hela den amerikanska 

befolkningen är bunden av. Delstatslagarna är därför anpassade efter att tillmötesgå den 

federala lagstiftningen vid stadgade av lagstiftning.93  Med bakgrund av det ovan kommer 

innevarande uppsats huvudsakligen beskriva den amerikanska rätten i synnerhet till kalifornisk 

rätt då Facebook är upprättade, enligt villkoren, att följas av kaliforniska bestämmelser. 

 

Den amerikanska rätten är i stora huvuddrag framarbetad genom domstolspraxis. I 

sammanhang där den kommersiella avtalsrätten kommer i beaktande hänförs den till, förutom 

avtalsrättsliga principer, lagstiftningen Uniform Commercial Code (UCC). Det lagverket 

behandlar i nära heltäckande grad den amerikanska avtalsrätten och dess bestämmelser på 

kommersiell avtalsrätt vid köp av varor. UCC är dock endast applicerbar vid köp av varor.94 

Uppsatsen behandlar avtalsvillkor på Facebook, vilka enligt avtalet styrs av kalifornisk rätt (läs 

mer om avtalet under avsnitt 2 ovan). Eftersom den amerikanska rätten i stort sett grundar sig 

på rättspraxis kommer avsnittet nedan att handla i synnerhet om den kaliforniska domstolens 

bedömningar gällande uppsatsens relevanta frågeställningar 

 

4.2 Rättskällor och relevanta avtalsprinciper i Kalifornisk rätt 

Nedan beaktas den amerikanska modellen gällande avtals ingående och kontraktsprincipen. 

Sedan behandlas Restatement of Contracts som är en alternativ rättskälla i huvudsak för de 

amerikanska domstolarna. 

 

                                                 
93 Bogdan, 2013, s. 121 f. 
94 UCC § 2-102. 
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4.2.1 Metod vid avtals ingående 

Inom common law är kontraktprincipen ett centralt element för bundenhet av avtal. Inom 

common law reglerna återfinns två kriterier som avgör ett avtals giltighet, mutual assent 

(avsiktskravet) och definite (tillräckligt bestämda och tydliga för domstol att avgöra om avtalets 

giltighet).95 

 

4.2.2 Kontraktprincipen 

Kontraktprincipen (läs mer om kontraktsprincipen i avsnitt 3.3.1 ovan) hänförs oftast till länder 

som använder common law när det gäller slutande av avtal, dvs. exempelvis amerikansk rätt. 

Denna princip innebär i korthet att bundenhet för parterna uppstår samtidigt till skillnad från 

löftesprincipen som stadgas i AvtL, som ser till att anbudsgivaren blir ensidigt bunden vid 

anbudsutskicket. Enligt kontraktsprincipen blir båda parter samtidigt bundna när mottagaren 

har accepterat anbudet.96 Med gällande användarvillkoren till Facebook, blir dels användaren 

men även Facebook bunden till avtalet gentemot användaren i och med användarens accept. 

 

4.2.3 Restatement of Contracts 

En annan källa som återfinns inom amerikansk rätt är Restatement of Contracts (RoC). Det är 

en framarbetad rättskälla främst i användning för domstolarnas och juristers förfogande som en 

alternativ, eller rättare sagt, kompletterande rättskälla. Denna rättskälla har under historien 

publicerats vid två tillfällen, där den första; Restatement (First) of Contracts (hädanefter RoC1) 

publicerades 1932 och den andra; Restatement (Second) of Contracts (hädanefter RoC2) 

publicerades i slutet på 70-talet (1979). 97 

 

Den första upplagan av Restatement of Contracts bearbetades och presenterades av American 

Law Institute (ALI). ALI är en privat organisation i USA som producerar vetenskapligt arbete 

inom den amerikanska lagstiftningen. Deras arbete handlar främst om att genomföra klarheter, 

moderniseringar och förbättringar inom rättsväsendet. 98  Genom presentationen av RoC1 

framställde ALI att den endast skulle gälla sedvanerätten. Det krävdes till slutet på 70-talet för 

att en ny version skulle träda i kraft. Syftet med ändringen till RoC2 hade i stor del att göra med 

behovet av att harmonisera med reglerna som återfinns i UCC. Där lades det större vikt på 

                                                 
95 Se Restatement (Second) of Contracts § 33 (2). 
96 Läs mer om kontraktprincipen under avsnitt 3.2.1 ovan; Se även Ramberg & Ramberg, 2010, s. 86 f. 
97 Stone, 2000, s. 8 f. 
98 [www.ali.org/about-ali]. 
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”promise, promisor, promisee” det vill säga förlitan i avtalet.99 RoC har en stor betydelse för 

den amerikanska avtalsrätten, där dokumentet formar en kompilation av avtalsrättsliga 

principer, trots att dokumentet i sig inte är bindande.100 

 

4.3 Adhesion Contracts och införlivade avtalsvillkor till det enskilda 
avtalet 

Adhesion contracts (franska för contrats d’edhésion) (härefter används svenska benämningen 

adhesionskontrakt) är en form av standardavtal utan möjlighet till ändringar i avtalsvillkoren 

(läs mer om standardavtal och dess villkor under avsnitt 2.3 ovan). Den intresserade 

avtalsparten måste antingen acceptera avtalsvillkoren eller därmed avstå från avtalet helt. Dessa 

avtal kallas ibland för take it or leave it- avtal.101 Adhesionskontrakt är allmänt förekommande 

vid försäljning via internet då dessa sidor ofta kräver standardiserade avtalsprocedurer.102 Det 

rättsliga problemet med adhesionskontrakt är presumtionen till att avtalet uppstått utan ett 

rättvist förhandlande mellan parterna. Som ovan nämnt kännetecknas dessa avtal genom att en 

den avtalsbildande parten framställer villkor till en part utan att acceptera några 

invändningar.103 Emellertid skall det betonas att adhesionskontrakt inte är ogiltiga per se utan 

endast en indikation på avtalet kan bli ogiltigförklarat. 

 

Olika jurisdiktioner i USA behandlar adhesionskontrakt olika men generellt efter två 

frågeställningar; 

 

1. Föreligger en betydande förhandlingskraft för den avtalsupprättande parten? 

2. Har avtalet presenterats i ett take-it-or-leave-it format? 104 

 

Genom de två frågeställningarna ovan har domstolar i Kalifornien uttryckt att 

adhesionskontrakt ofta föranleder till procedural unconscionability och kan därmed 

ogiltighetsförklaras.105  

 

                                                 
99 Farnsworth, 1982, s. 25. 
100 Id s 26; Se även Fuller & Eisenberg, 2001, s. 71 f. 
101 Ramberg & Ramberg, 2010, s. 138 f. 
102 Id. s. 139. 
103 Id. s. 138 f. 
104 Armendariz v. Foundation Health Psychcare Services, Inc., 99 Cal.Rptr.2d 745, 767. (Cal. 2000) 
105 Se Little v. Auto Stiegler, Inc., 63 P.3d 979, 897-898 (Cal. 2003). 
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Under amerikansk rätt anses villkor som kommit fram genom så kallade ”click-wrap” metoder 

(att man klickar i en kryssruta) är giltiga och anses vara en del i avtalet.106 När det gäller avtal 

som ingås över nätet finns det framförallt fyra stycken kriterier som avgör villkorets giltighet, 

där (1) tillräcklig upplysning om villkoret i fråga; (2) parten måste ge samtycka genom ”jag 

accepterar”; (3) inte låta parten få komma förbi avtalet utan att acceptera villkoren och (4) låta 

parten avvisa villkoren i fråga.107 Detta innebär således att den amerikanska rätten tar stort 

beaktande till tidpunkten då villkoret presenteras för motparten. 

 

Nedan kommer den kaliforniska bedömningen på de utvalda villkoren (se avsnitt 2 om utvalda 

användarvillkor) rörande kraven för att dessa villkor skall anses införlivade i det enskilda 

avtalet under amerikansk rätt. 

 

4.3.1 Lagvalsklausuler och forumsklausuler 

En lagvalsklausul är i regel gällande enligt amerikansk rätt såvida att parterna inte har någon 

tydlig sammankoppling till den utvalda jurisdiktionen, vilket även har ansetts gälla under 

konsumentförhållanden. 108  Under kalifornisk rätt har den kaliforniska domstolen dömt att 

forumsklausuler anses vara giltiga med förbehållanderätten att vid bevis av att lagvalsklausulen 

anses vara orimlig (”unreasonable”) eller orättvis (”unjust”) kan domstolen välja att jämka 

lagvalsklausulen.109 Domstolen har bedömt att jämkning kan bli aktuellt när det föreligger 

svårigheter vad gällande väsentlig rättfärdighet, det betonas lite mer som följande; ”that the 

forum selected would be unavailable or unable to accomplish substantial justice”.110 Trots 

detta har domstolen dömt att besvärligheten och processförfaranden inte räknats med i 

bedömningen om klausulens orimlighet.111  

 

Forumsklausuler har blivit mer vanligt förekommande subjekt för bedömning av domstolarna. 

Under amerikansk rätt är forumsklausuler prima facie (latin för ”vid första anblick”) giltiga.112 

                                                 
106 Se Dickens (2007), s. 381–382. 
107 Dickens (2007), s. 385–391. 
108 Restatement (Second) of Conflict of Laws § 187 (1971); Milanovich v. Costa Crociere, S.p.A., 954 F.2d 763, 

767 (D.C. Cir. 1992).  
109 Smith, Valentino & smith, Inc. v. Superior Court, cal.3d 495 West Law (hämtad 2018-01-26). 
110 Cal-state Business Products & Services, Inc. v. Ricoh (1993) 12 Cal.App.4th 1666,1679, 16 Cal.Rptr.2d 417 

West Law (hämtad 2018-01-26). 
111 Id. på 1679. 
112 Enligt principerna som upptas i M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1 (1972). 
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Detta är grundtanken även för konsumenter.113 Typiskt sett återfinns två begränsningar till 

giltigheten med en forumsklausul under amerikansk rätt; 114 

 

1. Underlåtenhet att uppmärksamma avtalsparten om klausulen 

2. Klausulen får inte gå mot public policy, främst leda till unconvenient results. 

 

Trots att forumsklausuler anses giltiga även under konsumentförhållande finns gällande praxis 

från kaliforniska domstolar där jämkning har skett med läran om unconscionability (mer om 

unconscionability nedan) till fördel för konsumenten och konsumentskyddet. Särskilt 

beaktande har gjorts när konsumenter lider till ekonomisk skada av dessa orimliga klausuler.115 

 

4.3.2 Lagring av personlig information på hemsidor 

Enligt kalifornisk rätt skall organisationer som styr tjänster eller andra kommersiella hemsidor 

och genom dessa lagrar personlig information om deras konsumenter upprätta en 

integritetspolicy på hemsidan som de utgår ifrån och därefter följer. Integritetspolicyn skall 

innefatta vilken informationen som lagras, hur den lagras och till vilka den informationen kan 

komma att delas med.116 Under omständigheter där konsumenten inte får tillräckligt med tid, 

eller försummas denna tid genom ägaren till policyn, att titta igenom villkoren kan föranleda 

att policyn inte blir en del av avtalet enligt amerikansk rätt. 117  Enligt de kaliforniska 

bestämmelserna om lagring av personlig information omfattas endast konsumenter som bor i 

Kalifornien. Detta har emellertid betraktats i doktrin att det kan tänkas att bestämmelsen kan 

anses gälla även utanför den statliga gränsen av Kalifornien dock endast när det kan göras 

gällande på hemsidor och internettjänster samt där samtyckeskrav inte är ett kriterium.118 

 

4.3.3 Skälighetsbedömningen och läran om unconscionability 

Avtalsfriheten, som vi känner till från svensk avtalsrätt, är delvist begränsad inom den 

amerikanska avtalsrätten. Detta för att domstolen har den avgörande makten rörande 

skälighetsbedömningen för avtalsvillkoren om ett avtal anses rimligt eller oskäligt. Detta kallas 

för unconscionability.119 Domstolen kan verkställa ett avtal eller ogiltigförklara det i sin helhet. 

                                                 
113 Se Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute 499 U.S. 585 (1991). 
114 American Online, Inc. v. The Superior Court of Alameda County, 108 Cal. Rptr. 2d 699 (2001). 
115 Meyer v. Sprint Spectrum L.P, 45 Cal. 4th 634, 638-648 (Cal. 2009). 
116 Cal. Civ. Code, Bus. & Prof. Code, div. 8, kap. 22, §§ 22575. 
117 Raymond T. Nimmer, Law of Computer Technology § 17:68. 
118 Leidö, 2014, s. 309. 
119 Restatement (Second) of Contracts § 2018 cmt. a (1981). 
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Härutöver kan domstolen välja att endast verkställa en del i avtalet.120 Unconscionability kan 

jämföras med generalklausulen i 36 § AvtL i svensk rätt dock är kravet på unconscionability 

betydligt högre än oskälighet. Utgångspunkten till unconscionability härstammar från UCC 

men går även att applicera på sammanhang utöver köp av varor, vilket blir relevant för denna 

uppsats.121 

 

Enligt Jan Leidö är det emellertid svårt att finna en precis definition på unconscionability, 

varken i UCC eller i lagens mening.122 Det finns ingen uniformerad standard då kontraktsrätten 

kan se olika ut mellan staterna, emellertid finns det ingen fullkomlig enhetlighet mellan dem.123 

Ett traditionellat synsätt gällande unconscionability kan vara som följande; ”the inequality 

amounting to fraud must be so strong and manifest as to shock the conscience and confound 

the judgement of any man of common sense.”124 

 

Det ovan nämnda hänförs till att villkoret skall genom en förnuftig man kunna ingås, och ett 

villkor som en rättvis och ärlig man skulle acceptera.125 Typiskt sett kan unconscionability delas 

upp i två element: ”procedural” och ”substantive” unconscionability. 126  Där procedural 

unconscionability hänförs till överdriven och stark förhandlingsförmåga för den ena parten, och 

substantive unconscionability hänförs till när villkor anses vara orimliga eller väldigt 

orättvisa.127 När det gäller domstolsprövningen gällande unconscionability används den i regel 

restriktivt. Men i sådana fall där till exempel konsumenter kommer till skada, rent ekonomiskt, 

har kalifornisk rätt gett tillåtelse för att unconscionability skall kunna vara applicerbart.128 

 

Under prövning under kalifornisk domstol krävs det inte att båda elementen av 

unconscionability är framträdande för att ett avtalsvillkor skall kunna jämkas. Desto mer 

                                                 
120 California Civil Code § 1670.5 (1). 
121 Leidö, 2014, s. 251. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 California Grocers Assn. V. Bank of America, 22 Cal.App.4th 205, 214 (1994). Citerad text: Osgood v. 

Fraklin, 2 Johns. Ch. R. 1, 23 (N.Y.Ch. 1816). 
125 Hume v. United States, 132 U.S. 406, 409-411 (1889); Restatement (Second) of Contracts § 208 cmt. b 

(1981). 
126 Se Armendariz supra not 88, på 745, 756, 766–767. 
127 Se Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 758-759 (Kan. 1976). 
128 Meyer v. Sprint Spectrum L.P, 45 Cal.4th 634, 638-648 (Cal. 2009); Se även California Civil Code § 1770 

(19). 
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framträdande ett av de två elementen är, desto mer minskar behövligheten av den andra. Det 

krävs emellertid egenskaper från båda elementen är på något sätt närvarande.129 

 

4.3.4 Klausulen om ansvarsfrihet enligt kalifornisk rätt 

Enligt den kaliforniska domstolen har ansvarsfrihetsklausulen vidtagit viss inskränkning 

avseende organisationers ansvar. I målet Cross v. Facebook130  i den övre instansen under 

kalifornisk domstol (”Court of Appeal”), handlade det om en artist vars på en Facebook-sida 

fick hot och anklagelser mot sig och sina kollegor, varpå efter artistens riktade klagomål mot 

Facebook, valde Facebook att inte stänga ner sidan. Målet handlade mer ingående om huruvida 

Facebooks villkor om ansvarsfrihet ändock kunde innebära ansvar för nätverksjätten. Enligt 

domstolen dömdes Facebook till ansvar gällande att nätverket låtit reklamer flöda över sidan 

som hade orsakat skada till användaren (Jason Cross). 131  Domstolen menade härtill att 

Facebooks användarvillkor skall hänföras till att Facebook underhåller sig rätten att ta bort 

olämpligt material, men är inte skyldiga att göra det på användarens begäran (så länge det inte 

strider mot de materiella villkoren).  

 

Samma bedömning gällande rätten för Facebook att ta bort exempelvis ett inlägg men inte krävs 

att göra det har bedömts i Caraccioli v. Facebook.132 I det målet hade bilder på kärande spridits 

till en Facebooksida utan kärandets tillåtelse, varpå Facebook valde att inte stänga ner sidan. 

Domstolen som ovan nämnt gjorde liknande bedömning som i Jason Cross-fallet. 

 

 

 

 

  

                                                 
129 Armendariz supra not 88. 
130 Cross v. Facebook, Inc., 14 Cal. App. 5th 190- Cal: Court of Appeal, 1st Appellate Dist., 2nd Div. 2017. 
131 Ibid. 
132 Caraccioli v. Facebook, Inc.167 F.Supp.3d 1056, 1064 (N.D.Cal. 2016). 
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5 Analys av användarvillkoren på Facebook 
 

I denna del av uppsatsen kommer Facebooks användarvillkor att analyseras med bakgrund av 

syftet och frågeställningarna mot resultatet i uppsatsen gällande svensk rätt och kalifornisk rätt. 

De användarvillkor som är relevanta för frågeställningarna är punkterna (1), (13), (15) och (16) 

i Facebooks användaravtal.133 Dispositionen av avsnittet kommer att bestå av en inledningsvis 

kortare kommentar till en av uppsatsens utvalda villkor följt av svensk rätt, sedan amerikansk 

rätt och till sist en jämförelse mellan dessa. Låt oss börja. 

 

5.1 Forumsklausulen och lagvalsklausulen (punkt 15 (1)) 

Enligt punkt 15 (1) i villkoren skall kalifornisk rätt användas i relation till avtalet, och 

domstolen i prövande frågor skall vara federala regionala domstolen (district court) i norra 

Kalifornien eller den lokala delstatsdomstolen i San Mateo county. Genom att man som 

användare på nätverket har godkänt användarvillkoren på nätverket har man således godkänt 

lagvalsklausulen och behandlingen av tvistelösningen och är därmed bunden till avtalet. Den 

uppkommande frågan härom är vilka krav som respektive land (USA och Sverige) ställer för 

att en lagvalsklausul skall vara giltig? 

 

5.1.1 Sverige 

Utgångspunkten för den svenska rätten gällande forumsklausulen kräver svensk rätt att villkoret 

har inkorporerats i avtalet. Forumsklausuler är med bakgrund av EU-rätten specifikt Bryssel 1a 

generellt giltiga gentemot näringsidkare. Forumsklausuler är prima facie ogiltiga gentemot 

konsumenter med bakgrund av att forumsklausuler ej kan anses giltiga mot europeiska 

konsumenters rättigheter att föra processen inom den egna jurisdiktionen.134  

 

Gällande kollision mellan olika länder gällande lagvalsklausuler återfinns också genom EU-

rätten, specifikt Rom I-förordningen (om kontraktuella förpliktelser). Med bakgrund av Rom I 

kan parter välja vilken tillämplig lag som skall äga rum i avtalet och vilken domstol som skall 

vara behörig (ha jurisdiktion) vid eventuell tvist.135 Dock krävs det emellertid att villkoret har 

inkorporerats (införlivats) med avtalet. Som resultatet ovan visade har HD uttryckt att villkoret 

                                                 
133 Se bilaga. 
134 Se Rådets förordning 44/2001 Art. 16.1. 
135 Ibid s. 182. 
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skall ha kommit motparten till kännedom senast vid avtalsslutet för villkoret skall anses 

inkorporerat i avtalet.136  För att lagvalsklausulen skall vara giltig mot konsumenter enligt 

svensk rätt måste härtill konsumentreglerna i Rom 1 beaktas. Enligt art. 6.2 Rom 1 skall lagvalet 

ej underkasta konsumenten det skydd som normalt sett skulle finnas genom lag vid avsaknaden 

av ett sådant lagval. 

 

5.1.2 USA 

Huvudregeln för forumsklausuler är enligt amerikansk rätt prima facie giltiga både för 

näringsidkare och konsumenter. 137  Vad gäller begränsningen för forumsklausuler enligt 

amerikansk rätt, påvisade resultatet ovan, att det rör sig om två inskränkningar till 

forumsklausuler där; (1) är underlåtenhet att uppmärksamma avtalsparten om klausulen och (2) 

klausulen får inte strida mot public policy och främst leda till unconvenient results.138 

 

Huvudregeln inom amerikansk rätt är att den utvalda lagvalsklausulen i ett avtal skall vara giltig 

förutsatt att parterna har någon väsentlig koppling till den utvalda jurisdiktionen. 139 

Begränsningen av lagvalsklausulers giltighet under amerikansk domstol är exempelvis att 

klausulen föranlededer till att vara unreasonable eller unjust mot en part, vid ond tro och 

lagvalsklausulen skulle gå emot public policy.140 

 

5.1.3 Jämförelse 

Vad gäller forumsklausuler finns det en del likheter mellan amerikansk rätt och svensk rätt. 

Under näringsidkarförhållanden skall dessa normalt sett anses vara giltiga och rättfärdiga, 

såvida forumsklausulen är inkorporerad i avtalet. Under konsumentförhållanden är 

forumsklausuler ogiltiga enligt svensk rätt men normalt sett gällande under amerikansk. 

Begränsningen under amerikansk rätt är (1) underlåtenhet att uppmärksamma om klausulen och 

(2) klausulen får inte strida mot public policy. 

 

Både den amerikanska och svenska rätten har många likheter rörande giltigheten för 

lagvalsklausuler. Huvudregeln är att den utvalda lagen skall användas i avtalet i 

näringsidkarförhållanden. Det krävs både under amerikansk rätt och svensk rätt att dessa villkor 

                                                 
136 Se NJA 2011 s. 600. 
137 Supra not 93, 94. 
138 Supra not 95. 
139 Restatement (Second) of Conflict of Laws § 187 (1971). 
140 Supra not 90. 
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är inkorporerade i avtalet för att giltighetskravet skall vara uppnått. Härutöver skall det under 

amerikansk rätt påvisas att det finns en tydlig anknytning till den utvalda jurisdiktionen. 

Skillnaden mellan amerikansk rätt och svensk rätt påvisas starkare under 

konsumentförhållanden. Under amerikansk rätt har det visats att lagvalsklausuler fortfarande 

kan vara giltiga141 men under svensk rätt är lagvalsklausuler inte giltiga med bakgrund av 

konsumentbestämmelserna i Rom 1.142  

 

5.2 Integritetsskyddet och Datapolicyn (punkt 1) 

Punkt 1 i villkoren återger som ovan nämnt integritetsskyddet, som hänvisar vidare till 

datapolicyn, som reglerar hur personuppgifter lagras på hemsidan. I datapolicyn beskrivs det 

att Facebook tillhandahåller all information om vad användaren gör eller delar med sig. 

Information så som e-mail, telefonnummer eller andra personuppgifter lagras av nätverket. I 

datapolicyn tas det även upp hur nätverket hanterar denna informationen där exempel som att 

utveckla tjänsten, kommunicera med användaren, och främja säkerheten tas upp. 143 

Informationen delas till alla som användaren kommunicerar med, därtill benämns applikationer, 

hemsidor och tredje parts-integreringar som använder nätverket tilldelas informationen, vilket 

framkommer av datapolicyn. 

 

5.2.1 Sverige 

Som ovan nämnt regleras integritetsskyddet inom den svenska rätten i PuL som är byggd på 

direktiv från EU. Facebook tillhandahåller personuppgifter i och med registrering. Om detta 

ska vara i enlighet med svensk lag skall användaren ha gett sitt samtycke till det enligt PuL eller 

MFL.144 I 3 § PuL definieras ”samtycke” till att innebära ”varje slag av frivillig, särskild och 

otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar 

behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”. Ett sådant samtycke kan användas 

genom klickrutor, där användaren självmant ger sitt samtycke genom att klicka i rutan. Enligt 

Dataskyddsdirektivet får inte dessa rutor fyllas i på förhand utan skall ske självständigt av 

användaren.145 Om klickrutorna är på förhand ifyllda, gäller inte frivillighetskravet enligt PuL 

                                                 
141 Supra not 89. 
142 Supra not 119. 
143 Datapolicy, [www.facebook.com/about/privacy]. 
144 Ny juridik 1:11 s. 24. 
145 Ibid. 
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och MFL:s mening. Detta för att man inte kan säkerställa att köparen eller användaren har läst 

villkoren och därmed samtyckt till det.146  

 

PuL kommer emellertid att ersättas av en ny allmän dataskyddsförordning147 som kommer gälla 

för hela den europeiska unionen. Förordningen träder ikraft maj 2018. Under beskrivandet av 

den svenska rätten kommer således bestämmelserna från den (nya) allmänna 

dataskyddsförordningen att beaktas i syfte att återge hur bedömningen gällande den svenska 

rätten kommer att förändras efter maj 2018. 

 

Huvudprinciperna för behandlingen av personuppgifter skall ske i tre (3) steg under 

svensk/europeisk rätt, där (1) kravet på laglighet, (2) kravet på korrekthet och (3) kravet på 

öppenhet. 148  För att uppnå kravet på laglighet skall bland annat personuppgifter endast 

behandlas om samtycke givits av den registrerade.149 Vid samtycke på internet kan rutor som 

skall kryssas i användas.150 Samtycket skall innebära ett ”frivilligt, specifikt, informerat och 

otvetydigt medgivande”. 151  Redan ifyllda rutor eller inaktivitet medger således inte 

samtycke. 152  Den personuppgiftsansvarige skall härutöver också kunna påvisa att den 

registrerade har gett sitt samtycke.153 

 

För att uppnå kravet på korrekthet skall alla rimliga åtgärder vidtas för att radera eller rätta till 

felaktiga personuppgifter i förhållande till de ändamål som den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter. 154  För att uppnå öppenhet krävs att ”all information och 

kommunikation i samband med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgängliga och 

lättbegripliga samt att ett klart och tydligt språk används.155 

 

5.2.2 USA 

Under amerikansk rätt är dataskyddslagar reglerade under varje enskild stat och inte enhetliga 

över landet. För uppsatsen är kalifornisk rätt relevant med bakgrund av Facebooks säte. Under 

                                                 
146 Se Ny juridik 1:11 s. 24. 
147 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. 
148 Id Art. 5.1 (a). 
149 Id. Art 6.1 (a). 
150 Id. Skäl (32) (Detta avser de inledande skälen i förordningen). 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Id. Art. 7.1. 
154 Id. Art 5.1 (d). 
155 Id. Skäl (39). 
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kalifornisk rätt skall en datapolicy upprättas när det gäller organisationer som styr tjänster eller 

andra kommersiella hemsidor och därefter lagrar personlig information av deras användare. 156 

En sådan policy skall som tidigare nämnt innefatta vilken information som lagras, hur den 

lagras samt hur den informationen delas. Härutöver skall en organisation beskriva huruvida 

personlig information kan inhämtas av andra parter som använder tjänsten samt hur den 

processen fungerar.157 

 

5.2.3 Jämförelse 

Det skall inledningsvis påpekas att det rör sig om distinkta skillnader mellan svensk/europeisk 

och amerikanska dataskyddslagar. Bortsett från att den svenska rätten har ett betydligt mer 

omfattande lagverk gällande dataskydd skall det läggas störst vikt vid att den amerikanska 

rätten inte ställer krav på samtycke utan fokuset ligger på avslöjandet (disclosure) på 

informationen medan den svenska/europeiska rätten lägger centralt fokus på samtycke. 

 

5.3 Ansvarsfrihetsklausulen (punkt 15 (2)) 

I enlighet med punkt 15 (2) i stadgar Facebook att de inte bär ansvar över andra användares 

handlande på hemsidan. Den förklaras mer ingående så här; ”we do not control or direct users’ 

actions on Facebook and are not responsible for the content or information users transmit or 

share on Facebook.” 

 

5.3.1 Sverige 

Som många gånger nämnt krävs det att ett standardvillkor skall vara införlivat med avtalet för 

att anses vara giltigt. För att det skall anses vara införlivad skall villkoret senast vid avtalsslutet 

ha kommit motparten till kännedom.158 En sådan klausul får emellertid inte ge en betydligt 

gynnsammare fördel för den avtalsupprättande parten än vad som skulle anses föreligga vid 

dispositiv rätt. 159  Om domstolen skulle beakta att det skulle föreligga villkor som anses 

tyngande eller överraskade kan dessa villkor jämkas med hjälp av 36 § AvtL. 

 

Enligt avtalsvillkorsdirektivet 160  från EU har en lista givits gällande exempel på ogiltiga 

avtalsvillkor. Det stadgas i art. 3.3 (som hänvisar till bilagan om oskäliga avtalsvillkor) i 

                                                 
156 Cal. Bus. & Prof. Code §§ 22575(a). 
157 Id. §§ 22575 (b)(3) och (6). 
158 Se NJA 2011 s. 600. 
159 Se Bernitz, 2013, s. 69. 
160 Rådets direktiv 93/13/EEG 
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avtalsvillkorsdirektivet däremellan att oskäliga avtalsvillkor är exempelvis; ”att utesluta eller 

begränsa näringsidkarens rättsliga ansvar i händelse av att konsumenten dör eller drabbas av 

personskada till följd av näringsidkarens handlade eller underlåtenhet”. Detta innebär att dessa 

klausuler inte får ta bort det rättsliga ansvaret som åvilar en näringsidkares om grov oaktsamhet 

gentemot dennes handlingar enligt svensk rätt. Ringa oaktsamhet skulle i praktiken kunna vara 

giltiga. 

 

5.3.2 USA 

Under amerikansk rätt gällande hemsidor som exempelvis Facebook har den kaliforniska 

domstolen dömt att organisationen inte kan ställas till svars för vad andra på nätverket gör. 

Emellertid har domstolen dömt att ansvar, trots ansvarsfrihetsklausuler, kan bli gällande om 

organisationen på något sätt med oaktsamhet eller dylikt förvärrar en situation. I målet Cross v. 

Facebook161 handlade det om en artist som hade blivit uthängd på en av Facebooks hemsidor, 

varpå Facebook valde att inte stänga ner sidan. Domstolen dömde i målet att ansvar gentemot 

Facebook kunde anses gälla på grund av att Facebook låtit reklam flöda över den hemsidan som 

hade gått mot Facebooks policy. Ett annat fall som uppsatsen tidigare behandlat är Caraccioli 

v. Facebook162 där bilder av kärande hade spridits på nätverket utan samtycke. Domstolen 

gjorde liknande bedömning som i Cross-målet. 

 

5.3.3 Jämförelse  

Både den amerikanska och svenska rätten kan låta oaktsamhet av en lindrigare grad att anses 

gällande förutsatt att villkoren har inkorporerats i avtalet. En möjlig tolkning är att under svensk 

rätt får inte klausulen innebära ett sämre skydd för konsumenten än vad konsumenten skulle 

haft vid dispositiv rätt, vilket inte återfinns under den amerikanska rätten. Varken den 

amerikanska eller den svenska rätten accepterar klausuler som friskriver organisationen från 

grov oaktsamhet. 

 

  

                                                 
161 Cross v. Facebook Inc., 14 Cal. App 5th 190-Cal: Court of Appeal, 1st Appellate Dist., 2nd Div. (2017). 
162 Caraccioli v. Facebook Inc. (N.D.Cal 2016) 167 F.Supp.3d 1056, 1064. 
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5.4 Tillägg och ändringar i villkoren (punkt 13) 

Enligt punkt 13 i villkoren uttrycker Facebook att de notifierar en användare när ändringar eller 

tillägg skall ske i avtalet. De låter därefter användaren möjligheten att undersöka och 

kommentera på ändringarna före fortsatt användning på nätverket. Om en användare fortsätter 

att använda Facebook vid eventuella ändringar förutsätts man att ha accepterat och godkänt de 

nya villkoren.163 

 

5.4.1 Sverige 

När det gäller ändringar och tillägg i elektroniska dokument används LEK inom svensk rätt. 

Oavsett om Facebook går att hänföra till en ”elektronisk kommunikationstjänst” enligt 5 kap 

16 § LEK eller inte bör en analog tolkning av lagen kunna vara aktuell i sammanhanget. Enligt 

5 kap. 16 § LEK skall en tjänst som tillhandahåller abonnenter och vill ändra i avtalet underrätta 

abonnenten minst en månad innan ändringen träder i kraft. Vidare stadgas det att om 

abonnenten inte godtar de nya villkoren skall abonnenten få säga upp avtalet utan kostnad eller 

förpliktelse, enligt samma paragraf.  

 

Som användare på Facebook har man dock rätten att avsluta sitt medlemskap om man inte 

godtar de nya villkoren, vilket skulle vara förenligt med 5 kap. 16 § LEK. Det finns emellertid 

ingen tidsangivelse om när man som användare blir underrättad om ändringen på Facebook, 

vilket går att läsa ur punkt 13 i villkoren. Det påverkar förenligheten med svensk rätt. 

Tidsaspekten för Facebook att underrätta sina medlemmar behöver uppnå kravet på 

underrättelse minst 30 dagar innan ändringen, dessutom skall det i underrättelsen belysas rätten 

att säga upp avtalet, för att det skall vara förenligt med svenska bestämmelser vilket dock 

Facebook påminner om vid ändringar och kan därmed vara förenligt i det avseendet. 

 

Det skall nämnas att enligt de speciella avtalsvillkoren för tyska användare har man ändrat 

punkt 13 att innefatta en tidsangivelse på 30 dagar vid ändringar i villkoren samt att e-post 

skickas ut till användaren.164 De speciella villkoren för tyska användare stämmer väl överens 

med lagregleringen i svensk rätt. Den stora frågan är varför dessa villkorsskillnader från 

Facebook endast har valt att belysa tyska användare? Facebook medger visserligen att de strävar 

efter att respektera utom-amerikanska lagstiftningar, men i praktiken har de endast valt att 

                                                 
163 Se bilaga, följer av punkt 13 (3). 
164 Speciella avtalsvillkor för tyska användare punkt 3 (1). 
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respektera tysk rätt?165 Det kanske finns en viss möjlighet för en svensk användare att åberopa 

punkt 16 i ett försök att driva igenom svensk rätt och be Facebook jämföra dess förenlighet med 

tysk rätt och på så vis få rätt vid eventuell tvist. Detta skulle leda till att transparensen för en 

svensk användare på Facebook skulle vara mycket godtycklig, vilket verkar bli en allt mer 

synlig problematik desto mer villkoren analyseras. 

 

5.4.2 USA 

Under bedömning av kalifornisk domstol gällande ändrade villkor i ett standardavtal har det 

typiskt sett bedömts utifrån två kriterier varav; (1) har organisationen tillräckligt notifierat 

användarna om de reviderade villkoren och (2) har det krävts någon ytterligare handling av 

användarna i fråga gentemot de reviderade villkoren?166 I Douglas v. US. Dist. Court for Cent. 

Dist. of Cal167 stipulerade United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (9th Circuit) att 

den regionala domstolen hade felaktigen uttryckt att “a service provider may change the terms 

of its service contract by merely posting a revised contract on its website”.168 Domstolen 

menade på att detta inte utger tillräcklig notifiering till användarna att användarvillkoren hade 

ändrats och därtill att det skall inte anses skäligt att en användare skall leta efter potentiella 

ändringar. Även fortsatt användning ansågs inte vara bindande om tillräcklig notifiering ej 

kunnat påvisas. Detta innebär att samtycke skall ges inom amerikansk rätt,  

 

I Rodman v. SAFEWAY INC.,169 handlade det om en klausul som innebar att SAFEWAY kunde 

ensidigt ändra villkoren utan att meddela sina användare och härtill inte behöva användarnas 

samtycke med argumenten att användarna hade inledningsvis redan samtyckt till den aktuella 

klausulen vid registrering. Domstolen dömde att ett sådant villkor inte kunde anses giltigt med 

bakgrund av att samtycke inte erfordrats och användare kan inte samtycka till framtida villkor 

som under tiden vid samtyckes medgivande inte fanns. Härtill gav notifierade aldrig 

SAFEWAY om deras ändringar i villkoren. Domstolen menade vidare på att SAFEWAY som 

organisation vet när ändringar kan bli aktuella och inte och därför bör ansvaret ligga på 

organisationen för att meddela sina användare och inte tvärtom. Vad gällande kravet på 

notifiering har mail ansetts vara tillräckligt.170  

                                                 
165 Se bilaga punkt 16 första stycket i villkoren. 
166 Se Rodman v. SAFEWAY INC., Dist. Court, ND California (2014); se även Douglas v. U.S. Dist. Court for 

Cent. Dist. of California, 495 F.3d 1062, 1065 (9th Cir. 2007). 
167 Douglas supra not 155. 
168 Douglas supra not 155. 
169 Rodman supra not 155. 
170 Douglas supra not 155, på 1062, 1066-1068; Se även Boomer v. AT&T CORP., 309 F.3d 404 (7th Cir. 2002). 
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5.4.3 Jämförelse 

Jämförelsen mellan svensk och amerikansk rätt är relativt betydande i detta avseendet. 

Framförallt har den svenska rätten (egentligen hela EU) ett krav på upplysning och 

samtyckeskrav. Typiskt sett fungerar den amerikanska rätten ungefär på samma sätt, men 

domstolarna har lagt större vikt vid upplysningskravet än ett aktivt samtycke. Enligt den 

amerikanska rätten kan man ge sitt samtycke genom att man blivit upplyst om ändringarna 

medan den svenska rätten kräver under alla omständigheter att upplysning skall ske minst 30 

dagar innan ändringen och konsumenten skall ha rätt att avsluta avtalet enligt 5 kap. 16 § LEK. 

 

5.5 Oskälighetsbedömningen svensk vs. amerikansk rätt 

Enligt både svensk och amerikansk rätt finns möjligheten att ogiltigförklara eller jämka villkor 

i ett avtal. Under amerikansk rätt återfinns läran om unconscionability och inom svensk rätt 36 

§ AvtL. En återkoppling till dessa två jämkningsmöjligheter kommer presenteras nedan och 

sedan jämföras mot varandra. 

 

5.5.1 Sverige 

Den så kallade generalklausulen i 36 § AvtL kan få ett avtalsvillkor att jämkas eller att lämnas 

ut avseende enligt 36 § 1 st. AvtL. Vid bedömning av en sådan jämkning tar första och andra 

stycket i paragrafen i huvudsak hänsyn till fyra ståndpunkter; varav (1) omständigheter vid 

avtalets tillkomst, (2) senare inträffade förhållanden, (3) omständigheter i övrig samt (4) 

särskild hänsyn föreligger när konsumenter involverade. 171  Förarbetena till AvtL ger god 

vägledning till hur bedömning skall ske gällande (1–4) ovan. Där främst användningen av 

generalklausulen skall hänföras till ”stridande mot gott affärsskick (eller motsvarande) eller 

eljest otillbörlig” härtill återges generalklausulens tillämplighet gälla mot diskriminering.172 

 

Inom svensk rätt anses generalklausulen som en norm och rättslig standard.173 Det är emellertid 

viktigt att poängtera att enligt förarbetena är syftet att generalklausulen anses vara 

internationellt tvingande.174 Detta innebär således om exempelvis svensk domstol skulle ha 

                                                 
171 (Det behöver inte endast röra sig om konsumenter, omfattar även en part som ”intar avtalet med en 

underlägsen ställning”). 
172 Prop. 1975/76:81 ss. 33, 56, 121. 
173 Bernitz, 2013, s. 154 f. 
174 Supra not 158 s 57. 
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jurisdiktion i ett ärende och domstolen applicerar kalifornisk rätt, kan generalklausulen i AvtL 

ändå vara tillämplig. 

 

5.5.2 USA 

Under amerikansk rätt avgör domstolen huruvida avtalsvillkor skall anses vara skäliga eller inte 

och avgörs i läran om unconscionability.175 Under amerikansk rätt delas unconscionability 

typiskt sett under två element, procedural och substantive unconscionability. 176 Med 

substantive unconscionability åsyftas det till om omständigheten att avtalsvillkoret har utsetts 

för att vara väldigt hårt eller orättvist gentemot den andra parten och procedural 

unconscionability åsyftar till omständigheter där en part har en betydande förhandlingskraft 

gentemot motparten. 177  I resultatet ovan visade uppsatsen att unconcsionability används 

restriktivt av domstolarna. Den kaliforniska rätten ger endast utrymmet för användandet av 

unconscionability för skada mot konsumenter, t.ex. vid ökade kostnader.178  

 

För att avtalsvillkoret och lagvalsklausulen ska vara oskälig enligt kalifornisk rätt används inte 

båda elementen av procedural och substantive unconscionability som krav, utan således är det 

tillräckligt att ett av elementen är mer framträdande och därmed sänker kravet på det andra 

elementet. Det krävs emellertid en egenskap av båda elementen. 179 

 

5.5.3 Jämförelse 

Syftet med både unconscionability och generalklausulen i AvtL är att beakta orimliga 

avtalsvillkor. Likheten är att både den amerikanska rätten och den svenska rätten har alternativ 

till hur orimliga villkor skall bedömas. Det råder dock betydande skillnader mellan dem. Under 

svensk rätt är det betydligt lägre krav för oskälighet än unconscionability under amerikansk rätt. 

Det är emellertid viktigt att belysa skillnaderna gentemot konsumenter. Under amerikansk rätt 

används unconscionability restriktivt även mot konsumenter, undantagsfall vid ökade 

kostnader180 dock under svensk rätt används generalklausulen i synnerhet om det föreligger 

konsumentförhållanden, enligt 36 § 2 st. AvtL. 

  

                                                 
175 Se Restatement (Second) of Contracts 1 2018 cmt a (1981). 
176 Armendariz, supra not 88, på 745, 756, 766–767. 
177 Se Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 758-759 (Kan. 1976). 
178 Meyer v. Sprint Spectrum L.P, 45 Cal. 4th 634, 638-648 (Cal. 2009); Se även Cal. Civ. Code. § 1770 (19). 
179 Se Armendariz, supra not 88 på 745, 767. 
180 Se Meyer, Supra not 178. 
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6 Analys Sverige vs. USA och den rättsliga effekten mot 
användarvillkoren hos Facebook 

 

Under denna del av uppsatsen kommer en analys gällande skillnader och likheter mellan de två 

rättssystemen att beskrivas och analyseras. Dessa skillnader och likheter skall tolkas gentemot 

användarvillkoren som belystes i avsnitt 5 ovan. Det som tas upp under detta avsnitt är strikt 

tolkningar ur författarens mening och skall således bedömas utifrån det. 

 

6.1 Likheter Sverige och USA 

De framträdande likheterna mellan dessa två rättssystem är att inom kontraktsrätten och 

specifikt inom standardavtal krävs det i de flesta fallen att standardvillkor måste vara 

införlivade med avtalet för att de skall vara giltiga. Uppsatsen har under resultatdelen visat att 

detta omfattar de flesta klausuler och användarvillkor som ett företag vill binda sina 

konsumenter till. Härtill återger både rättssystemen generellt sett att standardvillkor (om 

införlivade på ett korrekt sätt) anses vara gällande mot näringsidkare. Vid scenarion där ett 

standardvillkor skall bedömas ogiltigt, oskäligt eller liknande ger båda rättssystemen ett rättsligt 

verktyg för parter att jämka eller helt åsidosätta dessa villkor med hjälp av unconscionability 

(amerikansk rätt) och generalklausulen i AvtL (svensk rätt). 

 

6.2 Skillnader Sverige och USA 

Resultatet har påvisat att det återfinns en hel del skillnader mellan dessa rättssystem. Trots att 

en del principer och synsätt kan utgöra grundläggande likheter som ovan nämnt, skiljer sig 

rättssystemen onekligen under ett flertal punkter gällande den praktiska innebörden. En av de 

mest betydande skillnaderna är synen gällande konsumentskyddet. Trots att båda länderna har 

regleringar, praxis och doktrin som belyser existensen av konsumentskydd, så har uppsatsen 

påvisat att det rör sig om ett mer långtgående konsumentskydd inom den svenska rätten än 

under den amerikanska. Ett exempel är integritet- och dataskyddet, där det finns ett väsentligt 

starkare konsumentskydd under svensk rätt än amerikansk rätt. Denna skillnad kommer att bli 

ännu tydligare med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen som träder i kraft den 

25 maj 2018, där skyddet har stärkts ytterligare gentemot den tidigare svenska lagstiftningen i 

PuL. 

 

En annan betydande skillnad är den praktiska innebörden av jämkningsmöjligheterna mellan 

länderna. Under amerikansk rätt är det ett betydligt hårdare krav för att uppnå unconscionability 
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än vad som krävs för jämkning av generalklausulen i 36 § AvtL. Under svensk rätt skall det 

särskilt beaktas om det rör sig om ett konsumentförhållande medan under amerikansk rätt är 

bedömningen inte lika konsumentskyddsinriktade. När dessa ovan nämnda skillnader har 

utspelats genom villkor i ett standardavtal kräver den svenska rätten en hårdare bedömning 

gällande samtycket medan den amerikanska rätten fokuserar mer på upplysningen av dessa 

villkor. En annan skillnad när det kommer till jämkningsmöjligheterna är att under amerikansk 

rätt har domstolen en ensidig rätt att jämka villkor även om parterna har kommit överens om 

dessa villkor. Detta betyder att avtalsfriheten skiljer sig mellan rättssystemen. Den amerikanska 

rätten begrundar sig också till stor del genom praxisavgörandet medan svensk rätt till stor del 

handlar om lagstiftning, förarbeten och doktrin. 

 

6.3 Analys och författarens tolkning av förenligheten mellan 
rättssystemen och Facebooks användarvillkor 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet och den komparativa jämförelsen mellan 

rättssystemen att ställas i förenlighet med Facebooks användaravtal. Inledningsvis kommer 

avtalets praktiska giltighet att beaktas. Sedan kommer de utvalda användarvillkoren att 

analyseras. Slutligen kommer författarens slutsats och vidare diskussion att framställas. 

 

6.3.1 Giltig avtalsmekanism 

Inledningsvis skall det först undersökas huruvida användarvillkoren kan anses som bindande 

enligt svensk och amerikansk rätt. Under den svenska rätten kräver som resultatet visade att 

villkoren skall ha kommit till motpartens kännedom innan avtalsslutet. Enligt Facebook blir 

användaren bunden till avtalet när man registrerar sig på knappen ”Create Account” på bolagets 

förstasida. Bundenheten uttrycker sig i texten ovanför registreringsknappen, där en 

referensklausul beskriver för den nya användaren att genom registrering accepterar användaren 

användarvillkoren samt datapolicyn. Det innebär således att Facebook använder sig av en 

referensklausul som HD har bedömt i praxis ska innebära en tydlig hänvisning till villkoret för 

att anses vara giltigt. Det innebär således att Facebook ska på ett tillräckligt sätt notifierat 

användaren att ta del av villkoren och användaren skall på ett enkelt sätt kunna granska 

villkoren.  

 

Det ovan är enligt författarens mening lite problematiskt. Det går att argumentera åt båda hållen. 

Det som framförallt förvånar är varför Facebook inte valt att använda klickrutor, där 

konsumenten genom ett aktivt val accepterar avtalet? Det hade åsamkat en betydligt lättare 
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bedömning till huruvida avtalet anses vara accepterat eller inte. Uppsatsen har tidigare 

behandlat oklarhetsregeln som skulle kunna falla till fördel för konsumenten i detta avseendet. 

Det skall emellertid betonas att utfallet är inte fullständigt klar. 

 

Frågan är dock om man kan göra en analog tillämpning gällande avsaknaden av klickrutor och 

redan i förhand ifyllda rutor? Enligt författarens mening handlar det om att ge sitt samtycke till 

villkoren för att uppnå lagens kriterier. Enligt direktiven skall inte samtycke ha givits om en 

ruta är redan ifylld. Det logiska resonemanget bör hänföras till att avsaknaden av en sådan ruta, 

kan inte föranleda till en ökad chans att användaren har läst villkoren, vilket är den centrala 

frågan i det aktuella scenariot. Författaren instämmer med Jenni Waltré och Julia Hedbäcks 

slutsats i deras tidskrift i Ny Juridik att detta kan föranleda marknadsrättsliga konsekvenser och 

att skyddet för personuppgifter kan äventyras, dock är det svårt att avgöra huruvida detta 

påverkar avtalsbundenheten civilrättsligt i dagsläget.181 Vid inträdandet av den nya allmänna 

dataskyddsförordningen kommer emellertid avtalet inte kunna anses bindande om 

samtyckeskravet genom kryssrutor inte är uppfyllt. 

 

Vad gällande amerikansk rätt har som resultatet visade amerikanska domstolar varit restriktiva 

till referensklausuler. För att anses vara giltiga skall bolaget gett en tydlig upplysning om 

användarvillkoren och skall ge användaren en chans att på ett lätt sätt undersöka dess innebörd. 

Under konsumentförhållanden har domstolarna normalt sett varit restriktiva till att 

giltighetsförklara referensklausuler. Det skulle innebära att domstolar i USA skulle med den 

bakgrunden kunna ogiltigförklara hela avtalet på grund av att det aldrig setts som bindande.  

Det skall också göras en bedömning huruvida Facebooks avtal kan anses som ett 

adhesionkontrakt. Enligt resultatet ovan bedöms den frågan utifrån två kriterier där; (1) 

föreligger en betydande förhandlingskraft för den avtalsupprättande parten? Och (2) har avtalet 

presenterats i ett take-it-or-leave-it-format? Det råder enligt författarens mening en betydande 

rättshandlingskraft för Facebook gentemot användarna. Utöver det presenteras det i ett take-it-

or-leave-it-format då användaren inte har någon rätt att upprätta särskilda villkor för honom 

eller henne. Med den bedömningen i hand har resultatet visat att kaliforniska domstolar har 

uttryckt att ogiltighetsförklaring genom procedural unconscionability ofta kommer i uttryck av 

adhesionskontrakt. 

 

                                                 
181 Ny juridik 1:11 s 24. 
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6.3.2 Forumsklausulen 

Som resultatet visade gällande forumsklausuler i konsumentförhållanden anses de vara prima 

facie ogiltiga inom svensk rätt med bakgrund av Bryssel 1a. Detta innebär att en svensk 

användare på Facebook har rätt att föra talan i dennes hemvist, vilket är Sverige. Således är 

forumsklausulen, enligt författarens tolkning, inte förenlig med svensk internationell privaträtt. 

 

Resultatet visade att under amerikansk rätt är forumsklausuler prima facie giltiga även mot 

konsumenter. Det finns emellertid undantag och vilket generellt sett omfattar (1) tillräcklig 

upplysning och (2) forumsklausulen strider mot public policy. Det innebär således att om 

användarvillkoret avtalats på ett korrekt sätt (se 6.3.1 ovan) är forumsklausulen förenlig med 

amerikansk rätt. 

 

6.3.3 Lagvalsklausulen 

Huvudregeln enligt svensk/europeisk rätt är enligt Rom 1 förordningen att parter skall få välja 

tillämplig lag i ett avtal. Det finns emellertid begränsningar gentemot konsumenter. Enligt 

samma förordning som ovan nämnt får inte en lagvalsklausul åsidosätta det skydd som en 

konsument skulle haft vid avsaknaden av en sådan klausul. Vid avsaknaden av en sådan lag 

skulle svensk rätt bli tillämplig om Facebook riktar reklam eller innehar en del av sin 

verksamhet i Sverige vilket etablerades i Alpenhof-fallet som resultatet visade ovan. Enligt 

författaren påvisar Facebook ingen sådan reklam eller etablering och skulle således innebära att 

lagvalsklausulen är förenlig med svensk rätt så länge klausulen inte föranleder till tyngande 

eller överraskande karaktär. Utfallet är inte solklart men enligt författaren ska även 

konsumenter inse att vid avtalsupprättande med utländska bolag kan föranleda att svensk rätt 

åsidosätts. Skulle dock villkoret utgöra tyngande eller överraskade kan villkoret jämkas med 

hjälp av generalklausulen även om kalifornisk rätt skulle bli tillämplig, då den anses som 

internationellt tvingande. 

 

Enligt amerikansk rätt är huvudregeln är som resultat visade även här att parter skall få välja 

tillämplig lag, så länge de har en tydlig koppling till jurisdiktionen. Ytterligare begränsning 

gällande lagvalsklausuler inom amerikansk rätt är om det kan visas att klausulen är orimlig, 

orättvis, upprättad i ond tro eller går emot public policy. Författaren menar att ingen av det ovan 

nämnda kan appliceras till Facebook gentemot deras egna etableringsstat. Emellertid är det 

enligt författarens mening förenligt mellan amerikansk rätt och Facebooks lagvalsklausul. 
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6.3.4 Datapolicyn 

Som resultatet visade behövs samtycke från användaren för att Facebook skall få tillhandahålla 

personuppgifter enligt svensk rätt. Ett sådant samtycke kan på internet ges vid exempelvis 

kryssrutor. Datapolicyn kräver i dagsläget inget aktivt samtycke av användaren och är därmed 

enligt författarens mening inte förenligt med svensk rätt. Den amerikanska rätten reglerar dessa 

bestämmelser på delstatsnivå.  Resultatet visade att under kalifornisk rätt är det inget krav på 

samtycke men ett fokus på disclosure, vilket innebär att ansvaret som åvilar Facebook syftar 

till att upplysa användaren om vilken information som lagras, hur den lagras och till vem den 

delas med. Detta gör Facebook och är därmed förenligt med amerikansk rätt enligt författarens 

mening. 

 

6.3.5 Ansvarsfrihetsklausulen 

Som resultatet visade skall dessa klausuler vara införlivade i avtalet för att vara giltiga. Enligt 

svensk rätt kan det anses vara giltigt men gäller inte vid grov oaktsamhet vilket följer av 

avtalsvillkorsdirektivet. Detta innebär att trots klausulen kan Facebook inneha ett visst ansvar 

gentemot deras användare oavsett klausulens existens. Under amerikansk rätt har resultatet 

visat en liknande bedömning som under svensk rätt. I uppsatsens behandlade fall (Jason Cross 

fallet och Caraccioli-fallet) har Facebook ställts till ansvar vid viss oaktsamhet och till exempel 

indirekt medhjälp till användare som har brutit mot policyn. 

 

6.3.6 Klausulen om ändringar och tillägg i användarvillkoren 

I uppsatsens utförande har författaren använt sig av en analogisk tolkning av LEK gällande 

frågan om den svenska rättens syn på ändringar i standardvillkor. Som resultatet visade krävs 

det en tidsangiven upplysning (om minst en månad) vid ändringar på villkor som omfattas av 

LEK. Därutöver skall konsumenten utan rättslig påföljd, kostnad eller liknande förpliktelse få 

säga upp avtalet. Facebook använder i dagsläget inte en tidsangivelse på när informationen 

kommer användaren tillhanda utan endast en beskrivning att en sådan information kommer 

anlända till användaren. Detta skulle påverka förenligheten med svensk rätt i detta avseendet. 

Facebook uppfyller dock samtliga krav utöver tidsbestämmelsen förutom samtyckeskravet. 

Som användare på Facebook har man rätt att undersöka och kommentera de reviderade 

villkoren och om användaren inte samtycker till ändringarna, har användaren rätt att säga upp 

sitt avtal med Facebook. Detta är förenligt med LEK. Det krävs emellertid ett aktivt samtycke 

enligt svensk rätt. 
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Som resultatet visade under bedömningen av amerikansk rätt har den kaliforniska domstolen i 

huvudsak bedömt utifrån två kriterier varav; (1) har organisationen upplyst om ändringarna på 

ett tillräckligt sätt och (2) har det krävts någon ytterligare handling av användaren. Domstolen 

har gett uttryck för att mailutskick anses vara tillräckligt för att upplysa användaren. Emellertid 

räcker det inte med att man endast lägger ut det på organisationens hemsida. Ansvaret åvilar på 

organisationen att upplysa sina användare om ändringarna för att det skall anses vara giltigt. 

 

Enligt författarens mening skulle en lösning på det ovan vara att man använder sig av kryssrutor 

för att se till att användarna har godkänt ändringar. Det är varken svårt eller komplicerat. På 

grund av att Facebook inte använder dessa rutor är det möjligt att klausulen får konsekvenser 

till nackdel för Facebook. 

 

6.4 Sammanfattande slutsats och diskussion 

Det råder stora oklarheter gällande Facebook och deras användarvillkor. När det kommer till 

svensk rätt har uppsatsen visat att exempelvis forumsklausulen, klausulen om ändringar, 

datapolicyn och möjligtvis avtalsmekanismen är oförenliga med svensk rätt. Bedömningen 

utifrån amerikansk rätt har visat sig vara i regel under bättre omständigheter än den svenska 

rätten. Men det är onekligen fortfarande många frågetecken med användarvillkoren och 

förenligheten med amerikansk rätt, exempelvis avtalsmekanismen (är avtalet giltigt bindande?). 

 

Det var nästan 3 år sedan Facebook uppdaterade sina användarvillkor. Ett bolag med en sådan 

omfattande användarkrets torde kunna få användarvillkoren att vara förenliga med alla deras 

användare vilket enligt användaravtalet är någonting de strävar efter. När det gäller europeiska 

användare har Facebook utarbetat speciella villkor som gäller för tyska användare (som 

berördes under avsnitt 2). Dessa villkor har inte berörts under analysdelen. Den punkten var 

ämnad till denna stund. Vid en överblick över bestämmelserna för tyska användare märker man 

att dessa bestämmelser stämmer överens med svensk rätt. Då vi normalt sett har liknande 

lagstiftning över hela Europa är det inte avvikande att tysk rätt stämmer överens med svensk 

rätt. Syftet med att behandla den punkten är att förtydliga att Facebook har resurser att anpassa 

nätverket till dess användares inhemska lagstiftning. Ett förslag till Facebook är att utöka 

punkten att gälla för samtliga användare som hänförs till EU. Det skulle innebära att 

användaravtalet är förenligt med svensk rätt och användare från hela Europa. 
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7 Sammanfattande slutsats utifrån transparens och 
konsumentskydd 

 

Ett delsyfte med uppsatsen var att tolka resultatet och analysen i proportion till idealmodellen 

om transparens för konsumenter och användare på studiesubjektet Facebook. Genom en analys 

av först och främst integritetsbestämmelserna och datapolicyn är det enligt min mening en 

rådande problematik vad gäller transparensen för användaren på Facebook. Användaren kan 

rimligtvis läsa datapolicyn och förstå att exempelvis tredjepartsanvändare till Facebook kan 

komma åt personuppgifterna, men vilka är det? Enligt Facebook är det tredjepartsanvändare 

som använder Facebooks tjänster. Transparensproblematiken kommer i uttryck med bakgrund 

av att användaren inte utan stora svårigheter kan förstå dels vilka som kommer åt 

personuppgifterna men dels konsekvensen till om dessa personuppgifter handlar i fel händer. 

Det skulle kunna föranleda en transparensproblematik gentemot användaren genom bristande 

kunskaper om vem som tar del av användarens personuppgifter. 

 

Denna ovan analys bör instämma med transparensproblematiken som uppstod hos Googles 

användare (läs avsnitt 3.6.2 ovan). I det fallet ansåg EU:s dataskyddsmyndighet att Google hade 

upprättat en datapolicy som var menad att vara en okomplicerad sådan och vara enkel i sin 

natur. Detta föranledde dock att dataskyddsmyndigheten i ett öppet brev hävdade att det 

skapade problem gällande transparensen för Googles användare genom att användaren till 

Google hade låg insikt om vilka som kunde komma åt personuppgifterna. Enligt min mening 

finns det starka likheter gällande transparensproblematiken mellan Google-fallet och integritet- 

och datapolicyn hos Facebook. 

 

Vad gäller lagvalsklausulen och tvistelösningen på Facebook uppstår två olika varianter av 

transparensproblem för användaren enligt min mening. Det första innebär att det kan medföra 

svårigheter för användaren, om avtalet kan anses vara giltigt, att kunna förutsätta att vid tvister 

och anspråk skall dessa hänföras till Kalifornien då det inte aktivt krävs att användaren skall ha 

läst dessa villkor. Det kan enligt min mening anses utgöra både en tyngande och överraskande 

egenskap (se avsnitt 3.5.3 ovan) hos villkoret ifråga. Den andra transparensproblematiken kan 

hänföras till punkt 16 i villkoren (vilka reglerar utom-amerikanska bestämmelser) att vilseleda 

en användare att tro att Facebook främjar att respektera utom-amerikanska bestämmelser men 

i praktiken har valt att göra motsatsen. Det skall emellertid beaktas att oavsett om svenska eller 

amerikanska bestämmelser kommer de facto att bli tillämpliga på avtalet råder det låg insikt för 
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användaren om de rättsliga konsekvenserna på avtalet. Författaren drar därmed slutsatsen att 

transparensen för användaren på Facebook är otillräcklig och det bör upprättas bättre villkor 

som bidrar till en förenlighet mellan de stadgade villkoren och den faktiska effekten av 

villkoren. Det råder låg relevans att inneha villkor som i praktiken kommer bli avvikande för 

användaren vid eventuell tvist eller liknande. 

  

Enligt min mening bedrivs transparensen för användaren i ljuset av ett starkt konsumentskydd. 

Med det avses att ett konsumentskydd skall innebära en god upplysning gentemot konsumenten 

om både dennes rättigheter men även skyldigheter. Med bakgrund av det kritiskt viktiga värdet 

på användaren, bör det åligga ett starkt intresse för Facebook att användaren inte kommer till 

skada. Genom att upprätta användarvillkor som bidrar till att användaren har svårigheter att 

förstå dess praktiska innebörd uppfylls inte min utgångspunkt av vad ett konsumentskydd skall 

innebära. Med bakgrund av det ovan råder det enligt min mening ett godtyckligt 

konsumentskydd på grund av att insikten (transparensen) är låg för en användare på Facebook 

att förstå villkorens innebörd. 

 

Det skall avslutningsvis nämnas att Facebooks användarvillkor förväntas uppdateras den 31 

januari 2018. Vidare forskning på området uppmuntras av författaren i förhållande till de nya, 

reviderade villkoren. 
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Bilaga ”Terms of Service” Facebook (hämtad 2017-12-13) 
 
This agreement was written in English (US). To the extent any translated version of this agreement conflicts with 

the English version, the English version controls.  Please note that Section 16 contains certain changes to the 

general terms for users outside the United States. 

Date of Last Revision: January 30, 2015 

Statement of Rights and Responsibilities 

This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement," "Terms," or "SRR") derives from the Facebook 

Principles, and is our terms of service that governs our relationship with users and others who interact with 

Facebook, as well as Facebook brands, products and services, which we call the “Facebook Services” or 

“Services”. By using or accessing the Facebook Services, you agree to this Statement, as updated from time to 

time in accordance with Section 13 below. Additionally, you will find resources at the end of this document that 

help you understand how Facebook works. 

Because Facebook provides a wide range of Services, we may ask you to review and accept supplemental terms 

that apply to your interaction with a specific app, product, or service. To the extent those supplemental terms 

conflict with this SRR, the supplemental terms associated with the app, product, or service govern with respect to 

your use of such app, product or service to the extent of the conflict. 

1. Privacy 
 
Your privacy is very important to us. We designed our Data Policy to make important disclosures about how you 
can use Facebook to share with others and how we collect and can use your content and information. We 
encourage you to read the Data Policy, and to use it to help you make informed decisions.  
  

2. Sharing Your Content and Information 
 
You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through 
your privacy and application settings. In addition: 

1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you 
specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant 
us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content 
that you post on or in connection with Facebook (IP License). This IP License ends when you delete 
your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not 
deleted it. 

2. When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. 
However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of 
time (but will not be available to others). 

3. When you use an application, the application may ask for your permission to access your content and 
information as well as content and information that others have shared with you.  We require applications 
to respect your privacy, and your agreement with that application will control how the application can 
use, store, and transfer that content and information.  (To learn more about Platform, including how you 
can control what information other people may share with applications, read our Data Policy and Platform 
Page.) 

4. When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing 
everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with 
you (i.e., your name and profile picture). 

5. We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you understand that we 
may use your feedback or suggestions without any obligation to compensate you for them (just as you 
have no obligation to offer them). 
  

3. Safety 
 
We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help to keep Facebook safe, 
which includes the following commitments by you: 

1. You will not post unauthorized commercial communications (such as spam) on Facebook. 
2. You will not collect users' content or information, or otherwise access Facebook, using automated means 

(such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without our prior permission. 
3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on Facebook. 
4. You will not upload viruses or other malicious code. 
5. You will not solicit login information or access an account belonging to someone else. 

https://www.facebook.com/principles.php
https://www.facebook.com/principles.php
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://developers.facebook.com/docs/
http://developers.facebook.com/docs/
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6. You will not bully, intimidate, or harass any user. 
7. You will not post content that: is hate speech, threatening, or pornographic; incites violence; or contains 

nudity or graphic or gratuitous violence. 
8. You will not develop or operate a third-party application containing alcohol-related, dating or other 

mature content (including advertisements) without appropriate age-based restrictions. 
9. You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory. 
10. You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working or appearance of 

Facebook, such as a denial of service attack or interference with page rendering or other Facebook 
functionality. 

11. You will not facilitate or encourage any violations of this Statement or our policies. 
  

4. Registration and Account Security 
 
Facebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are 
some commitments you make to us relating to registering and maintaining the security of your account: 

1. You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other 
than yourself without permission. 

2. You will not create more than one personal account. 
3. If we disable your account, you will not create another one without our permission. 
4. You will not use your personal timeline primarily for your own commercial gain, and will use a Facebook 

Page for such purposes. 
5. You will not use Facebook if you are under 13. 
6. You will not use Facebook if you are a convicted sex offender. 
7. You will keep your contact information accurate and up-to-date. 
8. You will not share your password (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access 

your account, or do anything else that might jeopardize the security of your account. 
9. You will not transfer your account (including any Page or application you administer) to anyone without 

first getting our written permission. 
10. If you select a username or similar identifier for your account or Page, we reserve the right to remove or 

reclaim it if we believe it is appropriate (such as when a trademark owner complains about a username 
that does not closely relate to a user's actual name). 
  

5. Protecting Other People's Rights 
 
We respect other people's rights, and expect you to do the same. 

1. You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else's rights 
or otherwise violates the law. 

2. We can remove any content or information you post on Facebook if we believe that it violates this 
Statement or our policies. 

3. We provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit 
our How to Report Claims of Intellectual Property Infringement page. 

4. If we remove your content for infringing someone else's copyright, and you believe we removed it by 
mistake, we will provide you with an opportunity to appeal. 

5. If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable your account when 
appropriate. 

6. You will not use our copyrights or Trademarks or any confusingly similar marks, except as expressly 
permitted by our Brand Usage Guidelines or with our prior written permission. 

7. If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not Facebook) 
are the one collecting their information, and post a privacy policy explaining what information you collect 
and how you will use it. 

8. You will not post anyone's identification documents or sensitive financial information on Facebook. 
9. You will not tag users or send email invitations to non-users without their consent. Facebook offers social 

reporting tools to enable users to provide feedback about tagging. 
  

6. Mobile and Other Devices 

1. We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your carrier's normal rates 
and fees, such as text messaging and data charges, will still apply. 

2. In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will update your account 
information on Facebook within 48 hours to ensure that your messages are not sent to the person who 
acquires your old number. 

3. You provide consent and all rights necessary to enable users to sync (including through an application) 
their devices with any information that is visible to them on Facebook. 
  

https://www.facebook.com/help/399224883474207
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7. Payments 
 
If you make a payment on Facebook, you agree to our Payments Terms unless it is stated that other terms apply. 
  

8. Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites  
 
If you are a developer or operator of a Platform application or website or if you use Social Plugins, you must 
comply with the Facebook Platform Policy. 

9. About Advertisements and Other Commercial Content Served or Enhanced by Facebook 
 
Our goal is to deliver advertising and other commercial or sponsored content that is valuable to our users and 
advertisers. In order to help us do that, you agree to the following: 

1. You give us permission to use your name, profile picture, content, and information in connection with 
commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us. This means, 
for example, that you permit a business or other entity to pay us to display your name and/or profile picture 
with your content or information, without any compensation to you. If you have selected a specific audience 
for your content or information, we will respect your choice when we use it. 

2. We do not give your content or information to advertisers without your consent. 
3. You understand that we may not always identify paid services and communications as such. 

  
10. Special Provisions Applicable to Advertisers  

 
If you use our self-service advertising creation interfaces for creation, submission and/or delivery of any 
advertising or other commercial or sponsored activity or content (collectively, the “Self-Serve Ad Interfaces”), you 
agree to our Self-Serve Ad Terms. In addition, your advertising or other commercial or sponsored activity or 

content placed on Facebook or our publisher network will comply with our Advertising Policies. 

11. Special Provisions Applicable to Pages 
 
If you create or administer a Page on Facebook, or run a promotion or an offer from your Page, you agree to 
our Pages Terms. 
  

12. Special Provisions Applicable to Software 

1. If you download or use our software, such as a stand-alone software product, an app, or a browser 
plugin, you agree that from time to time, the software may download and install upgrades, updates and 
additional features from us in order to improve, enhance, and further develop the software. 

2. You will not modify, create derivative works of, decompile, or otherwise attempt to extract source code 
from us, unless you are expressly permitted to do so under an open source license, or we give you 
express written permission. 

 

13. Amendments 

1. We’ll notify you before we make changes to these terms and give you the opportunity to review and 
comment on the revised terms before continuing to use our Services. 

2. If we make changes to policies, guidelines or other terms referenced in or incorporated by this 
Statement, we may provide notice on the Site Governance Page. 

3. Your continued use of the Facebook Services, following notice of the changes to our terms, policies or 
guidelines, constitutes your acceptance of our amended terms, policies or guidelines. 
  

14. Termination 
 
If you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create risk or possible legal exposure for us, we 
can stop providing all or part of Facebook to you. We will notify you by email or at the next time you attempt to 
access your account. You may also delete your account or disable your application at any time. In all such cases, 
this Statement shall terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3, and 14-18.  
  

15. Disputes 

https://www.facebook.com/payments_terms
https://developers.facebook.com/policy
https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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1. You will resolve any claim, cause of action or dispute (claim) you have with us arising out of or relating to 
this Statement or Facebook exclusively in the U.S. District Court for the Northern District of California or 
a state court located in San Mateo County, and you agree to submit to the personal jurisdiction of such 
courts for the purpose of litigating all such claims. The laws of the State of California will govern this 
Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law 
provisions. 

2. If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on Facebook, you will 
indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind 
(including reasonable legal fees and costs) related to such claim. Although we provide rules for user 
conduct, we do not control or direct users' actions on Facebook and are not responsible for the content 
or information users transmit or share on Facebook. We are not responsible for any offensive, 
inappropriate, obscene, unlawful or otherwise objectionable content or information you may encounter 
on Facebook. We are not responsible for the conduct, whether online or offline, of any user of Facebook. 

3. WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. 
WE ARE PROVIDING FACEBOOK AS IS WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT 
FACEBOOK WILL ALWAYS BE SAFE, SECURE OR ERROR-FREE OR THAT FACEBOOK WILL 
ALWAYS FUNCTION WITHOUT DISRUPTIONS, DELAYS OR IMPERFECTIONS. FACEBOOK IS NOT 
RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, 
AND YOU RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY 
CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY 
CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. IF YOU ARE A 
CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, WHICH SAYS: A GENERAL 
RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR 
SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH 
IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT 
WITH THE DEBTOR. WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER 
CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THIS STATEMENT OR FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THIS 
STATEMENT OR FACEBOOK WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS 
($100) OR THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. APPLICABLE LAW 
MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO 
YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
  

16. Special Provisions Applicable to Users Outside the United States 
 
We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local 
laws. The following provisions apply to users and non-users who interact with Facebook outside the United 
States: 

1. You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States. 
2. If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury 

Department's list of Specially Designated Nationals you will not engage in commercial activities on 
Facebook (such as advertising or payments) or operate a Platform application or website. You will not 
use Facebook if you are prohibited from receiving products, services, or software originating from the 
United States. 

3. Certain specific terms that apply only for German users are available here. 
17. Definitions 

1. By "Facebook" or” Facebook Services” we mean the features and services we make available, including 
through (a) our website at www.facebook.com and any other Facebook branded or co-branded websites 
(including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social 
plugins such as the Like button, the Share button and other similar offerings; and (d) other media, 
brands, products, services, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing or later 
developed. Facebook reserves the right to designate, in its sole discretion, that certain of our brands, 
products, or services are governed by separate terms and not this SRR. 

2. By "Platform" we mean a set of APIs and services (such as content) that enable others, including 
application developers and website operators, to retrieve data from Facebook or provide data to us. 

3. By "information" we mean facts and other information about you, including actions taken by users and 
non-users who interact with Facebook. 

4. By "content" we mean anything you or other users post, provide or share using Facebook Services. 
5. By "data" or "user data" or "user's data" we mean any data, including a user's content or information that 

you or third parties can retrieve from Facebook or provide to Facebook through Platform. 

https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php
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6. By "post" we mean post on Facebook or otherwise make available by using Facebook. 
7. By "use" we mean use, run, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create 

derivative works of. 
8. By "application" we mean any application or website that uses or accesses Platform, as well as anything 

else that receives or has received data from us.  If you no longer access Platform but have not deleted 
all data from us, the term application will apply until you delete the data. 

9. By “Trademarks” we mean the list of trademarks provided here.  
  

18. Other 

1. If you are a resident of or have your principal place of business in the US or Canada, this Statement is 
an agreement between you and Facebook, Inc.  Otherwise, this Statement is an agreement between you 
and Facebook Ireland Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or 
Facebook Ireland Limited, as appropriate. 

2. This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding Facebook, and 
supersedes any prior agreements. 

3. If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full 
force and effect. 

4. If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver. 
5. Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us. 
6. You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our 

consent. 
7. All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a 

merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise. 
8. Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law. 
9. This Statement does not confer any third party beneficiary rights. 
10. We reserve all rights not expressly granted to you. 
11. You will comply with all applicable laws when using or accessing Facebook. 

 

By using or accessing Facebook Services, you agree that we can collect and use such content and 

information in accordance with the Data Policy as amended from time to time. You may also want to 

review the following documents, which provide additional information about your use of Facebook: 

▪ Payment Terms: These additional terms apply to all payments made on or through Facebook, unless it is stated that 
other terms apply. 

▪ Platform Page: This page helps you better understand what happens when you add a third-party application or use 
Facebook Connect, including how they may access and use your data. 

▪ Facebook Platform Policies: These guidelines outline the policies that apply to applications, including Connect sites. 
▪ Advertising Policies: These guidelines outline the policies that apply to advertisements placed on Facebook. 
▪ Self-Serve Ad Terms: These terms apply when you use the Self-Serve Ad Interfaces to create, submit, or deliver any 

advertising or other commercial or sponsored activity or content. 
▪ Promotions Guidelines: These guidelines outline the policies that apply if you offer contests, sweepstakes, and other 

types of promotions on Facebook. 
▪ Facebook Brand Resources: These guidelines outline the policies that apply to use of Facebook trademarks, logos 

and screenshots. 
▪ How to Report Claims of Intellectual Property Infringement 
▪ Pages Terms: These guidelines apply to your use of Facebook Pages. 
▪ Community Standards: These guidelines outline our expectations regarding the content you post to Facebook and 

your activity on Facebook. 

To access the Statement of Rights and Responsibilities in several different languages, change the language setting 

for your Facebook session by clicking on the language link in the left corner of most pages.  If the Statement is not 

available in the language you select, we will default to the English version. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebookbrand.com%2Ftrademarks%2F&h=ATO7ZO28tIcKa_t2KmLOqQjU-bqtJkTV56NCbA4O9epVigCHG1FSYjGDtWByPuvdpDLEjktFW6bRgFXBrPVx5zex7RrxVGkgBrRpO2-lG4FPUG697-U
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/payments_terms
https://www.facebook.com/platform
http://developers.facebook.com/policy/
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines
https://www.facebookbrand.com/
https://www.facebook.com/help/399224883474207
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
https://www.facebook.com/communitystandards

