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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

Den här undersökningen handlar om ansvar för avtalsingrepp, d.v.s. otillbörliga 

ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden, i finsk rätt. Rättsfiguren, som är relativt 

okänd i Finland, är utomlands i regel bekant. I engelsk rätt finns skadeståndsgrunden 

inducing breach of contract, i Tyskland Verleitung zum Vertragsbruch, och i USA 

interference with contract. Det kanske mest kända fallet är engelska Lumley v. Gye1 

från 1853 som gällde en operasångerskas avtal med en teater. Käranden teaterägaren 

Lumley, hade ett avtal med operasångerskan Johanna Wagner som gick ut på att 

Wagner skulle sjunga i Lumleys teater. I stället för att fullfölja detta avtal övertalades 

hon av den konkurrerande teaterägaren Gye, som var medveten om Wagners avtal med 

Lumley, att sjunga mot ett högre gage i Gyes teater. Domstolen ansåg att Gye var 

skadeståndsskyldig för att avsiktligt ha förorsakat avtalsbrottet fastän Lumley hade rätt 

att väcka talan mot Wagner för avtalsbrott.2 Det anmärkningsvärda med fallet var att 

Gye inte hade använt i sig otillåtna medel (tvång, olaga hot eller dylikt). 

 

I tysk rätt finns åtskilliga fall om otillbörliga ingripanden. I 

Gummischutzmittelautomaten-fallet3 hade käranden, vars verksamhet gick ut på att 

placera ut kondomautomater på krogar, ingått långvariga avtal med krögare, enligt vilka 

krögarna inte fick ställa ut eller låta någon annan ställa ut automater på krogarna. 

Svaranden, som var konkurrent till käranden, hade börjat ställa ut automater i krogar 

som var kärandens kunder. Käranden hävdade att svaranden hade gjort sig skyldig till 

Verleiten zum Vertragsbruch genom att förmå krögarna att bryta sina exklusiva avtal. 

                                                 
1 Lumley v. Gye (1853) 2 E & B 216. 
2 Se Markesinis/Deakin 2003, 510. Käranden väckte talan även mot Wagner. Se Lumley v. Wagner 

(1852) 1 De GM & G 604. 
3 BGH GRUR 1970, 121 ”Gummischutzmittelautomaten”. 
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Högsta domstolen i Tyskland (BGH) fann att svaranden otillbörligt hade ingripit i 

avtalsförhållandet. 

 

Avtalsingrepp kan även aktualiseras vid företagsköp som det amerikanska avgörandet i 

Enercomp v. McCorhill visar.4 Enercomp skulle fusioneras med McCorhill. Man hade i 

augusti 1984 ingått ett fusionsavtal, som saknade exakt datum för när fusionen skulle 

vara slutförd. En förutsättning för slutförandet av fusionen var bl.a. att McCorhill först 

skulle köpa ett annat företag. Avtalet innehöll också ett villkor om att företagen skulle 

säljas utan betydande skulder. Fusionen drog ut på tiden främst på grund av att 

Enercomp inte hade visat en fastställd balansräkning. McCorhill anlitade en revisor för 

att reda ut Enercomps finansiella ställning. Det framgick att Enercomp hade vissa 

betydande skulder, vilket var i strid med fusionsavtalet. Trots försök att reda upp den 

finansiella situationen gick affären i stöpet. I oktober 1985 undertecknade McCorhill ett 

intentionsavtal om fusion med ett annat bolag, Meridian. Fusionen slutfördes i 

november 1985. Enercomp stämde Meridian för att ha övertalat McCorhill att bryta 

fusionsavtalet med Enercomp. Talan förkastades dock i brist på bevisning.  

 

Man kan indela avtalsingreppen i åtminstone fyra olika typfall. Det grundläggande 

typfallet, som utgör kärnan för avtalsingreppsproblematiken, kallas här medverkan till 

avtalsbrott. Frågan är om det är ansvarsgrundande att en i förhållande till ett giltigt avtal 

utomstående person förmår den ena avtalsparten att begå ett avtalsbrott. Det handlar 

alltså om situationer som i exemplen ovan: A och B har ett giltigt och ikraftvarande 

avtal. X, som är utomstående i förhållande till avtalet, medverkar till att A inte presterar 

sin del av avtalet till B. Om A begår ett avtalsbrott är utgångspunkten att A har ett 

avtalsrättsligt ansvar mot B. Frågan här är dock om X har ett ansvar mot B för att han 

har förmått A att begå avtalsbrottet. Den här typen av medverkan kan aktualiseras i 

princip vid vilken avtalstyp som helst. Här undersöks dock endast en situation där X 

försöker förmå A att bryta avtalet med B för att själv sluta avtal med A. Jag kommer att 

argumentera för ett ansvar. Inte ens den i en marknadsekonomi grundläggande 

                                                 
4 Enercomp, Inc. v. McCorhill Pub., Inc., 873 F.2d 536, 541. (C.A.2, 1989). 
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konkurrensfriheten sätter hinder för ett sådant ansvar, eftersom skyddet för gällande 

avtal är viktigare. 

 

Det andra typfallet, som här kallas medverkan till avtalsenligt upphörande av avtal, är 

en modifikation av medverkan till avtalsbrott. Den utomstående personen X förmår A 

att säga upp eller på annat sätt avsluta avtalet med B på ett avtalsenligt sätt. Frågan är 

följaktligen om X även här kunde tänkas ha ett ansvar mot B för att A har avslutat 

avtalet. Agent-, återförsäljar-, licens-, franchise-, arbets- och hyresavtal är exempel på 

långvariga avtal där en utomstående (konkurrent) kan ha ett intresse av att komma i 

agentens, återförsäljarens, licenstagarens, franchisetagarens, arbetsgivarens eller 

hyresgästens ställe genom att förmå motparten att få avtalet att upphöra för att därefter 

ingå avtal med honom själv. Det vanligaste torde vara att avtalet upphör genom 

uppsägning, vilket är det sedvanliga sättet för avtalsupphörande i denna typ av varaktiga 

avtal. Problematiken här är alltså delvis annorlunda än vid medverkan till avtalsbrott, 

eftersom det inte finns något avtalsbrott. Eftersom något avtal inte har brutits måste 

tröskeln för otillbörligheten vara högre än vid medverkan till avtalsbrott. Det är 

tveksamt om medverkan till avtalsenligt upphörande av avtal över huvud taget skall 

kunna leda till ansvar. Det finns dock fall, även i Finland, som tyder på att ett ansvar 

kunde tänkas uppkomma i kombination med andra otillbörliga förfaranden. 

 
Uppsägning i kombination med ett avtalsbrott kan aktualiseras t.ex. om en arbetstagare, 

som är bunden av ett konkurrensförbudsavtal som anger att arbetstagaren under en viss tid 

efter arbetsförhållandets slut inte får övergå i en konkurrents tjänst, säger upp sitt 

arbetsavtal för att i strid med konkurrensförbudet ta anställning hos en konkurrent till 

arbetsgivaren. För att något sådant skall kunna ske måste arbetstagaren och konkurrenten 

ha ingått ett nytt arbetsavtal. Steget är inte långt i en sådan situationen till att anse att 

konkurrenten har förmått arbetstagaren att bryta sitt konkurrensförbudsavtal. Arbetsavtal 

behandlas dock inte i denna undersökning. 

 

Det tredje typfallet, ingrepp i prekontraktuella förhållanden, gäller ansvar i det 

prekontraktuella skedet (förhandlingsskedet), d.v.s. innan ett avtal har slutits. Här 

handlar det om att den ena presumtiva avtalsparten förmås att inte ingå avtal. Frågan är 

om den utomstående personen X har ett ansvar mot B för att han har förmått A att inte 

ingå ett avtal med B. Antagandet här är att det inte finns något avtal som binder A och 
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B. I de två första typfallen fanns ett avtalsförhållande som avslutades. Här finns inget 

avtal. Situationen är följaktligen i grunden en annan. T.ex. i USA kan ansvar uppkomma 

för intentional interference with prospective contractual relation, om en person förmås 

att inte ingå avtal. I Finland har HD i bojkottfall ansett att det inte är förbjudet att förmå 

kunder att inte ingå avtal. Prima facie är det således osäkert om ansvar kan uppkomma 

för dylika ingrepp. Ansvar kommer inte att förordas i denna undersökning. 

 

I det fjärde typfallet, utnyttjande av redan begånget avtalsbrott, kommer X in i bilden 

först efter att A har begått avtalsbrottet. X utnyttjar det av A begångna avtalsbrottet till 

egen fördel. Ett exempel kunde vara att A bryter sitt avtal med B, och får det att 

upphöra. Därefter kommer X och ingår ett avtal med A om i stort sett samma prestation. 

I tysk rätt kan ansvar i vissa situationer uppkomma för utnyttjande av redan begånget 

avtalsbrott. Det som gör ansvaret för finska förhållanden tveksamt är att ansvaret inte 

bygger på att den utomstående har medverkat till avtalsbrottet. Den utomstående drar 

endast nytta av att avtalsparten har begått ett avtalsbrott. 

 

Grundkonstellationen i samtliga typfall är i princip följande: det finns, har funnits eller 

eventuellt kommer att finnas en avtalsbaserad relation mellan A och B, och en 

utomstående person X som (a) medverkar till att avtalet upphör på ett sätt som innebär 

avtalsbrott, (b) medverkar till att avtalet upphör på ett avtalsenligt sätt, (c) förmår ena 

parten att inte ingå avtal eller (d) drar nytta av ett avtalsbrott som redan har begåtts. 

Figur 1. 

A B 

X

Avtal

Övertalning m.m. 
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1.2 Frågeställningen 

1.2.1 Inledning 

 

Syftet är att utreda om det finns eller om det de sententia ferenda skall finnas ett ansvar 

för otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden i Finland på basis av 

regleringen mot otillbörlig konkurrens. Avsikten är att undersöka ingrepp i 

näringsidkaravtal utförda av en annan näringsidkare, vilka motiveras av ett syfte att 

komma i den tappande avtalspartens ställe. En avgränsning av andra än 

näringsidkaravtal beror på att avtalsingrepp i första hand är en företeelse som 

förekommer i näringsverksamhet. Att undersöka frågeställningen i ljuset av otillbörlig 

konkurrens innebär att fokus är på konkurrensrelaterade avtalsingrepp, d.v.s. sådana 

situationer där den utomstående försöker förmå avtalsparten att bryta sitt avtal för att 

själv sluta avtal med avtalsparten. Ofta innebär det att den utomstående och den 

tappande avtalsparten är varandras konkurrenter, d.v.s. verksamma på samma marknad. 

Det finns flera skäl till att undersökningen avgränsas till sådana konkurrensrelaterade 

avtalsingrepp. En orsak är den internationella rättsekonomiska diskussionen. Där utgår 

man i regel från ett enkelt konkurrensrelaterat typfall: A och B har ett avtal om köp av 

(species-)saken N, men A övertalas av X att i stället sälja N till X. Eftersom en avsevärd 

andel av argumenten mot ett avtalsingreppsansvar har sin grund i rättsekonomin är det 

skäl att lägga upp undersökningen så att det är möjligt att beakta den rättsekonomiska 

diskussionen. Dessutom blir diskussionen mer fokuserad vid en striktare avgränsning, 

vilket har den fördelaktiga följden att tolkningsrekommendationerna kan vara mer 

bestämda. En sista orsak är att man genom att begränsa sig till konkurrensrelaterade 

avtalsingrepp avgränsar många situationer där avsikten endast är att skada den tappande 

avtalsparten. I konkurrensrelaterade avtalsingrepp är avtalsbrottet en bieffekt av 

avsikten att komma i den tappande partens ställe som avtalspart, vilket samtidigt gör 

denna konstellation mer intressant än situationer där det endast finns en skadeavsikt. 
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Konkurrensfriheten är grundläggande i en marknadsekonomi. Marknadsaktörerna skall 

ha rätt att konkurrera om avtal med lag och god sed förenliga konkurrensmedel.5 

Konkurrensfriheten är en viktig princip, som för att kunna åsidosättas, måste uppvägas 

av någon lika viktig princip. Frågan är om respekten för konkurrenternas gällande avtal 

och avtalsförhandlingar väger tyngre än konkurrensfriheten. Vid analysen av 

avtalsingrepp måste således konkurrensfriheten vägas mot respekten för avtal.6 Om 

konkurrensfriheten är viktigare bör det vara tillåtet att övertala avtalsparter att bryta sina 

avtalsförpliktelser; om respekten för gällande avtal är viktigare gäller det omvända. 

Utgångspunkten är dock konkurrensfrihet: Det skall prima facie vara tillåtet att tävla om 

avtal. Frågan är vilken betydelse den här utgångspunkten har efter att avtal har slutits. 

Situationen är trots allt en annan efter avtalsslutet: Avtal har slutits, vilket kunde ses 

som att konkurrensen i fråga om just det avtalet har upphört, varför ett ingreppsansvar 

inte över huvud taget skulle vara i konflikt med konkurrensfriheten.  

 

Det bör finnas ett ansvar på basis av OtillbFörfL 1 § för medverkan till avtalsbrott, 

d.v.s. det första av de ovan beskrivna typfallen. För de tre andra typfallen (medverkan 

till avtalsenligt upphörande, ingrepp i prekontraktuella förhållanden och utnyttjande av 

redan tidigare begånget avtalsbrott) är rekommendationen här att ansvar i regel inte bör 

uppkomma. Diskussionen kommer i första hand att kretsa kring medverkan till 

avtalsbrott i och med att det inte kan finnas ett ansvar för de andra mindre klandervärda 

formerna av avtalsingrepp om det saknas ett ansvar för medverkan till avtalsbrott. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kuoppamäki 2003, 118. 
6 Jfr Hemmo 1998, 229 som ställer den allmänna handlingsfriheten mot respekten för avtal. Så även 

Tammi-Salminen 2001, 316. 
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1.2.2 Närliggande ansvarsformer 

1.2.2.1 Orsaken till att avtalsingreppsansvaret har fått så lite 

uppmärksamhet 

 

Man frågar sig varför ansvar för avtalsingrepp har fått så lite uppmärksamhet i Finland. 

En möjlig orsak är helt enkelt att man traditionellt inte har uppmärksammat denna 

ansvarsform i tillräcklig omfattning.7 Rättslitteraturen och systematiken bygger långt på 

det som aktualiseras i rättspraxis. Eftersom det saknas rättsfall om avtalsingrepp har 

också diskussionen uteblivit. 

 

En annan möjlig förklaring är att det finns ersättande ansvarsformer, vilket har gjort att 

det inte har funnits något behov av att konstruera ett avtalsingreppsansvar. Man kan 

tänka sig att ansvaret avtalsparterna emellan är så heltäckande att den skadelidandes 

skada repareras i sin helhet. Man kan även tänka sig att särreglering har gjort en allmän 

ansvarsform onödig, eller att det finns sådana allmänna ansvarsformer som helt eller 

delvis ger det skydd som avtalsingreppsansvaret skulle ge.  

 

Syftet med detta avsnitt är att presentera närliggande ansvarsformer och jämföra dem 

med avtalsingreppsansvaret. Som ett resultat av jämförelsen kommer det också att visa 

sig att det inte finns någon annan ansvarsform som helt omfattar sådan verksamhet som 

täcks av avtalsingreppsansvaret.  

 

1.2.2.2 Kollusion 

 

Obligationsrätten bygger på avtalsfrihetens princip, vilket innebär att avtalsparterna i 

regel har rätt att fritt välja om avtal skall ingås, vem avtalet skall ingås med, avtalets 

innehåll m.m. Avtalsfriheten kan begränsas med hänsyn till skyddet av den svagare 

                                                 
7 Hemmo 1998, 229. 
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parten, tredjeman eller det allmänna intresset. Avtalsfriheten begränsas med hänsyn till 

tredjemansintresset först och främst på grund av att avtal i regel endast har 

rättsverkningar mellan avtalsparterna.8 Även om avtal till förmån för en tredjeman är 

tillåtna kan tredjemannen inte åläggas förpliktelser och inte heller kan hans rättigheter 

begränsas. I praktiken innebär detta att det krävs samtycke av tredjemannen om hans 

ekonomiska risk skulle öka i och med avtalet. 

 

I sakrätten har man diskuterat ansvaret för en i förhållande till ett avtal utomstående vid 

s.k. kollusion, med vilket man avser att en avtalspart (A för att använda samma 

beteckning som ovan) i samförstånd med en utomstående (X) agerar tillsammans för att 

skada den andra avtalspartens (B) rättsställning.9 I regel handlar det om att avtalsparten 

A och den utomstående X ingår en rättshandling i syfte att få ett annat avtal (avtalet 

mellan A och B) att upphöra. Ett tidigare avtal (A—B) kan ha rättsverkningar i 

förhållande till ett senare avtal (A—X) då det senare avtalet är gjort i syfte att skada det 

första avtalets avtalspart (B).10 T.ex. har fastighetsköp som har syftat till att få ett 

tidigare föravtal att upphöra ogiltigförklarats med stöd av AvtL 33 § som stridande mot 

tro och heder. Grunden för ett sådant ansvar går att söka i intresset av att ge skydd mot 

verksamhet som strider mot god sed och sådan verksamhet som utgör rättsmissbruk.11 

 

Ansvar för avtalsingrepp kan sägas påminna om kollusionsansvar, men diskussionen om 

kollusion har traditionellt varit mer fokuserad på skadeavsikten och på det senare 

avtalets ogiltighet eller bindande verkan i förhållande till den första avtalsparten (B) än 

på avtalsrelationen och avtalsbrottet. Då diskussionen dessutom förts i första hand inom 

sakrätten begränsar sig dess användningsområde i regel till sådana situationer som hör 

till den sakrättsliga problematiken (fastighetsköp, rätt att stycka ut ett outbrutet område 

m.m.) varför kollusionsdiskussionen endast delvis är relevant i denna undersökning. 

                                                 
8 Kartio 2001, 52 f. 
9 Tammi-Salminen 2001, 252. Kartio 2001, 57. 
10 Tammi-Salminen 2001, 239. Ett tidigare avtal kan enligt Tammi-Salminen även ha betydelse i fråga om 

ett senare avtal om den senare avtalsparten (s.k. sekundus) har agerat så vårdslöst att hans beteende är att 

beteckna som stridande mot god sed. Se Tammi-Salminen 2001, 240. 
11 Tammi-Salminen 2001, 253. 
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Kollusion omfattar alltså inte enligt den traditionella synen det som här avses med 

avtalsingreppsansvar.12 Man kunde utveckla kollusionsansvaret mer i riktning mot ett 

allmänt deliktuellt ansvar för delaktighet i skadeståndsgrundande verksamhet, men på 

grund av den sakrättsliga stämpeln som kollusionsansvaret har är det lämpligare att rikta 

fokus mer på avtalsbundenhetens och konkurrensfrihetens konflikt. Det som dock är 

viktigt att observera är att kollusion ger uttryck för att det finns situationer där i 

förhållande till avtal utomstående personer kan bli ansvariga för klandervärd 

verksamhet. 

 

1.2.2.3 Skydd för affärshemligheter 

 

Det har för svensk rätts del angetts att skyddet av företagshemligheter utgör ett 

omfattande konkurrensrättsligt regelverk mot otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande.13 Den svenska företagshemlighetslagens huvudsyfte har då angetts 

vara att möjliggöra åtgärder mot konkurrenter som otillbörligt ingriper i 

avtalsförhållande genom att förmå anställda, uppdragstagare m.fl. att röja 

företagshemligheter.14 Tankegången är att arbetstagaren på basis av sitt arbetsavtal inte 

får yppa arbetsgivarens affärshemligheter. Om en utomstående part förmår 

arbetstagaren att bryta sitt avtal och berätta om affärshemligheterna, så är den 

utomstående civilrättsligt, och eventuellt straffrättsligt, ansvarig. 

 

Samma tankegång kan tillämpas hos oss. För utomstående gäller OtillbFörfL 4.1 § som 

anger att ingen får utan laga rätt anskaffa eller försöka anskaffa uppgift om 

affärshemlighet och utnyttja eller yppa på detta sätt anskaffad uppgift. För arbetstagaren 

gäller att denne inte under sin anställningstid utan laga rätt får utnyttja en 

affärshemlighet eller yppa den i avsikt att bereda sig eller annan fördel eller skada annan 

                                                 
12 Så även Bernitz 1993, 223 för svensk rätts del. Inte heller Tammi-Salminen 2001 har kopplat ihop 

kollusion med avtalsingrepp, även om hon diskuterar såväl kollusion som avtalsingrepp. 
13 Bernitz 1993, 217. 
14 Bernitz 1993, 217. 
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(OtillbFörfL 4.2 §). Man kunde anse att förbudet mot anskaffning av affärshemligheter 

och försök till anskaffning är en typ av medverkan till avtalsbrott. Som det dock även i 

Sverige har konstaterats är regleringen knappast avsedd att ge utrymme för supplerande 

allmänna rättsprinciper som gör skyddets gränser vidare.15  

 

Skyddet av affärshemligheter visar att det finns reglering som ger skydd mot otillbörliga 

ingripanden i avtalsförhållande även om regleringen lagtekniskt är utformad så att det är 

affärshemligheten som är skyddsobjektet, inte avtalsförhållandet. I en undersökning om 

otillbörliga ingripanden i avtalsförhållanden bör huvudintresset vara situationer där 

skyddsobjektet är avtalsförhållandet i sig, oberoende av vad avtalet avser att skydda. 

Det problematiska, och samtidigt det intressanta, är om det i en marknadsekonomi med 

konkurrensfrihet finns något skydd för avtalet i sig. Av den anledningen kommer inte 

skyddet för affärshemligheter att behandlas i denna undersökning.  

 

1.2.2.4 Mutor 

 

Givande av muta (bestickning) kan i många fall betecknas som avtalsingrepp.16 Enligt 

SL 30:7 skall för givande av muta i näringsverksamhet dömas den som utlovar, erbjuder 

eller ger någon som är anställd hos en näringsidkare m.fl. en orättmätig förmån (muta) 

som är avsedd för den mutade själv eller någon annan, för att förmå den mutade att i 

befattningen eller uppdraget gynna den som givit mutan eller någon annan, eller för att 

belöna den mutade för sådant gynnande. Redan av bestämmelsen framgår att den 

utomstående har till syfte att förmå den anställde (uppdragstagaren, VD:n eller dylikt) 

att gynna den utomstående. Det kan t.ex. handla om att den utomstående erbjuder en 

anställd en ekonomisk förmån för att denne skall röja affärshemligheter, byta leverantör 

eller dylikt. Här finns alltså ett liknande förmåendeelement som i de ovan beskrivna 

typfallen. Att givande av muta ändå är ointressant för den här undersökningen beror på 

att givandet av mutan är det som är det olagliga. Eventuella efterföljande avtalsbrott är 

                                                 
15 Bernitz 1993, 217. 
16 Bernitz 1993, 218. 
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därvid inte av betydelse. Det som intresserar i denna undersökning är det skydd som ett 

gällande avtal ges. 

 

1.2.2.5  Otillbörliga uttryck 

 

Enligt OtillbFörfL 2.1 § får i näringsverksamhet inte användas osant eller vilseledande 

uttryck, som rör egen eller annans näringsverksamhet och är ägnat att inverka på 

efterfrågan på eller utbud av nyttighet eller att skada annans näringsverksamhet. Enligt 

OtillbFörfL 2.2 § får i näringsverksamhet inte heller användas uttryck, som innehåller 

ovidkommande omständigheter, ej heller uttryck, som är otillbörligt till sitt 

framställningssätt eller sin form, om uttrycket är ägnat att skada annans 

näringsverksamhet.17 

 

Medverkan till avtalsbrott förutsätter att den utomstående övertalar avtalsparten eller på 

annat sätt förmår denne att bryta avtalet. Det innebär att det måste finnas något slag av 

kommunikation mellan parterna. Då kan det bli aktuellt att undersöka om 

kommunikationen är osann, vilseledande, om den innehåller ovidkommande 

omständigheter eller om den är otillbörlig till framställningssätt eller sin form.  

 

I HD 1976 II 32 befanns A, som fungerat som försäljningschef och styrelsemedlem i 

bolag X, ha förfarit i strid med god sed. A hade brevväxlat med den utländska 

huvudmannen till bolag X om att överföra det exklusiva agentavtalet från X till ett annat 

bolag. Efter att A hade blivit VD för ett med bolag X konkurrerande bolag Y hade han i 

cirkulär meddelat att Y hade blivit agent för det utländska bolagets produkter. Av 

cirkulären fick man den felaktiga uppfattningen att agenturen överförts på bolag Y, som 

dessutom i sin näringsverksamhet hade använt sådana kunduppgifter som A hade fått 

tillgång till under sin anställning hos bolag X. Såväl A som bolag Y befanns ha förfarit i 

strid med god sed bl.a. för A hade använt osanna uttryck i cirkuläret. 

 

                                                 
17 Se också KSL 2:2. 
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I HD 1992:11 hade disponent A som var anställd hos E under anställningstiden grundat 

ett konkurrerande företag B, och i sitt och B:s namn skickat ut brev till E:s kunder, där 

han uppmanade kunderna att säga upp sina avtal med E, och i stället anlita B. A hade 

antytt att E efter ett ägarbyte skulle vara oerfaren inom branschen. A hade även gett 

anvisningar om hur man skulle förfara med uppsägningen. HD ansåg att både A och B 

hade företagit en handling i strid med god affärssed. HD ansåg att det stred mot god 

affärssed att skicka ut ett dylikt brev, att det i brevet fanns uttryck, som innehöll 

ovidkommande omständigheter (OtillbFörfL 2.2 §) samt att A hade börjat konkurrera 

med sin arbetsgivare under arbetsförhållandet (ArbAvtL 16.1 §).  

 

I bägge fall fanns som underliggande orsak till det otillbörliga handlandet att man ville 

få avtalsförhållandena att upphöra, d.v.s. situationer som kan karakteriseras som 

avtalsingrepp. Situationerna bedömdes dock i ljuset av bl.a. osanna uttryck och uttryck 

som innehöll ovidkommande omständigheter. Ur en processtaktisk synvinkel är det 

naturligt att man tog fasta på det som skrivits i cirkuläret respektive breven, eftersom 

det var lättare bevisa innehållet i den skriftliga kommunikationen än att diskutera 

avtalsingrepp. Om den skriftliga kommunikationen inte hade innehållit osanningar och 

ovidkommande omständigheter hade situationen varit en annan. Det är trots allt 

lämpligare att övertala en avtalspart utan sådana osanningar och ovidkommande 

omständigheter som förekom i dessa rättsfall. Man kan t.ex. övertyga avtalsparten om 

den den egna produktens förträfflighet, förmånlighet m.m. utan osanna uttalanden om 

konkurrentens produkt eller dylikt. Om avtalsparten övertygas om att den utomståendes 

produkt verkligen är billigare och mer hållbar så är det klart att avtalsparten gärna byter 

leverantör. Frågan är då om den utomstående parten kan bli ansvarig för ett otillbörligt 

avtalsingrepp i det fall att han var medveten om det andra avtalet.  

 

1.2.2.6 Brott mot konkurrensförbud under arbetsförhållandet 

 

En arbetstagare får inte under arbetsförhållandet konkurrera med sin arbetsgivare. 

ArbAvtL 3:3.1 anger att en arbetstagare inte åt någon annan får utföra sådant arbete 

eller utöva sådan verksamhet som, med hänsyn till arbetets natur och arbetstagarens 
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ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god sed i 

anställningsförhållanden uppenbart skadar arbetsgivaren. Den konkurrerande 

verksamheten begränsar sig inte till arbetsförhållanden, utan även annan konkurrerande 

verksamhet, som t.ex. egen företagsverksamhet, utgör konkurrerande verksamhet.18 

 

För ansvar krävs att verksamheten i fråga räknas som en konkurrerande handling som är 

i strid med god sed. Vad som strider mot god sed avgörs in casu.19 Vid tolkningen bör i 

enlighet med GL 18.1 § om näringsfrihet och rätten till arbete beaktas att var och en har 

i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som 

han eller hon valt fritt.20 I allmänhet kan man säga att anställda högre upp i en 

organisation har en mer omfattande skyldighet att vara lojala mot sin arbetstagare än 

personer lägre ner, varför även dessa personer har en mer begränsad rätt att konkurrera 

med sin arbetsgivare.21 Verksamheten skall uppenbart skada arbetsgivaren. Endast en 

möjlighet för skada räcker inte för ansvar.22 Också förberedelse att inleda konkurrerande 

verksamhet anses under vissa förutsättningar otillåten (ArbAvtL 3:3.2). Enligt ArbAvtL 

3:3.3 ansvarar en arbetsgivare som anställer en person och känner till att han eller hon 

enligt 1 mom. är förhindrad att börja arbeta, jämte arbetstagaren för skada som orsakas 

den tidigare arbetsgivaren. 

 

Enligt tidigare gällande lag kunde domstolen på yrkande av (den förra) arbetsgivaren 

häva ett i strid med konkurrensförbudet ingånget arbetsavtal och förbjuda arbetstagaren 

att utöva den konkurrerande verksamheten (ArbAvtL 16.2 § (320/1970)). Nya 

arbetsavtalslagen innehåller ingen sådan bestämmelse. I stället anges det i förarbetena 

att en förbudstalan kan föras mot den nya arbetsgivaren med stöd av OtillbFörfL.23 Om 

så verkligen är fallet är oklart i ljuset av MD 64/03 där E. Ahlström Oy anhängiggjorde 

en ansökan mot Designor Oy Ab och Hackman Oyj Abp på basis av OtillbFörfL 1 § och 

                                                 
18 RP 157/2000, detaljmotiveringen till ArbAvtL 3:3. 
19 Kairinen m.fl. 2002, 639. 
20 RP 157/2000, detaljmotiveringen till ArbAvtL 3:3. 
21 Kairinen m.fl. 2002, 639. 
22 Kairinen m.fl. 2002, 639. 
23 RP 157/2000, detaljmotiveringen till ArbAvtL 3:3. Se även Tiitinen & Kröger 2002, 214. 
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2 §. Ahlström yrkade bl.a. att Designor och Hackman vid vite skulle förbjudas att 

anställa en viss person eller låta denna person vara anställd i försäljnings- eller 

marknadsföringsuppgifter. Förbudet skulle också gälla alla Ahlströms före detta eller 

nuvarande arbetstagare, till vilkas arbetsuppgifter har hört att representera Designors 

eller Hackman-koncernens produkter och som hade ingått ett konkurrensförbudsavtal 

(lojalitetsavtal) med Ahlström. Vidare yrkade Ahlström att Designor och Hackman vid 

vite skulle förbjudas att begära eller övertala vissa personer att ta anställning hos 

Designor, Hackman eller något annat till Hackman-koncernen hörande bolag. 

 

MD avvisade ansökan till den del den gällde Hackman. En aktieägare, i det här fallet 

moderbolaget Hackman, blir inte ansvarig för bolagets förpliktelser enbart på basis av 

ställningen som aktieägare. Det hade inte påståtts att Hackman hade deltagit i de 

påstådda arrangemangen. MD avvisade talan till den del tvisten skulle ha förutsatt att 

ställning tas till avtalsrättsliga spörsmål. Enligt vedertagen praxis saknar MD behörighet 

att ta ställning till avtalsrättsliga frågor. Yrkandena skulle ha förutsatt en tolkning av 

lojalitetsavtalet. Ett mål om brott mot lojalitetsavtalet var anhängigt vid allmän domstol. 

Vidare konstaterade MD att på basis av OtillbFörfL 1—3 § kan en näringsidkare inte 

förbjudas att anställa eller hålla en person anställd, eftersom frågor som rör förhållandet 

mellan en arbetsgivare och en arbetstagare inte hör till MD:s behörighet.  

 

I detta fall gällde det huvudsakliga yrkandet frågan om otillbörligheten i att en viss 

person hade tagit anställning hos en konkurrent efter arbetsförhållandets upphörande. 

ArbAvtL 3:3 gäller konkurrerande verksamhet under arbetsförhållandet. 

Konkurrensförbud efter arbetsförhållandet kan aktualiseras enbart om det finns ett 

konkurrensförbudsavtal som uppfyller kraven i ArbAvtL 3:5. Även om motivuttalandet 

om att förbudsdom är möjlig på basis av OtillbFörfL endast gäller konkurrensförbud 

under arbetsförhållandet, medan MD-avgörandet gäller konkurrensförbud efter 

arbetsförhållandet, är det sannolikt att MD skulle avvisa mål som gäller 

konkurrensförbud under arbetsförhållandet. MD angav klart att den inte kan beahandla 

frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
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Bestämmelsen i ArbAvtL 3:3.3 är en form av avtalsingrepp. Av de fyra typfallen som 

beskrevs ovan (medverkan till avtalsbrott, medverkan till avtalsenligt upphörande, 

ingrepp i prekontraktuella förhållanden och utnyttjande av avtalsbrott) låter sig ansvaret 

i ArbAvtL 3:3.3 klassificeras som ett utnyttjande av avtalsbrott. Lagstiftaren har med 

andra ord utsträckt ansvaret mycket långt. För ansvar räcker att den nya arbetsgivaren är 

medveten om att arbetstagaren inte får inleda konkurrerande verksamhet. Det krävs 

däremot inte att den nya arbetsgivaren har försökt övertala arbetstagaren att säga upp sig 

eller liknande. ArbAvtL 3:3.3 har betydelse även utanför arbetsrätten i och med att 

bestämmelsen visar att ett ansvar för utnyttjande av avtalsbrott inte är främmande i finsk 

rätt. Även om bestämmelsen endast tillämpas på arbetsrättsliga situationer, och därför 

inte blir tillämplig på sådana situationer som aktualiseras i den här undersökningen, ger 

den dock ett visst analogistöd för ett avtalsingreppsansvar. 

 

1.2.2.7 HB 13:2 

 

Ända sedan 1734 års Handels Balk har det funnits ett avtalsingreppsansvar i finsk rätt. 

HB 13:2 har följande lydelse: 

 
Leger man tvem ett; behålle then, som först hyrde, ehvad then senare mera utlofvadt 

hafver, eller ej, och böte then, som utlegde, tijo daler, och skadan åter. Samma lag vare om 

then, som hyrer thet han viste til annan uthyrdt vara. 

 

Bestämmelsen innebär att om man hyr ut samma sak (HB 13:1 omfattar uthyrande av 

”hus, gård, tomt, eller hvad thet är”) till två personer, så avgörs konflikten i enlighet 

med tidsprioritetsregeln: den som hyrde först vinner konflikten. Den som hyrde ut saken 

dubbelt blir ersättningsskyldig. Avtalsingreppsansvaret regleras i sista meningen: Även 

den som hyr det som han vet att är uthyrt till någon annan blir ersättningsskyldig. Här 

krävs ingen övertalning av innehavaren till saken, utan det räcker med att den som hyr 

saken utnyttjar avtalsbrottet. Bestämmelsen visar klart att ett avtalsingreppsansvar inte 
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är någon främmande företeelse i finsk rätt. Den kan t.o.m. sägas ge uttryck åt en 

allmännare princip om ansvar om man avsiktligt skadar en annans rättigheter.24 

 

1.2.2.8 Sammanfattning 

 

Genomgången av ovan beskrivna ansvarsformer visar att det inte finns någon 

ansvarsform som ersätter avtalsingreppsansvaret. Emellanåt är det möjligt att fånga upp 

vissa otillbörliga avtalsingrepp genom att ty sig till parternas osanna uttalanden, givande 

av muta eller otillåten användning av affärshemligheter, men dessa ansvarsformer 

ersätter i bästa fall endast delvis avtalsingreppsansvaret. Ansvaret för kollusion kommer 

nära ett avtalsingreppsansvar, men inte heller det ersätter ett rent avtalsingreppsansvar 

på grund av dess starka koppling till sakrätten. I finsk rätt finns två exempel på ett rent 

avtalsingreppsansvar. ArbAvtL 3:3.3 föreskriver att en arbetsgivare som anställer en 

person och känner till att han eller hon är förhindrad att börja arbeta på grund av ett 

annat arbetsförhållande ansvarar jämte arbetstagaren för skada som orsakas den tidigare 

arbetsgivaren. HB 13:2 anger att den som hyr något som han vet är uthyrt åt någon 

annan blir ersättningsskyldig. Bestämmelserna har visserligen begränsade 

tillämpningsområden, men deras principiella betydelse är desto större. De visar att ett 

avtalsingreppsansvar inte är någon udda företeelse i finsk rätt. 

 

1.2.3 Närmare om avgränsningen 

1.2.3.1 Fackförenings och arbetstagares ansvar för kampåtgärder 

 

I utländska framställningar är arbetsrättsliga tvister ofta framträdande exempel på 

medverkan till avtalsbrott. Emellanåt har det gällt arbetstagare som förmåtts ta 

anställning hos en konkurrent. Då har den arbetsgivare som har mist sina arbetstagare 

                                                 
24 Tammi-Salminen 2001, 316. 
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riktat krav mot den nya arbetsgivaren. I andra fall har tvisten gällt fackföreningars 

ansvar för de skador som orsakats arbetsgivaren vid strejk. Man kan formulera en 

fackförenings ansvar som en situation där fackföreningen har förmått sina medlemmar 

att begå avtalsbrott, d.v.s. inleda en olaglig strejk. Man har dock inte i Finland 

diskuterat ansvaret i termer av ingreppsansvar. Trots det kan det vara skäl att kort 

presentera diskussionen för att motivera varför speciellt kollektivarbetsrättsliga  

frågeställningar om strejker, blockader m.m. avgränsas.  

 

En arbetstagares skadeståndsansvar för skador som uppkommer på grund av en strejk 

har analyserats i ljuset av såväl utomobligatoriskt som kontraktuellt ansvar. Slutsatsen 

har varit att något utomobligatoriskt ansvar inte föreligger, eftersom man med 

skyldigheten att betala plikt (KollAvtL 9.1 §) har ersatt skadeståndsskyldigheten.25 

Kontraktuellt skadeståndsansvar på basis av brott mot arbetsavtalet har ansetts vara 

mycket sällsynt.26 I ljuset av ingreppsansvaret är inte arbetstagarens ansvar i förhållande 

till arbetsgivaren av intresse, eftersom arbetstagaren är avtalspart. Mer intressant är en 

arbetstagarförenings eventuella ansvar i förhållande till en arbetsgivare som lidit skada 

på grund av en lagstridig strejk. En strejk kan stå i strid med kollektivavtalslagen, lagen 

om medling i arbetstvister och övrig lagstiftning.27 Ett ansvar för brott mot 

kollektivavtalslagen är kontraktuellt, eftersom en s.k. fredsplikt följer av kollektivavtal 

endast för avtalspart och vid avtalet bundna föreningar.28 Det har ansetts att 

skadeståndsansvar inte föreligger, eftersom plikt skall betalas i stället för skadestånd 

(KollAvtL 9.1 §).29 Eventuellt kunde man tänka sig att en avtalspart (t.ex. en leverantör) 

till en bunden arbetsgivare kan kräva skadestånd (och kanske yrka på förbud), eftersom 

denne inte är bunden av fredsplikten. Situationen sammanfaller dock inte med de ovan 

beskrivna ingreppstypfallen, eftersom förmåendeelementet, d.v.s. samverkan mellan 

fackföringen och avtalsparten, saknas. 

 

                                                 
25 Bruun 1985, 13 ff. 
26 Bruun 1985, 13 ff. 
27 Bruun 1985a, 524. 
28 Bruun 1985a, 524. 
29 Bruun 1985a, 524. 
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Skadestånd vid brott mot skyldigheten att varsla om arbetsinställelse har diskuterats. 

Åsikterna har här gått isär. En del har ansett att ansvar föreligger för en organisation 

som bryter mot skyldigheten att meddela om förestående arbetsinställelse senast två 

veckor innan arbetsinställelsen (7.1 § lagen om medling i arbetstvister).30 Andra har 

ansett att ansvar inte föreligger. Här kan skada uppkomma såväl för arbetsgivaren som 

för arbetsgivarens avtalsparter. 

 

Ansvar vid brott mot annan lagstiftning kan uppkomma åtminstone i tre situationer.31 

(1) Skador som har uppstått som följd av blockad mot fartyg i hamn, t.ex. för att utkräva 

besättningens förfallna och innestående löner av redaren. (2) En arbetsgivarförening har 

förklarat visst företag i blockad för att hävda kravet på utbetalning av förfallna löner 

(s.k. indrivningsblockad). (3) Flera arbetstagarföreningar har deltagit i en kampåtgärd. I 

HD 1983 II 187 hade den bundna arbetstagarföreningen dömts att betala plikt. Frågan 

var om en lokal facklig samarbetsorganisation som inte var bunden vid kollektivavtalet 

kunde dömas att betala skadestånd för den skada arbetsgivaren hade lidit. HD ansåg att 

synnerligen vägande skäl enligt SkadestL 5:1 inte förelåg. Talan förkastades. 

 

Speciellt den situation som aktualiserades i HD 1983 II 187 kan karakteriseras som en 

situation av ett slags ingreppsansvar. Den arbetstagarorganisation som inte alltså var 

bunden av kollektivavtalet hade uppmanat sina medlemmar att inte använda sig av den 

aktuella affärsidkarens tjänster (livsmedelsaffär). Det var dock inte ett fall av 

uppmaning till avtalsbrott, utan en uppmaning att inte ingå avtal, d.v.s. något slag av 

ingrepp i det prekontraktuella förhållandet. 

 

De (kollektiv-)arbetsrättsliga situationerna kan aktualisera olika typer av avtalsingrepp. 

Alla arbetsrättsliga situationer avgränsas dock. Arbetsrätten är en förhållandevis 

specialiserad del av rätten, som färgas av emellanåt skarpa motsättningar mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Denna konflikt innebär att lagstiftningen kan få sådana 

särdrag som inte är relevanta utanför arbetsrätten. 

                                                 
30 Sarkko 1980, 311. 
31 Bruun 1985a, 528 ff. 
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1.2.3.2 Person- eller sakskador som stör avtalsprestationen 

 

Orsakande av person- eller sakskador som stör avtalsprestationen kan sägas vara en 

form av avtalsingrepp, som dock är ointressant i detta sammanhang eftersom 

övertalningsmomentet saknas och för att det finns en sak- eller personskada. Då det 

handlar om person- eller sakskador riktar den utomstående parten i regel åtgärder mot 

den ena eller bägge avtalsparter, eventuellt i syfte att hindra eller fördröja den ena 

partens prestation eller att göra prestationen felaktig. Vid otillbörliga ingripanden i 

avtalsförhållande finns något slag av samarbete mellan den utomstående parten och ena 

avtalsparten. Skillnaden till avtalsingrepp är att den utomstående inte i regel agerar i 

samförstånd med någondera parten: bägge avtalsparter lider i regel en skada av 

verksamheten. 

 

De åtgärder som den utomstående kan tänkas vidta varierar mycket. Det kan handla om 

att förstöra verktyg eller maskiner som behövs vid tillverkning av en produkt. Det kan 

handla om att olovligen ta i besittning (stjäla) det transportmedel som behövs för att 

leverera den köpta produkten innan varan har överlåtits till köparen. Det kan handla om 

att tillfoga den köpta produkten skada. Det som kännetecknar dessa exempel är att den 

åtgärd som den utomstående vidtar redan i sig är lagstridig. Det blir fråga om 

straffrättsligt ansvar t.ex. i form av skadegörelse, sabotage, olovligt besittningstagande, 

frihetsberövande eller dylikt. 

 

En utomstående kan på olika sätt störa uppfyllelsen av ett avtal. I HD 2003:124 hade A 

uppsåtligen skjutit sönder isoleringsflänsar på en kraftledning och dömts till straff för 

grov skadegörelse. Skadan på kraftledningen medförde att några industriföretag som 

använde strömmen drabbades av produktionsavbrott och skador på sina anläggningar. 

Frågan var om A, en utomstående i förhållande till eldistributionsavtalet mellan 

elbolaget och industriföretagen, var ansvarig för de skador som hade drabbat 

industriföretagen. Käromålet, som bygger på ansvar för s.k. tredjemansskada, 

förkastades av HD med hänvisning till flera skäl. Det hade inte visats att A hade haft för 

avsikt att skada industriföretagen. Skadan hade inte heller varit förutsebar. Endast 

elbolaget, inte industriföretagen, var direkt skadelidande. HD ansåg att tredjeman i regel 
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inte har rätt att yrka skadestånd. Trots att det finns undantag från denna regel fanns 

sådana omständigheter inte för handen i detta fall.32 

 

1.2.3.3 Ansvar för andra former av otillbörlig konkurrens 

 

Avtalsuppfyllelsen kan även påverkas indirekt av olika former av otillbörlig 

konkurrens.33 T.ex. vid s.k. slavisk efterbildning, som innebär att en känd produkt 

kopieras av någon som inte har rätt till det i syfte att skapa en uppfattning hos 

konsumenten om att även kopian är ett original, påverkas efterfrågan av 

originalprodukten sannolikt negativt efter att efterbildningen har kommit ut på 

marknaden. Det innebär att antalet sålda originalprodukter minskar, och därmed 

minskar även antalet köpeavtal, vilket kan anses vara en form av påverkan på avtal. 

Denna form av påverkan är dock indirekt, eftersom den går via en minskad efterfrågan. 

Motsvarande situation kan uppkomma om konkurrenten har vilseledande 

marknadsföring eller jämförande reklam som ger en felaktig bild. Då påverkas 

efterfrågan, vilket indirekt påverkar avtalsförhållanden. Här undersöks dock endast 

direkt påverkan på avtal: Den utomstående angriper avsiktligt ett specifikt avtal. 

 

1.2.3.4 Hoppande krav 

 

Avtalsuppfyllelsen kan påverkas av ett avtalsbrott hos en medkontrahents 

medkontrahent. Låt oss anta att leveransen av en vara som skall tillverkas särskilt för 

köparen försenas på grund av att en underleverantör till säljaren inte i tid har fullföljt sitt 

avtal med säljaren (det kunde t.ex. gälla tillverkningen av vissa delar till varan). Då kan 

man säga att underleverantören har förorsakat säljarens avtalsbrott. Frågan som då kan 

aktualiseras är om köparen har rätt att vända sig direkt till underleverantören, som är 

utomstående i förhållande till avtalet, för att kräva skadestånd (s.k. hoppande krav eller 

                                                 
32 Se även HD 1994:94. 
33 Så även Lunde 2000, 437. 
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direktkrav). Särskilt aktuell blir frågan om medkontrahentens betalningsförmåga är 

svag.  

 

Det traditionella synsättet är att ett avtal inte grundar avtalsrättsligt ansvar för 

utomstående, d.v.s. underleverantören blir i regel inte ansvarig gentemot köparen.34 

Denna regel är fortfarande en viktig utgångspunkt.35 Den bakomliggande tanken är att 

en avtalspart måste ha möjlighet att kontrollera i förhållande till vem som det 

avtalsrättsliga ansvaret gäller, eftersom det avtalsrättsliga ansvaret är mer omfattande än 

det deliktuella ansvaret.36 En begränsning av ansvaret till avtalsparterna förenklar och 

ökar förutsebarheten i fråga om ansvarsförhållandena och riskhanteringen.37  

 

I vissa fall kan dock hoppande krav framställas. I HD 1999:19 blev en redovisningsbyrå 

avtalsrättsligt ansvarig gentemot uppdragsgivarens avtalspart på grund av att 

redovisningsbyrån hade varit vårdslös vid bildandet av ett bolag, vilket hade lett till att 

uppdragsgivarens avtalspart hade lidit en skada. En långivare som har förlitat sig på ett 

värderingsintyg som sedermera visade sig vara felaktigt har i svensk praxis (NJA 1987 

s. 692) däremot analyserats i ljuset av den utomkontraktuella bestämmelsen om ren 

förmögenhetsskada. Ansvar ansågs föreligga.38  

 

KSL 5:31.2 ger en konsument rätt att under vissa förutsättningar rikta krav mot en 

näringsidgare som i ett tidigare säljled har överlåtit varan för återförsäljning. BostadsKL 

5:6.1 ger bostadsköparen under vissa förutsättningar en rätt att rikta krav mot en 

näringsidkare i ett tidigare säljled som har överlåtit en anordning (bl.a. kyl, frys och 

spis) som hör till bostaden. En utvidgning av det kontraktuella ansvaret sker även i de 

situationer av konsumtionskrediter som nämns i KSL 7:13: En konsument har samma 

                                                 
34 Hemmo 2003a, 408 och 416 f. Bärlund 2002, 382. 
35 Hemmo 2003a, 408. 
36 Hemmo 2003a, 417 f. Att det avtalsrättsliga ansvaret är mer omfattande framgår bl.a. av att rena 

förmögenhetsskador skall ersättas utan något krav på ”synnerligen vägande skäl”, som är en förutsättning 

vid deliktuellt skadestånd (SkL 5:1). 
37 Hemmo 2003a, 418. 
38 Se även Ramberg & Ramberg 2003, 292 f. 
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rätt att åberopa påföljder vid avtalsbrott mot en kreditgivare som har finansierat köpet 

som mot säljaren. 

 

Vid hoppande krav handlar det typiskt om att den som kravet riktas mot är orsak till 

avtalsbrottet. I den här bemärkelsen påminner den utomståendes ansvar vid hoppande 

krav om medverkan till avtalsbrott. En väsentlig skillnad är dock att tredjemannen vid 

hoppande krav alltid är involverad i avtalskonstellationen. Han kan vara en part i ett 

tidigare sälj- eller produktionsled (KSL 5:31.2, BostKL 5:6.1), han kan vara en 

kreditgivare (KSL 7:13), han kan ha haft en upplysningsplikt gentemot 

medkontrahentens medkontrahent (HD 1999:19). Vid medverkan till avtalsbrott är den 

utomstående inte på något sätt involverad i avtalskonstellationen. Tredjemannen kan 

visserligen ha ett avtalsförhållande till avtalsparten, men det avtalet måste gälla något 

annat. T.ex. i MD 64/03 fanns ett grossistavtal, medan tvisten gällde arbetsavtal. En 

annan väsentlig skillnad är att vid hoppande krav diskuterar man om det kontraktuella 

ansvaret kan utvidgas till medkontrahentens medkontrahent.39 Vid otillbörliga 

ingripanden i avtalsförhållande vilar ansvargrunden helt och hållet på en deliktuell 

grund. 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metoder 

 

Frågan om rättsvetenskapens metoder har diskuterats livligt under senare år, speciellt 

bland rättsteoretiker.40 Eftersom även ett omedvetet metodval återspeglas i 

undersökningen är det skäl att reflektera över var den här valda metoden placerar sig i 

den metodologiska “verktygsbacken”. Uppfattningen om vad som uppfattas som 

rättsvetenskap är liberal i Finland. Förutom traditionell tolkningsjuridik (rättsdogmatik, 

traditionell rättsvetenskap) kan rättsvetenskapen undersöka rätten ur andra synvinklar, 

                                                 
39 Hemmo 2003a, 415.  
40 Se bl.a. Siltala 2003. 
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och med andra metoder än de rättsdogmatiska. Rättsvetenskapen kan bl.a. undersöka 

rättens psykologiska, historiska, kulturella, samhälleliga eller filosofiska aspekter. T.ex. 

en undersökning av rättens samhälleliga verkningar med hjälp av kvantitativa 

(statistiska) eller kvalitativa metoder utgör således rättsvetenskap. 

 

Trots mångfalden av metoder och forskningsinriktningar undersöks rätten här ur den 

traditionella synvinkeln, d.v.s. rättsvetenskapen i den form den kommer till uttryck här 

är en tolkningsvetenskap som bedrivs med rättsdogmatiska metoder. Att undersöka 

avtalsingrepp ur ett helt traditionellt lagstiftnings- och domstolsperspektiv är fruklöst, 

eftersom varken lagmotiv eller prejudikat ger tillräcklig ledning. Inte ens inhemsk 

doktrin har behandlat frågan i tillräcklig omfattning för att en traditionell approach 

skulle vara tillräcklig. Det oaktat är metoden i den här undersökningen rättsdogmatisk. 

Syftet är att tolka och systematisera gällande rätt utgående från en bestämd 

rättskällelära. Avsikten är i princip att ge rekommendationer de lege lata, inte de lege 

ferenda. Eftersom ingreppsansvaret lyst med sin frånvaro, med undantag av vissa inlägg 

i litteraturen, blir undersökningen dock av typen de sententia ferenda, vilket innebär att 

tolkningsrekommendationerna inte är i konflikt med gällande rätt, men de har inte heller 

direkt och klart stöd i rättskällorna. Tolkningsrekommendationer de sententia ferenda 

kräver inte en lagändring för att kunna omfattas av gällande rätt, däremot krävs att 

någon rättslig aktör, t.ex. högsta domstolen, anammar tolkningsrekommendationerna. 

 

Vid tolkningen följs den traditionella rättskälleläran.41 Enligt den indelas rättskällorna i 

starkt förpliktande (skall), svagt förpliktande (bör) och tillåtna (får).42 De starkt 

förpliktande rättskällorna är lag (inklusive grundlagen samt EG-fördraget, -direktiv och 

-förordningar) och sedvanerätt, de svagt förpliktande är förarbeten och prejudikat och 

tillåtna är bl.a. rättslitteratur och främmande rätt.43 På grund av den inhemska 

materialbristen kommer de tillåtna rättskällorna att ha en central roll i undersökningen. 

Rättsekonomiska teorier, främmande rätt och doktrin används i stor omfattning i 

analysen. 

                                                 
41 Aarnio 1989, 78. Siltala 2003, 247 ff. 
42 Aarnio 1989, 89 ff, speciellt 93 och Peczenik 1995, 213 ff. 
43 Aarnio 1989, 89 ff och Peczenik 1995, 213 ff. 
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1.3.2 Förhållandet till argumentutvecklande dogmatik 

 

Hemmo anser att lagstiftningen, förarbetena och prejudikaten inom avtals- och 

skadeståndsrätten ger föga ledning, och att rättsprinciper och reella argument får en 

central roll vid utformningen av de rättsdogmatiska ställningstagandena. De konkreta 

tolkningsrekommendationerna färgas starkt av tolkarens subjektiva syn på saken på 

grund av de värderingar och den tankevärld denne lever i.44 Därför är det ofta inte 

ändamålsenligt att sträva till att presentera detaljerade tolkningsrekommendationer, utan 

i stället koncentrera sig på de olika argumentationssättens innehåll, konstruktion och 

förhållanden till varandra. Denna s.k. argumentutvecklande dogmatik (argumentteja 

kehittelevä dogmatiikka) lämnar utrymme i den konkreta beslutssituationen för den 

slutliga avvägningen mellan de aktuella argumenten.45 

 

Hemmos syn förefaller bygga på en uppfattning om rättsvetenskapens 

objektivitetssträvan: undersökningen skall vara så objektiv som möjligt, d.v.s. den skall 

inkludera så lite som möjligt av författarens eget subjektiva tyckande. Det här är en 

nyckelfråga. Skall rättsvetenskapen sträva efter objektivitet? Svaret beror på 

forskarideologin: bedriver man deskriptiv eller kritisk forskning. Ju mer kritisk man är 

desto större är inslaget av utomrättsliga värden och värderingar. Ju mer deskriptiv 

forskning, desto mindre säkra slutsatser kan dras på grund av den ovan beskrivna 

vagheten i rättskällorna. I ljuset av den här indelningen kan forskningen vara hur 

deskriptiv eller kritisk som helst. En god (rättsdogmatisk) forskning karakteriseras dock 

av att tolkningsrekommendationerna har ett institutionellt stöd. Samtidigt måste dock 

forskning alltid innehålla en mått av kritik (dock inte nödvändigtvis med politiska 

förtecken). En till alla delar beskrivande undersökning utan kritik är ursäktande 

(apologi), den försvarar det gällande.46 Om tolkningsrekommendationerna skall 

                                                 
44 Hemmo 1998, 10 f. 
45 Hemmo 1998, 11. 
46 Nuutila 1996, 102 f. 
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bibehålla sitt institutionella stöd kan man dock inte gå hur långt som helst i kritiken. En 

kritik utan institutionellt stöd framstår som önsketänkande (utopi). Då kan forskningen 

inte mera karakteriseras som rättsdogmatik. I ljuset av den här indelningen förefaller 

den argumentutvecklande dogmatiken som ett steg på vägen mot kritik i och med att 

alternativa lösningar presenteras, men den håller sig dock i huvudsak inom det 

deskriptiva området för att med säkerhet behålla det institutionella stödet. 

 

Den argumentutvecklande dogmatiken är ändamålsenlig t.ex. i situationer där fakta är så 

komplicerade att det är svårt att en gång för alla filtrera bort de onödiga elementen av 

händelseförloppet, och skapa allmänna regler eller pedagogiska typfall. I sådana 

komplexa situationer kan sammansättningen av fakta variera från fall till fall till den 

grad att en konstruktion av typfall eller liknande förenklingar av verkligheten inte har 

någon funktion utanför just de i fallet givna fakta. I regel är det dock möjligt, och 

önskvärt, att förenkla verkligheten genom typfall eller liknande. 

 

En ytterligare fråga är i vilken mån rättsvetenskapen är retorik: är det meningen att 

författaren med sin text skall övertyga läsaren om tolkningsrekommendationernas 

hållbarhet, eller skall författaren endast presentera olika tolkningsalternativ (en 

verktygsback) för domaren och advokater? Frågan måste lösas skilt för varje enskild 

undersökning. Emellanåt är forskningens syfte att endast presentera 

tolkningsalternativen, medan det andra gånger finns orsak att gå ett steg längre, och 

välja ett av alternativen, även då det inte är givet att rekommendationen har ett klart 

institutionellt stöd. Då är det i sista hand upp till domstolarna och övriga rättsliga 

aktörer att ta ställning till tolkningsrekommendationens värde i konkreta fall.  

 

Syftet med den här undersökningen är att påverka rättsutvecklingen. I litteraturen har 

det påpekats att en orsak till att ingreppsansvaret inte funnits i finsk rätt har berott på att 

ingen har diskuterat det.47 Av den anledningen finns det orsak att ta steget ut, och ge 

tolkningsrekommendationer för olika situationer. Samtidigt som det utgör en risk, 

eftersom det institutionella stödet är svagt, öppnar det även möjligheten för en uttrycklig 

                                                 
47 Hemmo 1998, 229. 



  26

rättsutveckling, d.v.s. en utveckling av rätten på ett sätt där domstolarna uttryckligen tar 

ställning för eller emot ett ingreppsansvar i stället för som nu då ansvarsformen inte 

diskuteras. 

 

1.4 Uppläggning 

 

Undersökningen är disponerad så att efter denna introduktion följer i kapitel 2 en allmän 

diskussion om skyddet mot otillbörlig konkurrens. Därefter följer i kapitel 3 en 

redogörelse över avtalsingreppsansvaret i främmande rätt (Tyskland, Sverige, Norge, 

England (inklusive Wales) och USA). I kapitel 4 om ingreppsansvaret i finsk rätt avgörs 

striden mellan ingreppsansvarets vara eller inte vara. Efter att det i kapitel 4 har 

konstaterats att ett ansvar bör finnas diskuteras de närmare kriterierna för ansvar i 

kapitel 5. kapitlen 6—8 diskuteras påföljderna av ett avtalsingrepp: skadestånd, förbud 

och det senare avtalets ogiltighet (eller overksamhet i förhållande till den andra 

avtalsparten).48 Den sammanfattande analysen finns i kapitel 9. 

                                                 
48 Det bör således observeras att undersökningen inte är skadeståndsrättslig eftersom även förbud och 

ogiltighet diskuteras. Den kunde eventuellt karakteriseras som ansvarsrättslig. 
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2 SKYDDET MOT OTILLBÖRLIG KONKURRENS 

2.1 Skyddet mot otillbörlig konkurrens som ansvarsgrund 

 

En första fråga är vilken lagstiftning som kunde tillämpas på otillbörliga ingripanden i 

avtalsförhållande. Man kunde tänka sig att undersöka frågan i ljuset av den allmänna 

skadeståndsrätten. Då skulle frågan vara om det är skadeståndsgrundande i ljuset av 

SkL, särskilt SkL 5:1, att otillbörligt ingripa i ett avtalsförhållande. I många länder vilar 

ansvaret för otillbörliga ingripanden åtminstone delvis på den allmänna 

skadeståndsrätten. T.ex. i Norge och i Tyskland är det möjligt (vid sidan av skyddet mot 

otillbörlig konkurrens) att beivra otillbörliga ingripanden på basis av den allmänna 

skadeståndsrätten. I England och USA, där man inte känner till motsvarande indelning, 

finns det vissa skadeståndsgrunder (torts) för otillbörliga ingripanden. Dessa brukar 

kallas business torts, men kunde likaväl anses utgöra en del av den allmänna 

skadeståndsrätten.  

 

En annan möjlighet är att undersöka avtalsingrepp i ljuset av skyddet mot otillbörlig 

konkurrens (OtillbFörfL), d.v.s. i ljuset av den lagstiftning som kunde kallas allmän 

konkurrensrätt eller marknadsföringsrätt. Den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens, 

UWG, ger ett mycket starkt skydd för marknadsaktörer (konkurrenter, andra 

näringsidkare och konsumenter) mot avtalsingrepp. Även den norska 

markedsføringsloven § 1 ger skydd mot avtalsingrepp. Med andra ord finns det i tysk 

och norsk rätt möjlighet att beivra avtalsingrepp såväl på allmän skadeståndsrättslig 

grund som på basis av marknadsföringsrättslig grund. 

 

En tredje möjlighet vore att undersöka om den utomstående kunde vara 

kontraktsrättsligt ansvarig. I inget av de undersökta länderna (Tyskland, England, USA, 

Norge, Sverige) har frågan behandlats kontraktsrättsligt. Inte heller har man i doktrinen 

behandlat frågan kontraktsrättsligt. Tvärtom har det uttryckligen anförts att det handlar 
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om deliktuellt ansvar.49 Eventuellt kunde man diskutera kontraktsrättsligt ansvar om det 

fanns något slag av kontrakt eller kontraktsliknande förhållande mellan den 

utomstående och åtminstone ena avtalsparten. Sådana konstellationer är dock ägnade att 

i onödan komplicera frågeställningen: det intressanta är om avtalsförhållandet kan få 

skydd mot en utomstående även om det inte finns någon möjlighet till hoppande krav 

eller liknande kontraktsrättsliga konstruktioner. 

 

En fjärde möjlighet är att, på motsvarande sätt som i sakrätten i fråga om kollusion, 

stöda sig på en allmän princip om rättsmissbruk eller verksamhet i strid med god sed 

(som sträcker sig utanför tillämpningsområdet för OtillbFörfL).50 Även om det vore 

möjligt att föra en fullt godtagbar argumentation på basis av dessa principer förefaller 

det ändå som mer ändamålsenligt att försöka använda ett så starkt institutionellt stöd 

som möjligt (OtillbFörfL 1 §, SkL). De okodifierade principerna om rättsmissbruk och 

verksamhet i strid med god sed (utanför OtillbFörfL) är till den grad vaga att 

diskussionen då borde börja med en ingående diskussion om dessa principers närmare 

innehåll, vilket är ägnat att förflytta diskussionen bort från den intressanta konflikten 

mellan avtalsrelationen och konkurrensfriheten. 

 

De i denna undersökning aktuella ansvarsgrunderna är således OtillbFörfL 1 § och SkL. 

Det bör dock observeras att om skadestånd yrkas på basis av ett förfarande i strid med 

OtillbFörfL, så tillämpas SkL på skadeståndet. Det i sin tur innebär att skillnaden 

mellan ansvarsgrunderna, gällande skadeståndsfrågan, är små. Eventuellt är det svårare 

att få skadestånd om man yrkar skadestånd direkt på basis av SkL, eftersom någon 

bedömning av otillbörligheten i ljuset av OtillbFörfL 1 § inte har gjorts. Problemet i 

fråga om skadeståndet är SkL 5:1 som kräver myndighetsutövning, brott eller 

synnerligen vägande skäl för att rena förmögenhetsskador skall vara ersättningsgilla. I 

fråga om otillbörliga förfaranden är frågan i regel om synnerligen vägande skäl är för 

handen. Tröskeln för synnerligen vägande skäl har traditionellt varit mycket hög. I HD 

2005:105 konstaterades dock att ett skadeståndsansvar presumeras om en näringsidkare 

har gjort sig skyldig till ett enligt OtillbFörfL 1 § uppsåtligt otillbörligt förfarande med 

                                                 
49 Hemmo 1998, 232. 
50 Tammi-Salminen 2001, 253. Kartio 2001, 57. 
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vetskap om att förfarandet är ägnat att leda till skada. Om det har konstaterats att ett 

förfarande är i strid med OtillbFörfL 1 § är det eventuellt lite lättare att få ersättning än 

om man kräver direkt på basis av SkL. Av den anledningen kommer fokus här att vara 

på OtillbFörfL. Det bör dock observeras att tillämpningsområdet för OtillbFörfL är 

begränsat till näringsidkare (kanske t.o.m. enbart till konkurrenter) varför övriga är 

tvungna att förlita sig på SkL. Tanken är här dock den att om ett ansvar kan konstrueras 

på basis av OtillbFörfL är det möjligtvis tänkbart att ett sådant ansvar även migrerar till 

situationer där SkL tillämpas direkt. Slutsatsen är alltså den att ansvaret här bedöms i 

ljuset av OtillbFörfL 1 §. Situationer där man direkt tillämpar SkL diskuteras inte. 

 

2.2 Marknadsekonomin och konkurrensfriheten 

 

I en samhällsekonomi måste det avgöras vad som skall produceras, hur produktionen 

skall ske och hur produktionsresultaten skall fördelas.51 I en marknadsekonomi är det 

prisbildningen, d.v.s. utbud och efterfrågan, som ger svaret på dessa frågor. Vad och hur 

något produceras samt hur resultaten fördelas avgörs av hur mycket vinster ett företag 

kan få av att tillverka olika varor och tjänster.52 Företagen söker sig dit där vinsterna är 

störst, och det är priset på en produkt som fungerar som signal för vinstmarginalerna. 

Denna förenklade modell, som i många fall inte överensstämmer med verkligheten, 

bygger dock på tanken om att vid fri konkurrens uppnås en för konsumenterna optimalt 

gynnsam prisnivå vid vilken företagens vinster är möjligast små men tillräckligt stora 

för fortsatt verksamhet. För att en sådan idealsituation skall kunna uppnås förutsätts att 

marknadsaktörerna (köparna å ena sidan, säljarna å den andra) inte samverkar, d.v.s. 

ingår karteller, utan var och en strävar självständigt att försöka ingå avtal med 

motparten, d.v.s. konkurrerar. Konkurrensen på marknaden är helt central för vår 

ekonomi. Den lagstiftning som reglerar konkurrensen på marknaden är tudelad: dels 

reglerar konkurrensbegränsningsrätten – enligt gängse terminologi konkurrensrätten – 

karteller, missbruk av dominerande marknadsställning och andra 

                                                 
51 Eklund 1995, s. 53. 
52 Eklund 1995, s. 54. 
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konkurrensbegränsningar. Konkurrensbegränsningsrätten förutsätter att det inte finns 

karteller eller andra konkurrensbegränsande åtgärder på marknaden, eftersom 

prismekanismen då försätts ur spel.53 Syftet är att skydda den fria prisbildningen. I 

förarbetena till KonkBL framgår just prismekanismens betydelse för en effektiv 

fördelning av samhällets resurser. Enligt KonkBL 1 § är syftet med lagen att skydda en 

sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar. I 

en fungerande konkurrens fungerar prismekanismen: det är näringsidkarna själva som 

får prissätta sina produkter och använda sina konkurrensmedel på ett sätt som de själva 

finner ändamålsenligt. I förarbetena anges att ekonomisk konkurrens är bättre än 

planekonomi och näringslivets självreglering vid allokeringen av resurser.54 Av den 

anledningen måste man ställa sig avogt till marknadsaktörernas 

konkurrensbegränsningar och konkurrensbegränsande arrangemang från statsmaktens 

sida.55 

  

Konkurrensbegränsningsrätten skyddar marknadsekonomin i sig själv.56 

Konkurrensbegränsningsrätten skyddar konkurrensen som institution och som process.57 

Konkurrensbegränsningsrätten intresserar sig för prisbildningen: har prismekanismen 

fått fungera ostört? Skyddet mot otillbörlig konkurrens – som även kunde kallas 

konkurrensregleringsrätten – intresserar sig däremot för det sätt på vilket konkurrensen 

bedrivs. Otillbörlig konkurrens fokuserar i första hand på andra konkurrensmedel än 

priset, speciellt på frågan om vilka konkurrensmedel som är tillåtna och vilka som inte 

är det. Det finns ett samband mellan skyddet mot otillbörlig konkurrens och 

konkurrensbegränsningsrätten. I motiven till KonkBL anges att näringsidkarna å ena 

sidan ska fritt få bestämma om användningen av sina konkurrensmedel, å andra sidan 

att konkurrens bör ske lagenligt och i enlighet med god sed, vilket är en klar hänvisning 

                                                 
53 HE 162/1991, p. 1.1. 
54 HE 162/1991 p. 1.1. 
55 HE 162/1991, p. 1.1. 
56 Kuoppamäki 2003, 75. 
57 Kuoppamäki 2003, 75.  
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till skyddet mot otillbörlig konkurrens.58 I 1987 års kommittébetänkande anges 

uttryckligen att KonkBL inte ger skydd om konkurrensen är otillbörlig.59 

 

2.3 Konkurrensmedlens tillbörlighet 

 

Företag har olika konkurrensmedel (strategier) de kan använda i tävlan om kunderna, 

och på det viset uppnå en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Eftersom skyddet 

mot otillbörlig konkurrens handlar om att dra gränsen mellan tillvägagångssätt som är 

tillåtna och sådana som är otillåtna är det skäl att i ljuset av marknadsföringsteorin 

undersöka hur företag uppnår konkurrensfördelar.  

 

För att uppnå konkurrensfördelar brukar man i marknadsföringsteoretiska presentationer 

skilja mellan två principiellt skilda strategier: prisstrategin och förädlingsstrategin.60 

Prisstrategin går ut på att sälja billigare än konkurrenterna. Eftersom ett företag på lång 

sikt inte kan sälja på förlust är prisstrategin hållbar endast om kostnaderna per enhet är 

lägre än hos konkurrenterna. På kort sikt kan prisstrategin användas även om man säljer 

på förlust. T.ex. vid rovprissättning (predatory pricing) säljer en (eller flera) på förlust 

för att slå ut en konkurrent eller för att förhindra att någon utomstående inträder på 

marknaden. På lång sikt måste dock det rovprissättande företaget genom sin ökade 

marknadsmakt kunna ta igen förlusterna genom högre priser.  

 

I en bransch där priskonkurrensen är hård innebär det i regel att vinstmarginalen är liten 

även för den som har lägre kostnader än sina konkurrenter. Av den anledningen 

kombineras i prisstrategin de lägre kostnaderna ofta med stora volymer. Endast vid stora 

volymer uppnås en tillräcklig vinst om vinstmarginalen per såld enhet är liten. Det i sin 

tur innebär att endast få företag har möjlighet på lång sikt att framgångsrikt använda sig 

av prisstrategin. I regel krävs då en unik produktionsprocess eller annars en överlägsen 

                                                 
58 HE 162/1991, p. 1.1. Se också Kuoppamäki 2003, 63. 
59 KM 1987:4, 117. Se också Kuoppamäki 2003, 64. 
60 Rope 2005, s. 100. 
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kostnadseffektivitet.61 Att upprätthålla en sådan överlägsenhet är förhållandevis svårt, 

vilket i praktiken vanligen innebär att konkurrenterna förr eller senare lyckas sänka sina 

kostnader, vilket leder till att konkurrensfördelen har förlorats.  

 

Förädlingsstrategin, som ofta upplevs som den grundläggande 

marknadsföringsstrategin, finns till för att slippa priskonkurrens.62 Om man lyckas 

skapa en produkt som är tillräckligt lockande i förhållande till konkurrenternas 

produkter kan man ha ett högre pris. Det viktiga är här att skapa en hållbar fördel, som 

gör att företaget vinner marknadsandelar och får högre vinstmarginal per såld enhet, 

vilket gör företaget bättre rustat för framtida konkurrens. För att uppnå en hållbar fördel 

i förhållande till konkurrenterna måste förädlingen (skillnaden) uppfylla fyra kriterier. 

(a) Kunden måste uppleva att skillnaden ger viktiga fördelar. (b) Skillnaden skall vara 

unik. Den fördel som ens produkt ger skall saknas i konkurrenternas produkter. (c) 

Skillnaden skall vara svår att kopiera genom inträdesbarriärer t.ex. i form av kunnande, 

stordriftsfördelar, brand, patent eller dylikt. (d) Produkten måste vara lönsam att 

tillverka och sälja.63  

 

Förädlingen kan gälla produkten eller tillvägagångssätten. Syftet med att förädla 

produkten är att skapa en produkt som av kunderna upplevs som bättre än 

konkurrenternas. Produkten består av tre element: kärnprodukten (den egentliga 

produkten), tilläggsförmåner och imageprodukten.64 I fråga om kärnprodukten kan 

sådant som prestanda, utrustningsnivå, hållbarhet, konformitet med standarder, 

användningskostnader och utseende förändras eller förbättras.65 Tilläggsförmånerna, 

som blivit allt viktigare, kan gälla sådant som möjligheten att köpa på kredit och 

villkoren för kreditgivningen, beställningens enkelhet, leveranssäkerhet och –snabbhet, 

installation, utbildning i användning, service av varan efter köpetillfället och garantier.66 

                                                 
61 Rope 2005, s. 100 f. 
62 Rope 2005, s. 101. 
63 Doyle 1998, s. 80. 
64 Rope 2005, s. 102. 
65 Doyle 1998, s. 81. 
66 Doyle 1998, s. 82. 
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Imageprodukten handlar om det produkten eller företaget som tillverkar produkten 

representerar, som kan ha att göra med hållbarhet, prestanda, livsstil m.m. Förädlingen 

av imageprodukten sker dels genom att förädla kärnprodukten och tilläggsprodukterna, 

dels genom marknadsföring.67  

 

Tre olika, något överlappande, tillvägagångssätt kan förädlas: kvaliteten/servicen, 

kundförhållandet och utbudspaketering. Även om produkten inte i sig skiljer sig från 

konkurrenternas kan kvaliteten i det som görs i företaget vara bättre än i andra företag. 

Genom att förädla kundförhållandet kan man få långvariga kunder som återkommer. 

Med utbudspaketeringen avses att även om produkten är likadan som konkurrenternas 

har man lyckats skapa en helhet av produkt, tjänster m.m. som fullt ut tillgodoser 

kundens krav. Det i sin tur förutsätter att man har ett förhållandevis stort urval. 

 

Såväl prisstrategin som förädlingsstrategin tar sikte på att förbättra den egna 

verksamheten, inte att försöka hindra konkurrenterna i deras verksamhet. På 

motsvarande sätt kan man skilja mellan prestationskonkurrens, som går ut på att 

förbättra den egna prestationen, och störningskonkurrens.68 I Tyskland där man 

traditionellt har använt sig av detta begreppspar (Leistungs- & 

Behinderungswettbewerb) har man börjat frångå begreppen, men de ger dock en 

antydan om vad det handlar om. Det tillåtna handlar om att sänka priset eller att förädla 

produkten i syfte att öka omsättningen, medan övrigt är otillåtet. Det är självskrivet att 

en så enkel gränsdragning mellan det tillåtna och otillåtna inte låter sig göras. T.ex. vid 

slavisk efterbildning gör man “förbättringar” i den egna produkten genom att efterbilda 

någon annans produkt. Något direkt hindrande av annans verksamhet finns inte. 

Detsamma gäller reklam: var går gränsen mellan förbättringen av det egna och 

hindrandet av en konkurrent, om man missbrukar superlativer? Trots begreppens ringa 

värde för den juridiska tolkningsverksamheten är de dock av viss betydelse vid 

förståelsen av skillnaden mellan det tillåtna och det otillåtna: det är den egna 

prestationen som näringsidkaren skall fokusera på.  

 

                                                 
67 Doyle 1998, s. 83. 
68 Kuoppamäki 2003, 109. 
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2.4 Konkurrensregleringsrätten 

 

Skyddet mot otillbörliga förfaranden i näringsverksamhet, eller kortare skyddet mot 

otillbörlig konkurrens, hör till marknadsrätten. Bernitz lanserade år 1969 i sin 

doktorsavhandling rättsområdet marknadsrätt som den del av rättsordningen som har till 

uppgift att normera bedrivandet av näringsverksamhet och företagens handlande på 

marknaden genom ramregler om företagens etablering, marknadsföring, konkurrens 

samt konsumentskydd.69 Marknadsrätten omfattar inte avtals- och sakrättsliga regler 

som direkt berör individuella transaktioner på marknaden.70 Förutom näringsrätten hör 

konkurrensrätten (konkurrensbegränsningsrätten) och skyddet mot otillbörlig 

konkurrens och konsumenträtten (i fråga om marknadsföringsreglerna) till 

marknadsrätten. Immaterialrätten är ett skilt rättsområde, som dock har många 

beröringspunkter med marknadsrätten. I fråga om förhållandet mellan immaterialrätten 

och skyddet mot otillbörlig konkurrens hänför Bernitz otillbörliga efterbildningar till 

immaterialrätten, medan marknadsföringens reglering hör till marknadsrätten.71  

 

Bernitz marknadsrättsbegrepp är väl inarbetat i Sverige och även i Finland.72 I Danmark 

har Madsen använt sig av marknadsrättsbegreppet.73 I Danmark finns också en annan 

inriktning som går ut på att bygga vidare på konkurrensrättsbegreppet. Enligt 

Koktvedgaard omfattar konkurrensrätten inte enbart konkurrensbegränsningsrätten, 

d.v.s. det som i Finland i vanliga fall kallas konkurrensrätt, utan även skyddet mot 

otillbörlig konkurrens. I Koktvedgaards terminologi kallas skyddet mot otillbörlig 

konkurrens konkurrensregleringsrätten (konkurrencereguleringsretten).74 I tysk rätt talar 

man om Wettbewerbsrecht¸ d.v.s. konkurrensrätt. Man kunde även se 

                                                 
69 Bernitz 1969, 63. 
70 Bernitz 1969, 52 ff. 
71 Bernitz 1969, 68. 
72 Rissanen & Tiili & Mäkinen 1990, 18 f. Bernitz & Tiili 1974, 2 f. 
73 Madsen 2000, 1 ff. 
74 Koktvedgaard 2003, 21. 
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konkurrensregleringsrätten som Sonderdeliktsrecht, d.v.s. som en speciell ansvarsrätt i 

motsats till allmän ansvarsrätt (eller allmän skadeståndsrätt).75 

 

Särskilt i Sverige används mer specifikt benämningen marknadsföringsrätt som 

beteckning på det rättsområde som gäller regleringen av marknadsföringen, och som i 

första hand regleras av marknadsföringslagen. Ett motsvarande bruk av 

marknadsföringsrätt för Finlands del skulle omfatta förutom OtillbFörfL även, och 

kanske framför allt, KSL 2 kap. Därutöver finns marknadsföringsrättsliga regler bl.a. i 

VPML 2 kap. Marknadsföringsrättsbegreppet är tillräckligt specifikt och beskrivande 

för att utgöra en adekvat benämning på de regler som gäller marknadsföring. Problemet 

är att speciellt OtillbFörfL även omfattar tillvägagångssätt som inte intuitivt kan 

betecknas som marknadsföringsrättsliga. T.ex. otillbörlig produktefterbildning ligger 

närmare immaterialrätten än marknadsföringsrätten. Situationen är densamma i Sverige 

och Norge där marknadsföringslagarna anger att otillbörliga produktefterbildningar inte 

är tillåtna. 

 

Marknadsföringsbegreppets användbarhet på ingreppsansvaret kan likaså diskuteras. Å 

ena sidan faller det sig naturligt att beteckna övertalning till avtalsbrott som 

marknadsföring om man fokuserar på att kommunikationen mellan den utomstående 

och avtalsparten har ett avsättningsfrämjande syfte. Å andra sidan förefaller det som en 

onödig omväg att gå via marknadsföringsbegreppet. I stället kunde såväl 

efterbildningsskyddet som ingreppsansvaret anses vara en del av konkurrensrätten, dock 

inte konkurrensbegränsningsrätten, utan det som Koktvedgaard kallar 

konkurrensregleringsrätten. Ett sådant språkbruk har delvis anammats av lagstiftaren. 

Ett brott mot OtillbFörfL 2—3 § kan utgöra ett konkurrensbrott (SL 30:2) eller en 

konkurrensförseelse (OtillbFörfL 9.1 §).76 Även Aaltonen i sitt verk om OtillbFörfL 

kallar lagen för kilpailumenettelylaki, d.v.s. konkurrensregleringslagen. Att benämna det 

rättsområde som handlar om otillbörlig konkurrens för konkurrensregleringsrätt 

                                                 
75 Beater 2002, 4. 
76 Ett brott mot OtillbFörfL 1 § är inte straffrättsligt relevant på grund av att bestämmelsen är en 

generalklausul, och därmed för inexakt för att utgöra grund för straffrättsligt ansvar. 
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påminner om det tyska språkbruket där man talar om Wettbewerbsrecht och 

Kartellrecht.77 

 

Det är en smaksak hur man benämner det rättsområde som omfattar otillbörlig 

konkurrens i näringsverksamhet. Eventuellt vore det tillräckligt att hänföra otillbörlig 

konkurrens till marknadsrätten, men om man önskar hitta ett snävare rättsområde står 

valet mellan marknadsföringsrätt och konkurrensregleringsrätt. Bruket av benämningen 

marknadsföringsrätt för tankarna till kärnområdet för OtillbFörfL och KSL, d.v.s. olika 

former av reklam och annan typisk marknadskommunikation, medan 

konkurrensregleringsrätten mer fokuserar på förhållandet mellan marknadsaktörerna. 

Skillnaden kan också beskrivas så att marknadsföringsrätt som term fokuserar på 

tvisteobjektet (marknadsföringen), medan konkurrensregleringsrätten tar sikte på 

förhållandet mellan personer. I denna undersökning är det mer lämpligt att välja den 

något allmännare, och mindre traditionsbelastade, beteckningen 

konkurrensregleringsrätt. 

 

Konkurrensregleringsrättens huvudlagar är KSL 2 kap. och OtillbFörfL. 

Konkurrensregleringsrätten har två grupper av skyddssubjekt: näringsidkare, som 

skyddas av OtillbFörfL, och konsumenter, som skyddas av KSL 2 kap. 

Gränsdragningen mellan OtillbFörfL och KSL är inte så klar som lagarna och 

förarbetena låter påskina. Om en näringsidkare skyddas på basis av OtillbFörfL får även 

konsumenterna i förlängningen skydd. Även det omvända gäller: om ett förfarande 

förbjuds med stöd av KSL 2 kap., drar förutom konsumenterna även konkurrenterna till 

den näringsidkare som förbudet riktas mot nytta av förbudet.78 

 

                                                 
77 Beater 2002, 3. Köhler/Piper 2002, 179 f. 
78 RP 114/1978, 3. 
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2.5 Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 

2.5.1 Lagens syfte och skyddsintressen 

 

Syftet med OtillbFörfL är att skydda en näringsidkare mot en annan näringsidkares 

otillbörliga förfaranden. Det som primärt skyddas är en näringsidkares rätt och 

möjlighet att bedriva sin verksamhet och att konkurrera om kundernas köpkraft.79 Man 

avser även att skydda otillbörlig påverkan på kundernas köpbeslut.80 Tanken är att en 

näringsidkare inte får påverka en annan näringsidkares ställning genom förfaranden som 

samhället och näringslivet anser vara oacceptabla.81 Skillnaden till 

konkurrensbegränsningsrätten är att medan konkurrensbegränsningsrätten skyddar 

konkurrensen i sig, d.v.s. prismekanismens fria funktion, har OtillbFörfL till syfte att 

skydda näringsidkare. Något snävare uttryckt kunde man säga att OtillbFörfL utgör ett 

konkurrentskydd, medan konkurrensbegränsningsrätten är ett konkurrensskydd.82 Att 

uttrycka sig så kategoriskt kan dock utgöra ett problem, dels för att OtillbFörfL även 

enligt den här företrädda uppfattningen omfattar mer än enbart konkurrenter, dels för att 

ett skydd som ges en näringsidkare torde ha även allmännare beteendestyrande 

verkningar, vilket är ägnat att upprätthålla sådan konkurrens som är tillbörlig och i 

enlighet med god affärssed. Att skilja mellan konkurrentskydd och konkurrensskydd 

visar dock på en grundläggande skillnad mellan konkurrensregleringsrätten och 

konkurrensbegränsningsrätten: Det offentliga intresset saknas i regel inom 

konkurrensregleringsrätten. Konkurrensverket har däremot en helt avgörande roll som 

övervakare av konkurrensbegränsningsrätten. Om man dock inkluderar 

konsumentskyddet (KSL 2 kap. om marknadsföring) i konkurrensregleringsrätten ökar 

det offentliga intresset. Konsumentombudsmannen och konsumentverket har till uppgift 

att övervaka konsumenternas rättigheter. Däremot finns i frågor som omfattas av 

                                                 
79 RP 114/1978, 3. KM 1977:40, 1 f. 
80 RP 114/1978, 3. 
81 RP 114/1978, 3. KM 1977:40, 2. 
82 Rissanen & Tiili & Mäkinen 1990, 199: “Kilpailunrajoituslain tarkoitus on ensisijaisesti tehokkaan 

kilpailun aikaansaaminen [...] SopMenL:n tarkoitus on sen sijaan suojata elinkeinonharjoittajaa.” 
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OtillbFörfL ingen sådan offentligrättslig institution som skulle övervaka 

näringsidkarnas rättigheter. I stället är det tänkt att näringsidkarna själva och deras 

intresseorganisationer skall genomdriva skyddet. Detta framgår av att 

kärandelegitimation tillkommer bl.a. registrerad förening som bevakar näringsidkarnas 

intressen (MarknÄrL 3.1 § 3 punkten). I fråga om näringsidkarskyddet finns alltså ett 

ställningstagande till förmån för något slag av självregleringstanke: näringsidkarna och 

deras intresseorganisationer skall själva få välja vilka förfaranden som skall beivras utan 

myndighetsinblandning. Även Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed 

är ett uttryck för självregleringstanken. 

 

OtillbFörfL reglerar det utomkontraktuella ansvaret för näringsidkare i förhållande till 

andra näringsidkare. I Tyskland har skyddet mot otillbörlig konkurrens träffande 

beskrivits som Sonderdeliktsrecht, d.v.s. som speciell ansvarsrätt (el. skadeståndsrätt). 

Avtalsbaserade anspråk mot avtalsparten är avtalsrättsliga, och faller utanför 

tillämpningsområdet för OtillbFörfL. Likaså faller immaterialrättsliga anspråk utanför 

lagens tillämpningsområde. 

 

Förhållandet mellan näringsidkarna kan vara horisontellt, varvid näringsidkarna är 

konkurrenter i förhållande till varandra. Bilhandlare inom ett visst geografiskt område är 

varandras konkurrenter, eftersom de försöker nå ut till samma kundkrets. HD har i ett 

färskt avgörande (HD 2005:38) ansett att det är uttryckligen konkurrenter i denna snäva 

bemärkelse som skyddas av OtillbFörfL. Förhållandet mellan näringsidkarna kan även 

vara vertikalt så att de är verksamma i olika produktions- eller distributionsled. Den ena 

kan vara tillverkare av en produkt medan den andra är detaljhandlare. Om sådana 

vertikala förhållanden omfattas av lagen är för närvarande något oklart. Otillbörlig 

konkurrens kan även förekomma då det saknas ett horisontellt eller vertikalt förhållande 

mellan näringsidkarna. Det kan uppkomma situationer där en åtgärd som har vidtagits 

av den ena näringsidkaren uppfattas störa den andres näringsverksamhet även om de är 

verksamma inom olika branscher. På grund av HD:s otillfredsställande avgörande 

kommer skyddssubjektsfrågan att diskuteras nedan. 

 



  39

OtillbFörfL skyddar endast näringsidkare. I Finland har man valt en i förhållande till de 

övriga nordiska länderna och Tyskland avvikande lösning i och med att 

konsumentskyddet realiseras genom konsumentskyddslagens motsvarande 

bestämmelser (KSL 2 kap). Trots att OtillbFörfL:s skyddssubjekt är näringsidkarna kan 

den indirekt ha en konsumentskyddande verkan.83 Med tanke på att man i Sverige, 

Norge och Danmark har gått inför att reglera marknadsföringen enhetligt i en lag 

förefaller den finska lösningen med skilda lagar som onödigt krånglig. På grund av det 

nära sambandet mellan skyddsintressena har det med rätta påpekats att en uppdelning är 

mindre lämplig.84 Den svenska marknadsföringslagen har enligt lagens 1 § till syfte att 

främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av 

produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare. Därtill har det påpekats att lagen även skyddar samhällsintresset av en 

väl fungerande konkurrens.85 Det har sagts att det primära skyddsintresset är 

konsumenterna som kollektiv, men att ett allt viktigare skyddsintresse är att skydda 

konkurrenter och andra näringsidkare.86 I Danmark har det sagts att 

markedsføringsloven har som syfte att skydda inte bara konkurrensen (i betydelsen 

andra näringsidkare; här avses inte konkurrensbegränsningar) och konsumenterna, utan 

även överordnade samhällsintressen.87 Som exempel på dylika samhällsintressen har 

nämnts bl.a. nedsättande eller kränkande angivelser om ras, nationalitet, religion, kön 

eller ålder.88 Även den norska markedsføringslovens 1 § skyddar näringsidkare och 

konsumenter. Därtill är även handlingar som for øvrig strider mot markedsføringsskikk 

förbjudna.89 Oetisk reklam och missbruk av miljöargument kan vara sådan typ av 

förbjuden marknadsföring.90 Den nya tyska UWG skyddar förutom konkurrenter och 

                                                 
83 RP 114/1978, 10. 
84 Bernitz 1997, 27. 
85 Bernitz 1997, 28. 
86 Nordell 2003, 45. Se också Svensson m.fl. 2002, 77. 
87 Madsen 2002, 228. Se även Koktvedgaard 2003, 39. 
88 Madsen 2002, 299. 
89 ”I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk 

næringsdrivende imellom, eller er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god 

markedsføringsskikk.” 
90 Lunde 2000, 78 med hänvisningar. 
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konsumenter även andra marknadsaktörer samt allmänhetens intresse av en äkta 

konkurrens (UWG § 3). I Finland medför den tudelade lagstiftningen att det allmänna 

samhällsintresset av en välfungerande konkurrens samt allmänhetens intressen som inte 

sammanfaller med konsument- eller näringsidkarintressen kan komma att falla utanför 

regleringen. 

 

2.5.2 Lagens struktur 

 

OtillbFörfL är uppbyggd så att dess 1.1 § är en generalklausul, som förbjuder 

otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Lagens 2—4 § är specialbestämmelser som 

förbjuder olika typer av otillbörligt förfarande. I 2.1 § förbjuds osanna och vilseledande 

uttryck, i 2.2 § andra otillbörliga uttryck och i 2.3 § regleras jämförande reklam. I 3 § 

förbjuds slumpartade förmåner. 4 § gäller affärshemligheter. Därutöver anges i 1.2 § 

(461/2002) att av marknadsföring skall tydligt framgå dess kommersiella syfte samt för 

vems räkning marknadsföringen bedrivs.  

 

Generalklausulen i 1.1 § är så allmänt utformad att den omfattar det som regleras i 

specialbestämmelserna. Något behov att åberopa generalklausulen finns dock inte i 

sådana situationer där en situation klart faller inom tillämpningsområdet för en 

specialbestämmelse. Däremot om en situation inte fångas upp av en specialbestämmelse 

eller om en situation endast delvis är inom en specialbestämmelses tillämpningsområde, 

blir det aktuellt att tillämpa generalklausulen.91 Tack vare generalklausulen är det inte 

heller någon mening med att diskutera om specialbestämmelserna skall tolkas e 

contrario, d.v.s. anse att en åtgärd är tillåten för att den inte fångas upp av en 

specialbestämmelse.92 På motsvarande sätt som Bernitz gjort i Sverige, kan man för 

OtillbFörfL:s del säga att generalklausulen omfattar (1) sådana åtgärder som också täcks 

av specialbestämmelserna, (2) åtgärder som ligger nära vad som är förbjudet enligt 

                                                 
91 Bernitz 1997, 32 har för svenskt vidkommande uttryckt saken så att generalklausulen ligger som en 

ring runt regelkatalogen och fyller ut dess bestämmelser. 
92 Så även i svensk rätt Bernitz 1997, 32. 
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specialbestämmelserna och som framstår som otillbörliga samt (3) andra former av 

otillbörliga förfaranden som inte återfinns i specialbestämmelserna. 

 

2.5.3 Marknadsdomstolens sakliga behörighet 

 

MD är en specialdomstol med saklig behörighet i konkurrensbegränsnings- och 

upphandlingsärenden samt vissa s.k. marknadsrättsliga ärenden (MDL 1.1 §).93 De 

marknadsrättsliga ärendena omfattar bl.a. konsumenträttsliga marknadsföringsärenden94 

samt ärenden som gäller otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (otillbörlig 

konkurrens)95. I fråga om påföljderna har MD endast rätt att utfärda förbud (förbudsdom 

och interimistiskt förbud) samt, i viss begränsad omfattning, även påbud (positiv 

fullgörelsedom).96 MD saknar däremot behörighet att pröva frågan om skadestånd, som 

följaktligen måste prövas av allmän domstol.97  

 

MD:s sakliga behörighet i fråga om OtillbFörfL är begränsad till sådana gärningar som 

faller inom tillämpningsområdet för OtillbFörfL 1—3 §. Det betyder att MD har 

behörighet att avgöra om en näringsidkare har handlat i strid med generalklausulen i 

OtillbFörfL 1 §. Därtill har MD behörighet att ta ställning till lagligheten av de 

marknadsföringsåtgärder som anges i OtillbFörfL 2 § (bl.a. osanna och vilseledande 

uttryck) och 3 § (slumpartade förmåner). Däremot är det allmän domstol som har 

behörighet att avgöra frågor gällande OtillbFörfL 4 § som föreskriver ett förbud mot att 

utnyttja och yppa affärshemlighet, teknisk förebild eller teknisk anvisning. 

                                                 
93 I MDL 1.1 § nämns att MD kan ha behörighet, förutom i de ovan nämnda ärenden, även i ärenden som 

anges i ”någon annan lag”.  
94 KSL 2:8, 2:9, MDL 1.1 § och MarknÄrL 2.1 § 1 p. 
95 OtillbFörfL 7 §, 8 §, MDL 1.1 § och MarknÄrL 2.1 § 2 p. 
96 Se t.ex. OtillbFörfL 6-8 §. 
97 Detta följer av de allmänna domstolarnas sakliga behörighet (som definieras negativt): Alla mål och 

ärenden som inte har förbehållits någon specialdomstol skall handläggas och avgöras av de allmänna 

domstolarna. Se bl.a. Lappalainen 1995, 197 f. Eftersom MD inte specifikt har getts behörighet i 

skadeståndsfrågan, skall den avgöras av allmän domstol.  
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I rättspraxis har MD:s sakliga behörighet aktualiserats flera gånger. MD:s traditionella 

linje skiljer sig avsevärt från den linje som HD stakade ut i HD 2004:4. Här presenteras 

först MD:s linje, och sedan HD 2004:4, så att man kan relatera den traditionella linjen 

till den nya linje som HD stakar upp. I avgörandet MD 64/03 avvisade MD en ansökan 

till den del som den gällde avtal och arbetsrätt. I ärendet yrkade sökanden, E. Ahlström 

Oy, att svarandena, Designor Oy m.fl., bl.a. skulle förbjudas att anställa vissa av 

Ahlströms nuvarande eller f.d. arbetstagare. I fallet hade vissa arbetstagare, som hade 

ingått avtal med E. Ahlström Oy om att inte ta anställning hos vissa leverantörer, trots 

det tagit sådan anställning. Sökanden argumenterade att arbetstagaren hade brutit mot 

det avtal som fanns mellan arbetstagaren och sökanden. Genom ansökan försökte 

sökanden få ett förbud mot svaranden att ta emot sådana arbetstagare. MD konstaterade 

att den saknar behörighet i frågor som rör arbetsförhållanden. Vidare konstaterades att 

det framgår av hävdvunnen praxis att MD inte kan tolka avtal eller annars heller ta 

ställning till avtalsrättsliga frågor.  

 

Ofta har gränsdragningen i fråga om MD:s behörighet gällt immateriella rättigheter. I 

avgörandet MD 34/03 yrkade sökanden, Avanto Oy, att svarandena Mediataideyhdistys 

Avanto ry m.fl. skulle förbjudas att använda ”Avanto” i sin verksamhet. MD avvisade 

ansökan, eftersom yrkandet grundade sig på sökandens firma- och/eller varumärkesrätt, 

och att frågor som gäller firma- eller varumärkeslagen faller utanför dess behörighet. I 

MD 126/03 konstaterade MD att den saknar behörighet att pröva ärendet till den del 

som sökanden hänvisade till ett patent. I MD 2001:2 har dock domstolen beaktat 

frånvaron av immateriella rättigheter. Svarandena Oy Technopol Ltd och Behruz 

Vazvan hade sänt varningsbrev till sökandena Sonera Oyj ja Sonera SmartTrust Oy. I 

varningsbrevet hade svarandena hävdat att sökandena gjorde intrång i patent och andra 

immateriella rättigheter. Eftersom några sådana rättigheter inte fanns, ansåg MD att 

svarandena hade förfarit i strid med god affärssed. I MD 2001:4 fastslogs att även 

tolkningen av ABL ligger utanför domstolens sakliga behörighet.  

 

MD har alltså ansett att den inte har rätt att ta ställning till avtals-, immaterial- och 

bolagsrättsliga tvistefrågor. I sig är detta helt korrekt, men man bör dock skilja mellan å 
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ena sidan yrkanden som direkt grundar sig på avtals-, immaterial- och bolagsrättsliga 

bestämmelser, och å andra sidan yrkanden som grundar sig på bestämmelser som MD 

har rätt att tolka och tillämpa (t.ex. OtillbFörfL), men som i det konkreta fallet 

förutsätter att man tar ställning till frågor som faller utanför domstolens kompetens. Här 

avses att t.ex. immaterialrättsliga frågor utgör prejudicialfrågor. Det är allmänt 

accepterat att en allmän domstol, som alltså saknar behörighet att avgöra 

förvaltningsrättsliga tvister, har rätt att ta ställning till offentligrättsliga 

prejudicialfrågor.98  

 

Högsta domstolen har i HD 2004:4 tagit fasta på MD:s snäva syn på den sakliga 

behörigheten.99 Ärendet gällde efterbildning av en produktförpackning, frågan om 

användningen av ett varumärke och om användningen av ®-tecknet var vilseledande. 

Vissa avtalsfrågor aktualiserades också. Frågan var om varumärkesrätterna och 

upphovsrätterna hade övergått genom avtal till den andra parten. Marknadsdomstolen 

inledde sitt avgörande med att konstatera att varumärkes-, upphovsrättsliga och 

avtalsrättsliga frågor faller utanför dess behörighet. Trots det framgår det av avgörandet 

att MD i viss mån har beaktat vissa immaterialrättsliga frågor. HD hade en annan syn på 

MD:s behörighet. Enligt HD framgår MD:s behörighet av MDL 1.1 § p 3 och 

MarknadsärendeL 2 § p 2, som anger att MD behandlar ärenden som hör till dess 

behörighet enligt OtillbFörfL. I ansökan hade förbud yrkats på den grund att svarandens 

förfarande stred mot OtillbFörfL 1—2 §. HD ansåg att MD till alla delar har saklig 

behörighet att pröva sådana yrkanden. Om parterna åberopar varumärkesrättsliga, 

upphovsrättsliga eller avtalsrättsliga omständigheter har MD rätt att pröva dem som 

prejudicialfrågor när otillbörligheten prövas. 

 

HD:s avgörande är ändamålsenligt, men man frågar sig om skyddet enligt OtillbFörfL 

och immaterialrätten å ena sidan, avtalsrätten å andra sidan, nu är överlappande. Innebär 

avgörandet att en näringsidkare kan omformulera sin immaterialrättsliga talan till ett 

                                                 
98 Lappalainen 1995, 20 f. 
99 För en kommentar se Timonen 2004a. Timonen anför att MD:s ställning som specialdomstol för 

näringstvister kan väntas stärkas. Jfr dock Bärlund 2005, 43 som anser att konsumentombudsmannen och 

näringsidkarna tvärtom har tappat förtroende för MD och HD i marknadsrättsliga ärenden. 
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ärende om otillbörligt förfarande? T.ex. kan man tänka sig att en varumärkesinnehavare 

yrkar på förbud i MD med hänvisning till att ett varumärkesintrång är otillbörligt enligt 

OtillbFörfL 1 §. Frågan om varumärkesintrånget är trots allt endast en förfråga till 

otillbörlighetsbedömningen. I ljuset av HD 2004:4 förefaller dylika situationer möjliga. 

 

Situationen bör lösas på materiellträttsliga grunder, i stället för på processrättsliga 

grunder som MD gjort. Hittills har MD avvisat yrkanden som grundat sig på 

OtillbFörfL men förutsatt ställningstaganden i avtals-, immaterial- eller bolagsrättsliga 

frågor. I ljuset av HD 2004:4 skall MD nu pröva sådana ärenden, men faktum kvarstår 

att det inte är MD som skall pröva ärenden som är avtalsrättsliga m.m. Frågan torde 

kunna lösas med hänvisning till att avtalsrätten, immaterialrätten, bolagsrätten m.m. 

utgör lex specialis i förhållande till OtillbFörfL, och att avtalsrättsliga m.m. frågor inte 

utgör kränkningar av OtillbFörfL. I en sådan situation skulle speciallagen tillämpas i 

stället för den allmänna lagen (OtillbFörfL). En sådan tolkning skulle motsvara svensk 

rätt. T.ex. har den svenska marknadsdomstolen i ett mål (MD 2002:25, LivsHälsa  / 

Dahl och HDT International) som gällde varningsbrev utsända på grund av påstått 

varumärkesintrång ansett att ett förbud enligt marknadsföringslagen inte kan meddelas 

på den grunden att ett förfarande utgör varumärkes- eller patentintrång. Svenska MD 

konstaterade att domstolen således inte tar ställning i tvister av sådana slag eller till den 

i sådana tvister förekommande användningen av varningsbrev i sig utan prövar endast 

frågan om den påtalade marknadsföringsåtgärden är otillbörlig enligt 

marknadsföringslagen. Den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från 

immaterialrättsliga överväganden. I ljuset av HD 2004:4 har alltså MD en skyldighet att 

pröva yrkanden som grundar sig på OtillbFörfL 1—3 § men som förutsätter 

ställningstagande till avtals-, immaterial-, bolagsrättsliga eller liknande förfrågor. 

Avtalsrättsliga m.m. frågor som inte är förfrågor utan som utgör den egentliga grunden 

för talan skall inte prövas av MD, utan förkastas med hänvisning till att lex specialis 

(ifrågavarande immaterialrättsliga lag m.m.) skall tillämpas i stället för OtillbFörfL.100 

 

                                                 
100 Det innebär att i grunden immaterialrättsliga, avtalsrättsliga m.m. yrkanden inte skall som tidigare 

avvisas (på basis av bristande behörighet) utan förkastas (på materiellträttslig grund). 
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Avgörandet har kritiserats i litteraturen med hänvisning till att MD ändå inte är behörig 

att pröva immaterialrättsliga, avtalsrättsliga m.m. yrkanden, och att det hade varit mer 

rätlinjigt att avvisa talan.101 Ur en processrättslig synvinkel är HD:s linje välmotiverad, 

eftersom om sökanden grundar sin talan på att ett visst förfarande är i strid med 

OtillbFörfL 1—3 § så är MD behörig att pröva frågan. Om sedan det som påstås utgöra 

en kränkning av OtillbFörfL i själva verket är en avtalsrättsliga, immaterialrättslig m.m. 

fråga så blir det en fråga om att bestämma tillämpningsområdet för OtillbFörfL. 

 

2.5.4 Näringsverksamhet 

 

För den som har förfarit otillbörligt, i regel alltså svaranden i processen, gäller att 

förfarandet har skett i ”näringsverksamhet”. I lagens förarbeten anges att med 

näringsverksamhet avses yrkesmässig verksamhet som har vinstsyfte.102 Såväl fysiska 

personer i egenskap av yrkesutövare eller enskilda näringsidkare samt juridiska personer 

kan bedriva i lagen avsedd näringsverksamhet.103 Den ekonomiska vinsten behöver inte 

tillfalla den som bedriver näringsverksamheten. Även välgörenhet omfattas av lagen. I 

regel förutsätts dock ett förtjänstsyfte, d.v.s. att varor eller tjänster säljs mot vederlag. 

Verksamheten behöver inte vara långvarig för att kvalificera sig som 

näringsverksamhet. Också tillfällig eller sporadisk verksamhet kan vara 

näringsverksamhet.104 

 

Offentliga samfunds samhälleliga serviceverksamhet räknas i regel inte som 

näringsverksamhet.105 Om det offentliga däremot bedriver sådan verksamhet som även 

är tillåten för privata aktörer, och om denna verksamhet sker i privaträttslig form, t.ex. 

genom aktiebolag, är näringsverksamhet för handen även i fråga om det offentligas 

                                                 
101 Bärlund 2005, 425. 
102 RP 114/1978, 10: “[...] yrkesmässigt bedriven verksamhet som är inriktad på ekonomiskt resultat”. 

KM 1977:40, 24. 
103 RP 114/1978, 10. 
104 RP 114/1978, 10. 
105 RP 114/1978, 10. KM 1977:40, 25. 
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verksamhet.106 Även om verksamheten inte sker i privaträttslig form är det möjligt att 

verksamheten omfattas av näringsverksamhetsbegreppet, ifall verksamheten och 

marknadsföringen är jämförbara med privata aktörers motsvarande verksamhet.107 I 

förarbetena anges statens järnvägar, posten och kommunala affärsverk som exempel.108  

 

Den gamla tyska UWG tolkades så att verksamhet som endast skedde inom ett företag 

inte räknades som näringsverksamhet (im Verkehr). Det avgörande här var att 

verksamheten inte hade någon anknytning till den yttre världen, till potentiella eller 

aktuella konkurrenter.109 Något sådant krav har inte diskuterats i finsk rätt, och i regel 

torde det vara lämpligare att behandla dylika situationer av förberedelse inom ramen för 

huruvida ett förfarande är otillbörligt, i stället för att diskutera det inom ramen för 

näringsverksamhetsbegreppet. 

 

En fråga vid tolkningen av näringsverksamhets- och näringsidkarbegreppen i 

OtillbFörfL är betydelsen av näringsidkarbegreppet i KSL 1:5 och 

näringsverksamhetsbegreppet i KSL 1:4. Å ena sidan handlar såväl KSL (2 kap.) och 

OtillbFörfL om otillbörlig konkurrens, vilket alltså talar för analogier från KSL till 

OtillbFörfL. Å andra sidan har begreppen olika funktion i KSL och OtillbFörfL. I KSL 

används näringsverksamhetsbegreppet för att definiera konsumentbegreppet. Som 

konsument betraktas i KSL en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet 

huvudsakligen för annat ändamål än den näringsverksamhet som han idkar (KSL 1:4). 

Man torde kunna utgå ifrån att en vid tolkning av konsumentbegreppet (och en därav 

följande snäv tolkning av näringsverksamhetsbegreppet) är förenlig med 

konsumenternas intressen.110 Ju vidare konsumentbegrepp, desto fler företeelser faller in 

under KSL. I OtillbFörfL används näringsverksamhetsbegreppet för att ange 

tillämpningsområdet för de enskilda bestämmelserna (1—3 §). Här torde 

                                                 
106 RP 114/1978, 10. 
107 RP 114/1978, 10. Se även RP 8/1977, 16, om motsvarande diskussion i fråga om KSL:s 

näringsidkarebegrepp. 
108 RP 114/1978, 10. 
109 Beater 2002, 306. 
110 RP 8/1977, 15. 
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tolkningsutgångspunkten vara den motsatta: en vid tolkning av näringsidkarbegreppet 

gör att fler företeelser faller in under OtillbFörfL, vilket är i de andra 

marknadsaktörernas (och även konsumenternas) intressen. Sådant som inte omfattas av 

OtillbFörfL, och inte heller av KSL, regleras av den allmänna skadeståndsrätten, vilket 

kan innebära att skyddet uteblir på grund av den höga tröskeln för ersättning för rena 

förmögenhetsskador. Som en följd av de divergerande intressena kan man inte 

automatiskt utgå från att näringsverksamhetsbegreppet kan tolkas lika i KSL och 

OtillbFörfL. HD har dock använt KSL som rättskälla vid tolkningen av 

marknadsföringsbegreppet (HD 2004:32). Detta är i och för sig ändamålsenligt, men 

man måste undersöka varje fråga skilt för sig. 

 

Vid tillämpningen av KSL är näringsidkarbegreppet av avgörande betydelse, eftersom 

KSL blir tillämplig endast vid försäljning m.m. från näringsidkare till konsumenter. 

Med näringsidkare avses i KSL en fysisk person eller en privat eller offentlig juridisk 

person som i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt håller till 

salu, säljer eller i övrigt bjuder ut konsumtionsnyttigheter för anskaffning mot vederlag 

(KSL 1:5). Syftet att få ekonomisk nytta av verksamheten innebär att lagstadgad service 

av offentliga samfund (bl.a. skola, hälso- och sjukvård och barndagvård) vilken inte 

bedrivs enligt ekonomiska principer faller utanför tillämpningsområdet för KSL.111 I 

motsats till näringsverksamhetsbegreppet torde KSL:s näringsidkarbegrepp kunna 

användas även vid tolkningen av näringsidkar- och näringsverksamhetsbegreppen i 

OtillbFörfL, eftersom tolkningen i bägge fallen har förenliga syften.  

 

Näringsverksamhetskriteriet aktualiserades i MD 1996:6. Svaranden hade i sin 

verksamhetsberättelse angett uppgifter, som sökanden ansåg strida mot god sed och 

vara vilseledande. Svaranden hade i enlighet med gällande bestämmelser ingett 

verksamhetsberättelsen till Patent- och registerstyrelsen. Enligt ABL är uppgifterna i 

verksamhetsberättelsen offentliga, varför det är möjligt att använda en 

verksamhetsberättelse i konkurrenssyfte. MD förkastade dock ansökan, eftersom det 

inte strider mot OtillbFörfL 1 § eller 2 § att ge in en verksamhetsberättelse till Patent- 

                                                 
111 HE 360/1992, detaljmotiven till 1:5. 
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och registerstyrelsen. Det hade inte visats att verksamhetsberättelsen hade givits till 

någon annan. I MD 1994:15 konstaterade marknadsdomstolen att OtillbFörfL inte är 

tillämplig på redaktionella tidningsskrivelser, som grundar sig på redaktionella initiativ, 

utvärderingar och beslut. En förutsättning för att en tidningsartikel skulle kunna 

bedömas i ljuset av OtillbFörfL är att skrivelsen är ägnad att främja efterfrågan av en 

näringsidkares produkter eller om den annars är klart kommersiell. 

 

2.5.5 Saklegitimationen 

2.5.5.1 Allmänt 

 

Man bör skilja mellan det subjektiva tillämpningsområdet och saklegitimationen. 

Medan det subjektiva tillämpningsområdet är materiellträttslig fråga, som anger vem 

som omfattas av OtillbFörfL 1 §, anger saklegitimationen, som är en processrättslig 

fråga, vem som är rätt kärande (sökande) och svarande. I regel sammanfaller 

saklegitimationen med det subjektiva tillämpningsområdet. Det finns dock undantag. På 

svarandesidan kan enligt OtillbFörfL 6.2 § ett av MD meddelat förbud vid särskilt skäl 

meddelas att gälla även person, som är anställd hos näringsidkaren, eller annan som 

handlar för dennes räkning. För att ett förbud skall kunna meddelas sådana personer 

måste de instämmas som svarande, vilket alltså innebär att svarandelegitimationen även 

omfattar sådana personer. Det är dock företaget som har förfarit otillbörligt, men 

saklegitimationen på svarandesidan tillkommer även i vissa fall anställda m.m. 

 

Det finns en liknande skillnad på kärandesidan. Kärandelegitimationen följer i regel i 

OtillbFörfL 1 § angivna näringsidkarkriterium: förfarandet skall vara otillbörligt mot en 

näringsidkare. I regel är alltså denne näringsidkare rätt kärande. I MarknÄrL 3.1 § 3 

punkten anges att kärandelegitimationen tillkommer (a) den näringsidkare som ett 

otillbörligt förfarande riktas mot eller (b) vars verksamhet det kan skada eller (c) 

registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen. Kärandelegitimationen är 
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alltså utvidgad till näringsidkarnas intresseorganisationer. Rättsläget är identiskt med 

tidigare lag.112 

 

Frågan om näringsidkarbegreppets utsträckning har prövats i marknadsdomstolen. I MD 

2000:15 prövades om sökanden var en sådan näringsidkare som har talerätt 

(saklegitimation) i ett ärende som gällde brott mot OtillbFörfL. Sökanden, Kemin 

Petánque ry, var en registrerad ideell förening, vars syfte var att främja och sprida 

petanque samt förbättra medlemmarnas fysiska kondition och hälsa. Enligt stadgarna 

kunde sökanden skaffa medel bl.a. genom medlemsavgifter, lotterier och 

bingoverksamhet. Sökanden hade yrkat bl.a. att svaranden skulle förbjudas att i sin 

näringsverksamhet använda kännetecknet “Finnbingo”. Svaranden yrkade att talan 

skulle avvisas bl.a. med hänvisning till att sökanden inte var näringsidkare. MD 

konstaterade att OtillbFörfL tillämpas mellan näringsidkare på förfarande i 

näringsverksamhet. MD hänvisade till förarbetena, som anger att 

näringsverksamhetsbegreppet skall tolkas brett. I RP:n avses yrkesmässig verksamhet 

som syftar till ekonomiskt resultat. Något krav på vinstsyfte finns dock inte, varför även 

välgörenhet omfattas av definitionen. I det aktuella fallet lyckades dock sökanden inte 

visa att den hade bedrivit näringsverksamhet. Ansökan upptogs inte till prövning. 

 

I MD 1985:10 hade arbetskraftsministeriet och Helsingfors arbetskraftsbyrå yrkat 

förbud för Uusi Suomi Oy att vid marknadsföringen av vissa av den ägda tidningar 

använda sådana uttryck som ger läsaren den uppfattningen att de som söker jobb via 

arbetskraftsbyrån inte skulle vara kompetenta människor, utan en meningslös skara 

människor. MD konstaterade att offentligrättsliga samfunds serviceverksamhet inte kan 

anses vara näringsverksamhet. Om däremot ett offentligrättsligt samfund bedriver sin 

verksamhet i privaträttsligt form, så blir OtillbFörfL tillämplig. OtillbFörfL kan även bli 

tillämplig i det fall att det offentligrättsliga samfundets serviceverksamhet och 

marknadsföring är jämförbara med de tjänster som erbjuds av privata. 

Arbetskraftsministeriets och Helsingfors arbetskraftsbyrås arbetsförmedlingsverksamhet 

                                                 
112 I den numera upphävda 6a § marknadsdomstolslagen (406/1986) föreskrevs att ansökan kunde göras 

av näringsidkare mot vilken förfarande som avses i OtillbFörfL 1—3 § är riktat eller vars verksamhet det 

kan skada eller av registrerad förening som verkar för bevakande av näringsidkarnas intressen. 
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ansågs inte vara näringsverksamhet eftersom det handlar om samhällelig 

serviceverksamhet som saknar förtjänstsyfte. Arbetsförmedlingen är kostnadsfri och den 

eftersträvar inte ekonomisk vinning. Arbetsförmedlingen var därtill förbehållen staten 

och sådana föreningar som hade fått tillstånd till det. 

 

Utgångspunkten har således varit att den som uppfyller kravet på ”näringsidkare” har 

kärandelegitimation, medan den som uppfyller kravet på ”näringsverksamhet” har 

svarandelegitimation. Denna utgångspunkt, som förefaller naturlig även i ljuset av 

saklegitimationsbestämmelsen i MarknÄrL 3.1 § 3 punkten, har ifrågasatts i HD 

2005:38. Kort uttryckt kräver HD att parterna är varandras direkta konkurrenter. Den 

materiellträttsliga frågan i HD 2005:38 gällde användningen av ostyrkta och 

ospecificerade superlativuttryck i marknadsföringen. Av intresse här är dock att 

sökandens saklegitimation bestreds. Suomen Yritysopas Oy (Yritysopas) och Oy 

Findexa Ab (Findexa) var båda producenter och förmedlare av företags- och 

branschinformation, dock med den skillnaden att Yritysopas endast erbjöd sina tjänster 

på Internet. Findexa upprätthöll en databas med företagsinformation samt gav ut 

informationen förutom på Internet även i tryckta kataloger, på CD-rom och som 

mobiltjänst m.m. Yritysopas yrkade i MD att Findexa skulle förbjudas att fortsätta eller 

upprepa marknadsföring där man använder osanna och vilseledande utryck som ”den 

överlägset mest använda företagsinformationstjänsten” m.m. Findexa bestred alla 

yrkanden. I fråga om saklegitimationen anförde Findexa att Yritysopas endast är 

verksam på Internet, medan endast en del av Findexas verksamhet är på Internet. 

Yritysopas har följaktligen inte rätt att yrka på förbud som gäller uttryck som använts 

vid marknadsföringen av tryckta produkter, eftersom Yritysopas inte själv erbjuder 

motsvarande produkter. Findexas förfarande har till denna del inte riktat sig mot 

Yritysopas, och följaktligen saknar Yritysopas saklegitimation till motsvarande del. HD 

utgick från att saklegimationen bestäms i MarknÄrL 3.1 § 3 punkten där det anges bl.a. 

att talerätten tillkommer den näringsidkare som ett i lagen avsett otillbörligt förfarande 

riktas mot samt den näringsidkare vars verksamhet det otillbörliga förfarandet kan 

skada. HD konstaterade att syftet med OtillbFörfL är att skydda en näringsidkare mot 

andra näringsidkares förfaranden som är i strid med god affärssed eller annars 

otillbörliga. Av detta syfte följer, enligt HD, att OtillbFörfL gäller näringsidkare som i 
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förhållande till varandra är konkurrenter, och att ett sådan konkurrensförhållande är för 

handen då näringsidkarna är verksamma på samma marknad. HD tillämpade regeln så 

att eftersom bägge företagens marknadsföring riktar sig till samma målgrupp 

(markkinoinnin kohderyhmä) är det naturligt att anse att företagen är konkurrenter på 

samma företagsinformationsmarknad, trots att det finns vissa skillnader i de produkter 

de tillhandahåller. 

 

HD introducerar ett antal hjälpbegrepp (konkurrent, konkurrensförhållande, marknad, 

marknadsföringens målgrupp) som är avsedda att underlätta tolkningen av 

saklegitimationsbestämmelsen. Trots att saklegitimationen är det som är föremål för 

tolkningen kan avgörandet även få en betydelse för tillämpningsområdet för 

OtillbFörfL. HD slår fast att OtillbFörfL endast gäller konkurrenter. Som konkurrenter 

anses näringsidkare som är i ett konkurrensförhållande, som finns för näringsidkare 

verksamma på samma marknad, som i sin tur definieras av om företagen riktar sin 

marknadsföring till samma målgrupp. 

 

2.5.5.2 Konkurrensbegreppet 

 

Eftersom HD uttryckligen gått in för att diskutera konkurrensförhållandet måste man 

fråga sig om det innebär att lagen endast tillämpas på direkta konkurrenter, eller om det 

är möjligt att även företag inom olika produktions- och distributionsled eller företag 

inom olika branscher omfattas av lagen. 

 

Konkurrens brukar beskrivas genom bildspråk så att det handlar om att alla strävar mot 

samma mål, och att alla vill vinna (rivalry for the same thing).113 I mer ekonomiska 

termer kan man beskriva konkurrens genom att säga att den som vill köpa eller sälja 

något kan välja mellan flera köpare eller säljare. Vid perfekt konkurrens är 

köparna/säljarna så många att ingen av dem ensam kan påverka priset, alla är pristagare 

(price-takers), alla säljer likadana varor (homogena varor), in- och utträde på 

                                                 
113 Baumbach/Hefermehl 2004, Rn 1.1. 
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marknaden är fritt och alla har fullständig information om vad som händer på 

marknaden.114 Vid imperfekt konkurrens, som är betydligt vanligare i praktiken, finns 

det ett begränsat antal säljare och/eller köpare. Vid monopol finns endast en säljare. 

T.ex. genom produktdifferentiering, som innebär att ens produkter skiljer sig från 

konkurrenternas till den grad att de inte är utbytbara, kan man skapa en 

monopolsituation. 

 

Man kan indela konkurrensen i tre nivåer.115 Den snävaste formen av konkurrens är 

direkt konkurrens. Då konkurrerar man med produkter med samma funktioner mot 

varandra. Papperstillverkare som tillverkar samma slags papper är varandras 

konkurrenter. Vid substitutkonkurrens eller indirekt konkurrens är produkterna 

substituerbara (utbytbara), men inte identiska, med varandra, och de bjuds ut inom 

samma bransch. T.ex. ett byggföretag kan välja att bygga i stål, tegel eller trä. Det 

handlar här om olika slags produkter, som trots det konkurrerar med varandra. Den 

bredaste formen av konkurrens är budgetkonkurrens eller implicit konkurrens. Då 

handlar det om hur en person konsumerar sina pengar. Allt som kostar konkurrerar om 

konsumentens pengar. I ljuset av HD 2005:38 förefaller det som om HD skulle 

förutsätta direkt konkurrens, eftersom marknadsföringens målgrupp skall vara 

densamma. 

 

2.5.5.3 Konkurrensbegränsningsrättens marknadsbegrepp 

 

Inom konkurrensbegränsningsrätten är det viktigt att kunna bestämma den relevanta 

marknaden, speciellt vid missbruk av dominerande marknadsställning (EG-fördraget art 

82). Med marknadsbegreppet identifieras de produkter som ur kundens synvinkel kan 

bytas ut mot varandra. En följd av identifikationen är att producenterna av med varandra 

utbytbara produkter är i ett konkurrensförhållande till varandra.116 Av den anledningen 

                                                 
114 Eklund 1995, s. 460. 
115 Doyle 1998, s. 126. 
116 Alkio & Wik 2004, s. 59. 
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är diskussionen om den relevanta marknaden även av intresse vid en analys av 

saklegitimationen. 

 

En relevant marknad utgörs av en relevant produktmarknad (RPM) och av en relevant 

geografisk marknad (RGM). En relevant marknad bedöms i ljuset av tre faktorer: 

utbytbarhet (substituerbarhet) på efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och 

potentiell konkurrens. Med utbytbarhet på efterfrågesidan avses i vilken omfattning 

kunderna väljer en annan produkt vid en prishöjning. Med utbytbarhet på utbudssidan 

avses i vilken omfattning andra företag lägger om sin produktion vid en prishöjning för 

att tillverka de produkter vars pris har höjts. Av dessa tre kriterier är det i första hand 

utbytbarheten (substituerbarheten) på efterfrågesidan som beaktas i 

konkurrensbegränsningsrätten. 

 

Den teoretiska grundvalen för bedömningen av utbytbarheten på efterfrågesidan utgörs 

av det s.k. SSNIP-testet (small but significant and non-transitory increase in price).117 

Testet går ut på att ställa en hypotetisk fråga: skulle kunderna byta till andra produkter 

eller till leverantörer på annan ort i det fall att produktens pris bestående skulle höjas 

med 5—10 %. Om svaret är jakande och prishöjningen skulle bli olönsam till följd av 

den minskade försäljningen så är produkterna sannolikt på samma marknad. Man 

upprepar testet skilt för varje aktuell produkt på ett givet geografiskt område, och med 

produkter på olika områden för att slå fast den relevanta marknaden, såväl i fråga om 

produkterna som det geografiska området.118 I nationalekonomiska termer är det 

korspriselasticitet som testas med SSNIP, eller med andra ord efterfrågeändringen hos 

produkt B då priset för produkt A höjs med 5—10 %.119 En korspriselasticitet som är 1 

eller högre indikerar att produkterna är utbytbara, medan en negativ korspriselasticitet 

indikerar att så inte är fallet. Problemet är dock att det inte finns någon enighet om hur 

hög korspriselasticiteten skall vara för att produkterna skall kunna anses vara på samma 

marknad. Dessutom är det inte så vanligt att empiriska undersökningar om 

                                                 
117 Alkio & Wik 2004, s. 62. Wetter m.fl. 2004, s. 106.  
118 Wetter m.fl. 2004, s. 106. 
119 Kuoppamäki 2003, s. 307. Wetter m.fl. 2004, s. 107. 
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korspriselasticiteten görs i enskilda mål.120 I stället görs en bedömning av utbytbarheten 

på basis av ett flertal kriterier, som även kan innefatta en uppskattning av 

korspriselasticiteten. Produkter som till egenskaperna och användningsområdet skiljer 

sig avsevärt från varandra är i regel inte utbytbara. Uppfattningen hos kunder, 

konkurrenter och branschorganisationer om utbytbarheten kan ha betydelse. Stora 

skillnader i priset mellan produkterna innebär i regel att produkterna inte är utbytbara. 

Prisutvecklingen över tid, d.v.s. en likartad prisutveckling, kan tyda på att produkterna 

är utbytbara. De faktiska substitutionsmöjligheterna kan beaktas: om en kund inte kan 

anpassa sin produktionsanläggning för en annan råvara kan det anses att produkterna 

inte är utbytbara. Utbuds- och efterfrågestrukturen kan inverka på bedömingen, t.ex. så 

att produkter avsedda för yrkesmässiga köpare och konsumentprodukter är på olika 

marknader.121 

 

Om man önskar hålla fast vid det konkreta konkurrensförhållandet som ett krav för 

saklegitimationen (och därmed även det subjektiva tillämpningsområdet) för 

OtillbFörfL är det teoretiskt enda hållbara alternativet att undersöka de aktuella 

produkternas korspriselasticitet, t.ex. i enlighet med SSNIP-testet och de övriga kriterier 

som utarbetats inom konkurrensbegränsningsrätten. Om detta verkligen är den väg som 

skall väljas kan ifrågasättas. Bättre vore att inte använda sig av kravet på ett konkret 

konkurrensförhållande. Som det kommer att framgå nedan är det konkreta 

konkurrensförhållandet obsolet i Tyskland som är det land där kravet varit 

grundläggande. Inte heller t.ex. i Sverige krävs något konkret konkurrensförhållande.  

 

2.5.5.4 Konfrontation 

 

Det är mycket problematiskt att HD så resolut slår fast att lagen endast gäller 

konkurrenter. HD:s avgörande bör tolkas mycket snävt särskilt med tanke på att fallet 

gällde ett fall med direkta konkurrenter, varför domstolen inte hade skäl att ta ställning 

                                                 
120 Wetter m.fl. 2004, s. 108. Kuoppamäki 2003, s. 309. 
121 Mål 322/81 Michelin mot Kommissionen, [1983] ECR 3461. Wetter m.fl. 2004, s. 116 ff. 
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till saklegitimationen för andra näringsidkare. Avgörandet bör under inga 

omständigheter anses vara ett vägledande prejudikat för tillämpningsområdet av 

OtillbFörfL. En begränsning av tillämpningsområdet för OtillbFörfL till direkta 

konkurrenter strider mot lagens syfte. I lagens förarbeten anförs det uttryckligen att 

skyddssubjekt i OtillbFörfL skall vara konkurrenter och näringsidkare som köper 

ifrågavarande nyttigheter.122 Dessutom skulle en begränsning av lagens 

tillämpningsområde leda till ett bristfälligt näringsidkarskydd.  

 

En intressant jämförelsepunkt utgörs av den gamla tyska lagstiftningen mot otillbörlig 

konkurrens, som reformerades år 2004. Orsaken till att just den gamla lagen är av 

särskilt intresse här är att den nya lagen inte kräver ett ”konkret konkurrensförhållande” 

som den gamla lagen gjorde. Enligt den gamla UWG krävdes ett agerande i 

konkurrenssyfte (Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs). Detta tolkades så att en 

konkurrenshandling (Wettbewerbshandlung) skulle vara för handen.123 En 

konkurrenshandling är det tillvägagångssätt som är ägnat att främja en persons 

avsättning eller inköp på en annan persons bekostnad.124 Det räckte dock inte med en 

konkurrenshandling i allmänhet, utan det krävdes även ett konkret 

konkurrensförhållande mellan den som förfarit otillbörligt och den skadelidande.125 Ett 

sådan konkurrensförhållande var för handen då det förelåg en växelverkan mellan de 

egna fördelarna med konkurrenshandlingen och de nackdelar som därav kunde följa för 

den skadelidande. Ett sådant konkurrensförhållande förelåg (åtminstone) om 

kundkretsen var densamma.126 Det är dock intressant att notera att även under gamla 

UWG började man alltmer frångå kravet på ett konkret konkurrensförhållande för att 

upprätthålla ett effektivt rättsskydd för näringsidkare, vilket i praktiken innebar att även 

icke-konkurrenter i vissa fall kunde åberopa skydd på basis av UWG.127 Mellan 

näringsidkare i olika produktions- eller distributionsled kunde det finnas ett konkret 

                                                 
122 KM 1977:40, 1. Se också Rissanen & Tiili & Mäkinen 1990, 149. 
123 Baumbach/Hefermehl 2001, 280. 
124 Baumbach/Hefermehl 2001, 281. 
125 Baumbach/Hefermehl 2001, 282. 
126 Baumbach/Hefermehl 2001, 282. 
127 Baumbach/Hefermehl 2001, 284. 
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konkurrensförhållande, antingen direkt så att en tillverkare sålde direkt till slutkunderna 

och på något sätt agerade otillbörligt i förhållande till en detaljhandlare, eller indirekt 

t.ex. så att en detaljhandlare uttalade sig nedsättande om en tillverkares produkter. 

Resonemanget vid det indirekta konkurrensförhållandet är att bägges kunder i slutändan 

ändå är desamma (om det gäller produkter av samma eller liknande slag). Skillnaden är 

att tillverkare säljer genom detaljhandlare, medan detaljhandlaren säljer direkt till 

konsumenterna. Den tyska lagen tolkades dock ännu extensivare än så i och med att ett 

konkret konkurrensförhållande kunde finnas även mellan näringsidkare som var 

verksamma inom olika branscher, och utan att avsättningen påverkades av den 

otillbörliga åtgärden.128 Som exempel brukar nämnas fallet Onko-Kaffee där en 

kaffehandlare marknadsförde sina kaffeprodukter som en gåvoartikel med sloganen 

”Statt Blumen Onko-Kaffee”, d.v.s. ”i stället för blommor Onko-Kaffee”. Det ansågs 

finnas ett konkret konkurrensförhållande mellan en blomsterhandlare och 

kaffehandlaren.129 Slutligen har det konstaterats att även monopolföretag, som alltså 

definitionsmässigt saknar konkurrenter, måste följa UWG. Det har ansetts att det räcker 

med potentiell konkurrens.130 Som genomgången av tidigare tysk lagstiftning visar har 

man tolkat kravet på ett konkret konkurrensförhållande extensivt. Typfallen visar klart 

att det finns ett behov av skydd mot otillbörlig konkurrens även utanför kretsen av 

direkta konkurrenter. 

 

Den nya tyska UWG kringgår dessa tillämpningsproblem genom att uttryckligen i 

generalklausulen UWG § 3 ange att en s.k. konkurrenshandling, d.v.s. en handling som 

har till syfte att främja den egna avsättningen eller inköpen, är otillbörlig om den är 

ägnad att inverka inte enbart försumbart på konkurrensen till nackdel för konkurrenter, 

konsumenter eller andra marknadsaktörer. Det framgår alltså klart av lagen att den 

gäller även andra än konkurrerande näringsidkare. Man utgår således inte mer från ett 

krav på ett konkret konkurrensförhållande.131 Utvecklingen i Tyskland är således en helt 

annan än i Finland. Däremot har näringsverksamhetsbegreppet i OtillbFörfL 

                                                 
128 Baumbach/Hefermehl 2001, 287. 
129 Baumbach/Hefermehl 2001, 287. 
130 Baumbach/Hefermehl 2001, 289. 
131 Baumbach/Hefermehl 2004, UWG § 2 Rn 48. 
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traditionellt getts en vid tolkning. Att nu nästan tre decennier efter lagens ikraftträdande 

gå in för en snävare tolkning är intressant eftersom den internationella utvecklingen, 

speciellt i Tyskland, är den motsatta. 

 

I 38 § svenska marknadsföringslagen anges att talan får väckas bl.a. av en näringsidkare 

”som berörs av marknadsföringen”. Förbud kan enligt 14 § i den svenska 

marknadsföringslagen riktas mot en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig, en 

anställd hos näringsidkaren, någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och 

var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen. I fråga om 

skadestånd gäller att en culpös näringsidkare skall ersätta den skada som uppkommer 

för en konsument eller någon annan näringsidkare. Det har ansetts att det inte bara är 

konkurrenter som är berättigade till skadestånd utan även sådana som inte står i 

konkurrensförhållande till den som svarar för marknadsföringen.132 Det avgörande är 

om det finns adekvat kausalitet mellan marknadsföringen och skadan. I Sverige har man 

alltså diskuterat saken, och förkastat kravet på ett konkret konkurrensförhållande. 

 

Det kan inte accepteras att lagen endast gäller konkurrenter, eftersom det finns andra 

näringsidkare som otillbörliga förfaranden kan riktas mot. Det skulle vara högst 

orättvist om dessa var tvungna att försöka hävda sin rätt genom att grunda sina anspråk 

direkt på SkL. Det finns många avgöranden av MD som visar att otillbörliga 

förfaranden förekommer mellan näringsidkare som inte är direkta konkurrenter. I MD 

192/03 ansökte Kenzo Parfums S.A., som hör till en koncern som äger och förvaltar 

varumärken för parfymer, om förbud mot Seppälä Oy, som verkar inom import- och 

detaljhandel av kläder och textilier. Kenzo hävdade att Seppälä hade utarbetat en flaska 

och en produktförpackning som var förväxlingsbar med Kenzos motsvarande flaska och 

produktförpackning. Ansökan behandlades, och förkastades. En strikt tolkning av 

marknadsbegreppet är att Kenzo och Seppälä inte är verksamma inom samma marknad, 

eftersom de inte är i samma produktions- eller distributionsled: Kenzo tillverkar 

produkten, och säljer den vidare till detaljhandlare, som säljer till konsumenter. Seppälä 

importerar och säljer till konsumenterna. Det är dock möjligt att tolka 

                                                 
132 Svensson m.fl. 2002, 89. 
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marknadsbegreppet så att det omfattar även näringsidkare i olika led133, men HD:s 

resonemang är ägnat att komplicera situationen. Man har nu frångått de i och för sig 

oklara termerna ”riktar sig mot” och ”kan skada”, och i stället gått in för en tysk stil 

med abstrakta begrepp, som är, om möjligt, ännu mer innehållslösa. 

 

Vidare om t.ex. en förening i en medlemstidning rekommenderar användningen av en 

viss advokat, revisor eller dylikt och samtidigt gör osanna påståenden om konkurrenter 

till den rekommenderade näringsidkaren, så föreligger inget konkurrensförhållande 

mellan den skadelidande näringsidkaren och föreningen. I Tyskland har man ansett att 

sådant främjande av annans affärsverksamhet faller under tillämpningsområdet för 

UWG.134 På motsvarande sätt har man i Tyskland ansett att företagarföreningar, till vars 

uppgifter hör att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, uppfyller kravet på 

näringsverksamhet (Handeln im Verkehr) om medlemmarna bedriver 

näringsverksamhet.135 

 

Även vid s.k. renommésnyltning, som dock ännu inte vunnit inträde i finsk rätt, kan det 

bli problem om det krävs ett konkret konkurrensförhållande. I det svenska Robinson-

målet, som gällde renommésnyltning, hade chipstillverkaren OLW hänvisat till SVT:s 

TV-serie Expedition Robinson. Svenska MD ansåg att hänvisningen var otillbörlig. 

OLW och SVT är inte konkurrenter, och inte verksamma inom samma marknad, inte 

ens i en mycket vid bemärkelse. Det är dock mycket sannolikt att en diskussion om 

renomménsnyltning även hos oss kommer att aktualiseras i framtiden. Frågan kan under 

inga omständigheter avgöras med en hänvisning till att de inblandade näringsidkarna 

inte är konkurrenter. I Tyskland stötte man på detta problem under gamla UWG. Det 

konstaterades dock att ett konkurrensförhållande finns då företagen använder samma 

goodwill (denselben geschäftlichen Ruf ausnutzen).136 En sådan tolkning av 

konkurrensförhållandet är synnerligen extensiv. Eftersom varken OtillbFörfL eller 

MarknÄrL förutsätter ett konkurrensförhållande, bör det vara möjligt för en 

                                                 
133 Så t.ex. i Tyskland. Se Beater 2002, 313. 
134 Beater 2002, 306. 
135 Baumbach/Hefermehl 2001, 278. Beater 2002, 307. 
136 Beater 2002, 312. 
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näringsidkare att ha saklegitimation även utan ett konkurrensförhållande. Att kräva ett 

konkurrensförhållande är ägnat att leda till en extensiv tolkning av begreppet, t.o.m. till 

en tolkning som är utanför ordalydelsen, som tysk praxis visar 

 

Slutsatsen är att tolkningen av saklegitimationsbegreppet i HD 2005:38 måste ses mot 

den faktabakgrund som fanns i målet. Eftersom målet gällde företag som ansågs vara 

direkta konkurrenter, fanns det för HD ingen orsak att diskutera en saklegitimation som 

sträcker sig längre än till direkta konkurrenter. Som jag har visat ovan finns det många 

fall av otillbörliga förfaranden som inte gäller direkta konkurrenter. Även tysk rätt, som 

utgör ett slags hem för det konkreta konkurrensförhållandet, har frångått kravet. HD:s 

avgörande bör med andra ord ges en mycket snäv tolkning. Det måste vara möjligt även 

för andra näringsidkare att väcka talan, om en åtgärd har riktats mot dem eller 

förfarandet kan skada dem. 

 

2.5.6 Otillbörliga förfaranden 

2.5.6.1 Förfarandet  

 

Frågan är vidare vilken typ av gärningar som kan fångas upp av begreppet “förfarande” 

i OtillbFörfL 1 §. Språkligt omfattar begreppet förfarande egentligen alla typer av 

tillvägagångssätt eller sätt att förfara som i övrigt ryms inom lagens ram. HD har 

nyligen tagit ställning till vilka åtgärder som kan förbjudas. HD 2004:32 gällde frågan 

om huruvida MD har behörighet att förbjuda försäljningen av en vara på basis av 

OtillbFörfL 6 § som anger att en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med eller 

upprepa förfarande, som strider mot 1—3 §§.137 MD har traditionellt med hänvisning 

till lagens förarbeten ansett att den inte har behörighet att förbjuda försäljning eller 

importen av varor, eftersom dess behörighet begränsar sig till förbud som rör 

                                                 
137 För en kommentar till fallet, se Timonen 2004b. 
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marknadsföringen.138 HD ansåg dock att försäljning inte faller utanför MD:s behörighet. 

För det första fann HD stöd i förarbetena till OtillbFörfL för att även försäljningen kan 

förbjudas. I lagmotiven till 6 § anges uttryckligen att förbudet kan gälla försäljningen av 

en nyttighet. För det andra hänvisade HD till KSL:s förarbeten där det anges att 

marknadsföring, som HD ansåg utgöra kärnområdet för förbudsbestämmelsen i 6 § (och 

därmed även för 1—3 §), innefattar även utbud och försäljning. Därefter tog HD 

ställning till vad som avses med marknadsföring: 

 
Syftet med marknadsföring är att på olika sätt främja efterfrågan och konsumtionen av 

varor och tjänster. Till marknadsföringen räknas till konsumenterna och andra grupper 

riktad information om varornas eller tjänsterna kvalitet, pris, ursprung, egenskaper och 

andra sådana omständigheter. Högsta domstolen anser att marknadsföringen inte skall 

förstås så snävt att den endast skulle omfatta aktiva försäljningsfrämjande åtgärder. Även 

det att en vara endast saluhålls i en butikslokal eller på annat sätt kan i sig anses vara 

marknadsföring. T.ex. med en varas placering, förpackning, produktbroschyr, prisuppgifter 

och andra sådana omständigheter är det möjligt att påverka köpbeslutet och därmed främja 

en varas efterfrågan. 

 

Med andra ord ansåg HD att marknadsföring skall omfatta även saluhållande. 

 

För det tredje hänvisade HD till Pariskonventionen 10bis andra punkten, som anger att 

varje konkurrenshandling, som strider mot god affärssed, utgör en handling av illojal 

konkurrens. Denna effektivitetsprincip, som HD kallade den, talade för att saluhållande 

och utbud av varor skall kunna förbjudas, oberoende av vilket betydelseinnehåll 

marknadsföringsbegreppet ges. Summa summarum kan sägas att MD:s snävare syn på 

vad som är ett förbjudet förfarande har förkastats av HD, som argumenterar för ett brett 

tillämpningsområde. Det anmärkningsvärda i HD:s argumentation är att 

marknadsföringsbegreppet diskuteras, trots att det inte är ett begrepp som framgår av 

lagtexten.  

                                                 
138 Bärlund 2005, 425 f kritiserar HD 2004:32 och anför att ett marknadsrättsligt förbud inte kan 

utsträckas till att omfatta näringsidkarens möjligheter att sälja den egendom som näringsidkaren inte på 

ett vilseledande sätt får hålla till salu. På motsvarande sätt saknar MD behörighet att förbjuda import. 

Bärlund skiljer således mellan försäljning som en avtalsrättslig handling, som är utanför MD:s behörighet, 

och saluhållande, som är en handling som är inom MD:s behörighet. Jfr dock Bruun 2003a. 
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HD:s syn på vad som utgör i OtillbFörfL avsett förfarande utgör i och för sig en rimlig 

balans mellan de olika intressena. Förutom de auktoritetsargument som HD tog upp är 

det skäl att konstatera att ett förbud som inte omfattar försäljning, utan främst olika 

typer av reklam, brister i effektivitet. T.ex. att en otillbörlig produktefterbildning skulle 

i och för sig få hållas till salu och säljas, men näringsidkaren skulle inte få aktivt främja 

försäljningen t.ex. genom reklam. 

 

Det intressanta är att trots att lagen använder begreppet förfarande hade MD begränsat 

betydelsen till marknadsföring av olika slag. Även HD diskuterade ingående betydelsen 

av marknadsföring. HD anförde att även om det otillbörliga förfarandet inte begränsar 

sig till marknadsföring, så utgör otillbörlig marknadsföring och otillbörliga 

marknadsföringsmetoder kärnområdet (ydinalue) för OtillbFörfL 1 § och därmed även 

för förbudsbestämmelsen i 6 §. Därefter gick HD in på en detaljerad diskussion om 

vilket betydelseinnehåll marknadsföringsbegreppet skall ges. Ledning söktes i 

förarbetena till KSL. Där nämns reklam, till konsumenter direkt och indirekt riktade 

andra försäljningsbefrämjande åtgärder samt sådan information som ges i samband med 

produkten eller i försäljningssituationen. 

 

En fråga som inställer sig är om övertalning och annan form av förmående till 

avtalsbrott räknas som förfarande i lagens mening, eftersom HD explicit konstaterade 

att marknadsföringen utgör det centrala. Antingen kan man diskutera om 

avtalsingreppet är att anse som marknadsföring, eller om avtalsingreppet omfattas av 

förfarandebegreppet oberoende av om det omfattas av marknadsföringsbegreppet. 

 

Den naturliga utgångspunkten är att förfarandebegreppet ges den betydelse det har 

enligt normalt språkbruk. Det finns inga skäl för en restriktiv tolkning, d.v.s. att 

begränsa tolkningen av förfarande till marknadsföring. Lagstiftaren skulle ha valt en 

mer begränsad terminologi om man hade velat begränsa sig till marknadsföring (så som 

man gjorde i Sverige). I stället valde man att fortsätta på den linje som den lagen mot 

illojal konkurrens (34/1930) hade stakat upp, en linje som är mer lik den tyska UWG, 

som omfattar de mest olika typer av otillbörlig konkurrens.  
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I tysk rätt omfattar generalklausulen i 3 § UWG otillbörliga konkurrenshandlingar 

(Unlautere Wettbewerbshandlungen). I litteraturen har de typfall som omfattas av 

generalklausulen systematiserats på olika sätt. I den ledande kommentaren 

Baumbach/Hefermehl har man indelat typfallen i tretton grupper med allt från osaklig 

påverkan på beslutanderätten till hindrande av konkurrent. Också i finsk rätt borde man 

observera den tolkningsmån som OtillbFörfL ger, och ge OtillbFörfL 1 § en så vid 

tolkning som är möjlig enligt ordalydelsen. 

 

I svensk rätt där otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare omfattas av 

marknadsföringslagen har marknadsföringsbegreppet ett brett innehåll. Det omfattar 

”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen 

av och tillgången till en produkt” (3 § 2 punkten marknadsföringslagen). I ljuset av den 

här breda marknadsföringsdefinitionen kan ett ingripande i ett avtalsförhållande anses 

som marknadsföring, om syftet är att den som övertalar försöker få till stånd ett 

avtalsförhållande med den brytande avtalsparten. 

 

Det är inte i näringsidkarnas intressen att begränsa tillämpningsområdet av OtillbFörfL 

genom en restriktiv tolkning av förfarandebegreppet. Ju snävare förfarandebegrepp 

desto oftare är man tvungen att förlita sig på SkL, eller försöka tillämpa KSL 2 kap. I 

praktiken torde det innebära en klar försvagning av rättsskyddet, eftersom ersättning för 

ren förmögenhetsskada kräver synnerligen vägande skäl (SkL 5:1). Då det inte är klart 

att ersättning utgår ens vid kränkningar av OtillbFörfL torde möjligheten till skadestånd 

i situationer som faller utanför OtillbFörfL vara ännu mindre på grund av att ansvaret då 

bedöms endast på basis av SkL. Om en kränkning av OtillbFörfL har fastställts torde det 

vara lättare att konstatera att synnerligen vägande skäl är för handen. En försvagning av 

rättsskyddet sker även om KSL 2 kap. tillämpas, eftersom alla tvister som saknar en 

konsumentdimension faller utanför skyddet. Det är ytterst tveksamt om otillbörliga 

ingripanden kan sägas ha en sådan konsumentdimension att KSL 2:1 skulle kunna 

tillämpas. 
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2.5.6.2 God affärssed eller eljest otillbörligt 

 

För att en åtgärd skall vara förbjuden bör den strida mot god affärssed eller eljest vara 

otillbörlig. I förarbetena anges att otillbörlighetsbegreppet är flexibelt, och att 

begreppets innehåll får sitt slutliga innehåll i rättspraxis.139 Flexibiliteten innebär att 

dess innehåll ändras med samhällsutvecklingen och ändrade värderingar. Grunden för 

begreppets innehåll kan sökas i första hand i de allmänna förfaringssätt och värderingar 

som gäller bland näringsidkare. Enligt förarbetena kan i allmänhet som god affärssed 

betraktas sådant förfarande i ekonomisk verksamhet som används av en samvetsgrann 

och ärlig näringsidkare och som godtas av konkurrenter och kunder.140 Att definiera god 

affärssed med hänvisning till allmänna förfaringssätt illustrerar den s.k. Humes giljotin, 

som säger att man inte kan härleda värden från fakta, d.v.s. man kan inte härleda det 

som bör vara från det som är. Humes giljotin är omstridd även inom filosofin. 

OtillbFörfL 1 § visar att inom juridiken kan man härleda det som bör vara från det som 

är, om man så vill. Lagstiftaren har i och med hänvisningen i förarbetena till allmänna 

förfaringssätt som gäller bland näringsidkarna uttryckligen velat omforma 

tillvägagångssätt till normativa beteenderegler. Hänvisningen till det som är (varat), är 

dock problematisk, eftersom det rent strikt innebär att man skulle bli tvungen att göra 

empiriska undersökningar om hur näringsidkare beter sig på marknaden, och vad de 

anser om olika tillvägagångssätt. Så brukar man dock inte göra. Som god affärssed kan 

dock inte godtas sådant som strider mot lagen.141 En mycket stor betydelse vid 

bedömningen av god affärssed tillmäts etiska regler utformade för näringslivet. 

 

Internationella handelskammaren ICC, som är en internationell organisation som 

representerar näringslivet, har bl.a. till uppgift att främja en hög etisk standard i 

näringslivet. ICC har utarbetat ett flertal etiska regler för marknadsföring däribland 

grundregler för reklam, som kan användas vid bedömningen av vad som är god sed. Det 

framgår av förarbetena att dessa etiska regler kan användas vid tolkningen av 

                                                 
139 HE 114/1978, 10. KM 1977:40, 25. 
140 RP 114/1978, 11. 
141 RP 114/1978, 11. 
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OtillbFörfL.142 I MD har ICC:s regler ofta åberopats, och MD har emellanåt hänvisat till 

reglerna (se t.ex. MD 1995:6, 1992:26). Det förefaller dock vara så att parterna (särskilt 

sökandena) hänvisar förhållandevis ofta till reglerna, medan MD är klart mer restriktiv. 

Att grundreglerna för reklam har betydelse framgår av förarbetena till OtillbFörfL där 

det dels hänvisas till reglerna ett flertal gånger, dels anges det explicit att ledning kan 

sökas i olika accepterade branschregler.143 

 

Ledning kan även sökas i utlåtandepraxis från opinionsnämnden för affärssed, som är 

ett självregleringsorgan för näringslivet som sorterar under handelskammaren. 

Opinionsnämnden avger utlåtanden om huruvida en åtgärd strider mot god affärssed 

eller om den kränker de internationella grundreglerna för reklam. Nämndens utlåtanden 

är inte bindande, men de har en självreglerande funktion. Parterna kan vända sig till 

domstol trots att utlåtande har begärts från nämnden. 

 

Domstolsavgöranden från MD och numera även från HD har en stor betydelse vid 

tolkningen av vad som avses med god affärssed. Även om smidigheten i begreppet 

betonas i förarbetena, handlar det i grund och botten dock om ett juridiskt begrepp, som 

tolkas i domstolarna på sedvanligt sätt. Det man dock bör komma ihåg vid läsningen av 

framför allt äldre domstolsavgöranden är att samhällsutvecklingen m.m. kan ha gjort att 

avgörandena saknar värde för tolkningen i dagens läge. Presumtionen bör dock vara att 

även äldre avgöranden kan användas vid tolkningen, om inga omständigheter 

omkullkastar presumtionen. 

 

I regel brukar man inte tillmäta utländska domstolars avgöranden någon större betydelse 

vid bedömningen av vad som avses med god affärssed, antagligen för att god affärssed 

kan variera mellan olika länder. Också fastän marknaden i dagens läge är global är det 

klart att det finns skillnader mellan vad som är tillbörligt i olika länder. Däremot är 

svaret inte givet om vi begränsar oss till Europa. I och med den europeiska 

integrationen, och den inre marknaden, frågar man sig om inte också förfaringssätten 

inom näringslivet borde inhämta influenser från andra EU-medlemsländer. Det 

                                                 
142 KM 1977:40, 3. Se allmänt om grundreglerna för reklam, Rissanen & Tiili & Mäkinen 1990, 151 ff. 
143 RP 114/1978, 11. 
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förefaller klart att man i allt högre grad bör beakta rättsutvecklingen även i andra länder. 

Däremot är det lika klart att utländska förfaringssätt endast kan vara tillåtna källor: de i 

utlandet accepterade förfaringssätten måste genomgå ett nationellt ”godtagbarhetsfilter” 

för att kunna accepteras här. 

 

I förarbetena anges att för att OtillbFörfL 1 § skall kunna tillämpas krävs det inte att 

skada skall ha uppkommit, utan det räcker med en risk för skada.144 Det är oklart vilken 

ställning detta uttalande har, eftersom lagens ordalydelse inte förutsätter någon 

skaderisk. En möjlig tolkning är att utan skaderisk finns det inget rättsligt intresse för 

talan, vilket skulle innebära att skaderisken är en processförutsättning.145 Skaderisken 

skulle då ha till syfte att sålla bort ärenden där käranden inte har något egentligt intresse 

i saken, som t.ex. ärenden där man enbart vill fastställa en abstrakt tolkning eller ett 

faktum. Problemet är att skaderisken då skulle prövas innan själva saken, d.v.s. före de 

övriga förutsättningarna som anges i OtillbFörfL 1 §. Därför är det lämpligare att kravet 

på skaderisk är en förutsättning för otillbörlighet. Sådant som inte kan leda till en skada 

kan inte heller vara otillbörligt. 

                                                 
144 HE 114/1978, 11. KM 1977:40, 27. 
145 En processförutsättning är en sådan formell omständighet som skall vara för handen för att talan skall 

kunna tas upp till prövning. Se Lappalainen 2001, 1. Se Lappalainen 2001, 15 f om rättsligt intresse som 

processförutsättning. 
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3 UTLÄNDSKA LÖSNINGAR 

3.1 Allmänt 

 

I Tyskland, Norge, England och USA är ingreppsansvaret en inarbetad form av 

deliktsansvar. Av den anledningen är det av värde att presentera lösningarna och 

argumentationssätten i dessa länder. För USA:s del är det dock inte möjligt att 

presentera situationen i samtliga delstater. Därför presenteras den sammanställning av 

lösningarna som gjorts i Restatement (second) of Torts, som domstolarna ofta hänvisar 

till. 

 

3.2 Tyskland 

 

Otillbörlig konkurrens regleras i Tyskland i Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG). Syftet med lagen är att skydda konkurrenter, konsumenter och andra 

marknadsaktörer mot otillbörlig konkurrens (UWG § 1). Lagen avser även att skydda 

allmänhetens intresse av en äkta konkurrens (das Interesse der Allgemeinheit an einem 

unverfälschten Wettbewerb). 

 

UWG totalreformerades år 2004. Lagstiftaren hade fyra uttalade syften med reformen. 

Man ville modernisera, europeisera, kodifiera och intensifiera skyddet mot otillbörlig 

konkurrens.146 Moderniseringen handlade bl.a. om att slopa de skilda lagarna om 

kombinationserbjudanden (Zugabeverordnung) och rabatter (Rabattgesetz) samt att 

slopa vissa särbestämmelser i gamla UWG om konkursutförsäljningar, 

specialerbjudanden m.m. I stället valde man att låta den allmänna bestämmelsen mot 

vilseledande markandsföring (UWG § 5) även omfatta sådana företeelser. 

                                                 
146 Baumbach/Hefermehl 2004, Einl Rn 2.11 ff. 
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Europeiseringen av UWG innebär att man beaktade relevanta EG-rättsliga direktiv vid 

reformen samt EG-domstolens praxis.147 Kodifieringen aktualiserades på grund av att 

man önskade öka lagstiftningens transparens. Skyddet mot otillbörlig konkurrens hade 

till stora delar byggt på domstolarnas tolkning av generalklausulen i gamla UWG § 1 

eller de andra bestämmelserna. Nu överförde man tolkningarna till den nya lagen för att 

därmed förbättra möjligheten att redan på basis av lagstiftningen kunna sluta sig till 

följderna av ens handlingar. En överföring skedde dels av materiella frågor, dels av 

vissa tidigare okodifierade påföljder, såsom t.ex. positiv fullgörelsetalan, d.v.s. en talan 

om att situationen skall rättas till (Beseitigungsanspruch), och förbudsdom vid 

förestående intrång (vorbeugende Unterlassungsanspruch).148 Intensifieringen av 

skyddet innebär en förstärkning av rättsskyddet. I nya UWG § 10 anges att en 

näringsidkare som enligt generalklausulen i UWG § 3 uppsåtligt förfarit otillbörligt i 

vissa fall kan bli tvungen att utge vinsten av det otillbörliga förfarandet till staten. 

 

I tysk rätt avgörs medverkan till avtalsbrott på basis av generalklausulen i UWG § 3 mot 

otillbörlig konkurrens (Verbot unlauteren Wettbewerbs). Bestämmelsen har följande 

lydelse: 
 Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der 

Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich 

zu beeinträchtigen, sind unzulässig.149 

 

                                                 
147 De direktiv som beaktades var främst Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet 

och elektronisk kommunikation) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 

2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den 

inre marknaden (direktiv om elektronisk handel). 
148 En intressant detalj är att en s.k. varningsskrivelse (Abmahnung) enligt nya UWG § 12 I måste sändas 

till svaranden innan en rättegång inleds. I Finland är varningsskrivelser främst en advokaträttslig 

angelägenhet. 
149 Jfr gamla UWG § 1: “Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen 

vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch 

genommen werden.“ 
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Bestämmelsen anger att en konkurrenshandling som är ägnad att inverka inte enbart 

försumbart på konkurrensen till nackdel för konkurrenter, konsumenter eller andra 

marknadsaktörer är otillbörlig. Det finns fyra skillnader i förhållande till den tidigare 

generalklausulen.150 (a) Gamla generalklausulen (1 §) förutsatte en handling i 

näringsverksamhet utförd i konkurrenssyfte (Handlungen im geschäftlichen Verkehr zu 

Zwecken des Wettbewerbs). Nya generalklausulen (3 §) använder däremot begreppet 

konkurrenshandling (Wettbewerbshandlung), som räknas vid sidan av otillbörligheten 

till lagens nyckelbegrepp. Syftet med begreppet är att definiera tillämpningsområdet för 

lagen i förhållande till den allmänna skadeståndsrätten. Handlingar som inte är 

konkurrenshandlingar regleras inte av UWG utan bedöms t.ex. på basis av BGB som 

reglerar bl.a. den allmänna skadeståndsrätten. Medan den gamla generalklausulen 

krävde ett konkret konkurrensförhållande, som i princip innebar att näringsidkarna 

skulle vara varandras konkurrenter, har den nya UWG frångått detta krav. En 

avsättningsfrämjande åtgärd är således i regel en konkurrenshandling i ljuset av nya 

UWG. (b) Begreppet ”god sed” (guten Sitten) har ersatts med ”otillbörlighet” 

(Unlauterkeit), som bättre överensstämmer med gemenskapsrätten. (c) Nya UWG 

kräver att kränkningen leder till en nackdel som inte är oväsentlig. Tidigare fanns inget 

sådant krav. (d) En lagteknisk ändring är att påföljderna har flyttats från 

generalklausulen till skilda bestämmelser (8—10 §). Eftersom skillnaderna inte är så 

stora kan tidigare rättsfall i många fall användas som rättskälla vid tolkningen av 3 §. 

 

Under gamla UWG konkretiserades generalklausulen i rättspraxis till ett antal typfall, 

varav tre gäller en utomståendes roll vid avtalsbrott. Verleiten zum Vertragsbruch 

omfattar all slags medveten medverkan till avtalsbrott.151 Ausnutzung fremden 

Vertragsbruchs innebär att en utomstående utnyttjar ett avtalsbrott som redan har 

inträffat. Gränsen mellan dessa och Förderung eines Vertragsbruchs, som är ett slags 

medhjälp till avtalsbrott, är oskarp. Dessutom finns typfall som gäller ingrepp i exlusiva 

distributionsavtal m.m. I nya UWG konkretiseras generalklausulen genom en 

förteckning i UWG § 4 över exempel på förfaranden som åtminstone är otillbörliga i 

                                                 
150 Baumbach/Hefermehl 2004, § 3 UWG Rn 3. 
151 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 845 [§ 1 UWG Rn 697 

ff]. 
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ljuset av UWG § 3. Förteckningen omfattar elva punkter. Enligt UWG § 4 punkt 10 är 

det otillbörligt att rikta hindrande åtgärder mot konkurrenter (Mitbewerber gezielt 

behindert). Enligt punkt 1 är det otillbörligt att oskäligen på ett osakligt sätt påverka 

kunderna. Avtalsingrepp är otillbörligt enligt såväl punkt 1 som punkt 10.152 Kort 

uttryckt är det inte otillbörligt att locka över kunder (Abwerben) om något avtalsbrott 

inte sker. Däremot är det i regel otillbörligt att locka över kunder om kunden bryter sitt 

avtal. Att utnyttja kundens redan genomförda avtalsbrott kan vara otillbörligt, om det 

finns särskilda skäl. Utgångspunkten för ansvar är alltså att den som i konkurrenssyfte 

förleder en annan till avtalsbrott handlar otillbörligt i ljuset av UWG § 3.153 Visserligen 

är det i regel tillåtet att försöka påverka andras kunder så att de byter leverantör, men 

situationen är en annan om kunden i fråga har ett gällande inköpsavtal. Då kan det vara 

otillbörligt att påverka en kund så att denne begår ett avtalsbrott. 

 

Att förleda (Verleiten) omfattar all form av avsiktlig medverkan till att den ena 

avtalsparten begår ett avtalsbrott.154 Handlingssättet, d.v.s. medverkan, är otillbörligt 

oberoende av resultatet. Medverkan är för handen redan när avtalsparten har bestämt sig 

för att bryta avtalet. Det krävs ingen planmässighet eller dylikt. Det räcker med att den 

utomstående i någon form har arbetat för att ett avtalsbrott skall uppkomma. Det 

handlar dock om en helhetsbedömning. Vid bedömningen skall avtalspartens 

handlingsfrihet och avtalsbrottets följder beaktas. 

 

Ett förledande till avtalsbrott förutsätter en giltig förpliktelse eller avtal, som parten har 

en skyldighet att uppfylla. Ett avtalsbrott förutsätter vidare att det handlar om en 

väsentlig avtalsförpliktelse, vanligen en huvudförpliktelse.155 

 

Medverkan måste vara avsiktlig (uppsåtlig). Oaktsamhet räcker inte, inte ens grov 

sådan. Det förutsätts att den utomstående kände till de faktiska omständigheter som 

konstituerar otillbörlighet. Det räcker även med att den utomstående hade räknat med 

                                                 
152 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. 
153 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 845 [§ 1 UWG Rn 697]. 
154 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 845 [§ 1 UWG Rn 698]. 
155 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 846 [§ 1 UWG Rn 700]. 
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möjligheten att det finns sådana omständigheter, men han trots det har gått vidare. 

Däremot behandlas en utomstående som medvetet har blundat för fakta på samma sätt 

som en som bevisligen har haft kännedom om fakta. 

 

Ett utnyttjande av ett avtalsbrott, som inte innefattar ett förledande till avtalsbrott, är 

inte otillbörligt så länge som det inte finns särskilda omständigheter (besondere 

Umstände).156 Kravet på särskilda omständigheter framgår bland annat av avgörandet 

BGH, Urt. v. 6.6.2002 - I ZR 79/00: 

 
Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß ein Kaufmann, der 

den Vertragsbruch eines Vertragspartners eines Wettbewerbers nur ausnutzt, ohne den 

Gebundenen zu dem Vertragsbruch zu verleiten, nicht wettbewerbswidrig handelt, solange 

nicht besondere die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. 

 

För otillbörligheten krävs även subjektiv skuld, avsiktligt utnyttjande av avtalsbrottet.157 

Det krävs dock inte att avtalsbrottet har skett innan utnyttjandet. 

 

I tysk rätt har man diskuterat otillbörligheten av ingrepp i selektiva distributionsavtal 

och nät av distributionsavtal.158 I ljuset av konkurrensbegränsningsrätten är vissa typer 

av selektiva distributionsavtal på basis av gruppundantag undantagna förbudet i artikel 

81 i EG-fördraget. Bl.a. är geografiska begränsningar i fråga om försäljningsområdet 

tillåtna. Frågan om otillbörligheten i fråga om ingrepp i selektiva distributionsavtal kan 

bli aktuella t.ex. om en i förhållande till distributionsnätverket utomstående part förmår 

en näringsidkare i distributionsnätverket att begå ett avtalsbrott, t.ex. i form av aktiv 

försäljning utanför det avtalade försäljningsterritoriet. Klart är att detta är en form av 

förledande till eller utnyttjande av avtalsbrott. 

 

En variant på brott mot avtalsförpliktelser (Verletzung vertraglicher Bindungen) är 

Mißachtung vertraglicher Bindungssysteme, som innebär att en part i ett enhetligt 

                                                 
156 Baumbach/Hefermehl 2001, 847 [§ 1 UWG Rn 703]. 
157 Baumbach/Hefermehl 2001, 847 [§ 1 UWG Rn 703]. 
158 Baumbach/Hefermehl 2001, 880 ff. 
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avtalssystem (t.ex. distributionsnätverk där parterna har avgränsade territorier m.m.) 

bryter mot sina avtalsenliga förpliktelser. Förutom att detta kan utgöra ett avtalsbrott är 

det även en form av otillbörlig konkurrens i förhållande till de övriga i avtalsnätverket 

(med vilka den brytande parten inte har avtal). 

 

3.3 Sverige 

 

I Sverige finns inte ett allmänt marknads- eller skadeståndsrättsligt ansvar för 

otillbörliga ingripanden i avtalsförhållanden.159 Däremot kan situationer som kan 

karakteriseras som ingripanden i avtalsförhållanden beivras i samband med 

företagshemligheter, mutor, kvasikontraktuella förhållanden, kollusion m.m. Bernitz 

anger att ett huvudsyfte med företagshemlighetslagen är att möjliggöra åtgärder mot 

konkurrenter som otillbörligt ingriper i ett avtalsförhållande genom att förmå anställda 

och uppdragstagare att röja företagshemligheter.160 Han anser dock inte att en analog 

tillämpning av bestämmelserna i oreglerade situationer är möjlig. Givande av muta kan 

betecknas som ett otillbörligt ingripande i ett avtalsförhållande i och med att mottagaren 

av mutan ofta med mutan förmås att röja företagshemligheter. Om det finns ett nära 

samband mellan den utomstående och ena avtalsparten är det tänkbart att man anser att 

situationen är kontraktsliknande, varvid kontraktsrättsliga principer tillämpas, varvid det 

kan vara lättare att finna stöd för ansvar.161 Kollusion är för handen bl.a. då ena 

avtalsparten samverkar med en utomstående i avsikt att skada den andra avtalsparten.162 

Kollusion hör till det sakrättsliga området, och dess användningsområde begränsar sig 

enligt Bernitz till sådana situationer som är sakrättsliga.163 Tack vare dessa olika slag av 

rättsfigurer har det sagts att det trots allt finns ett skydd mot otillbörliga ingripanden i 

                                                 
159 Bernitz 2002, 178. Bernitz 1993, 202. 
160 Bernitz 1993, 217. 
161 Bernitz 1993, 219 ff.  
162 Bernitz 1993, 222. 
163 Bernitz 1993, 223. 
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avtalsförhållanden i Sverige.164 Däremot finns ingen allmän princip om ansvar för 

otillbörligt ingripande i avtalsförhållande.165  

 

3.4 Norge 

 

I norsk rätt har man dryftat frågan om ingrepp i avtalsförhållanden i allmänna 

obligationsrättsliga framställningar i samband med fordringars rättsskydd mot 

tredjeman.166 Det innebär samtidigt att man har beaktat många olika typer av aktiviteter 

som påverkar ett avtalsförhållande. Hagstrøm anger två ytterligheter på skalan: i den 

ena ändan finns en utomståendes handling som hindrar uppfyllelsen av avtalet.167 I den 

andra ändan finns situationer, i vilka den utomstående har övertalat eller på liknande sätt 

har påverkat avtalspartens eget beteende i avtalsförhållandet.168 Då har avtalsparten 

själv valt att agera på ett sätt som har skadat den andra avtalsparten. 

 

Medverkan till avtalsbrott kan beivras såväl på allmän skadeståndsrättslig grund som på 

basis av markedsføringsloven § 1 om otillbörlig konkurrens.169 Den skadeståndsrättsliga 

grunden vilar på den allmänna, icke-lagfästa, culpanormen. Det är oklart om det finns 

skillnader mellan förutsättningarna. Det har framförts att det inte är någon idé att 

supplera det marknadsföringsrättsliga skyddet med en avvikande tolkning av den 

allmänna skadeståndsrättsliga culpanormen.170  

 

Traditionellt har analysen utgått från ett skadeståndsrättsligt perspektiv.171 I rättspraxis 

har det utvecklats ett skadeståndsansvar för tredjeman som har förlett avtalsparten att 

                                                 
164 Bernitz 2002, 178 ff. 
165 Bernitz 1993, 223. 
166 Se Hagstrøm 2003, 814 ff, Arnholm 1966, 313 ff och Lunde 2000, 436.  
167 Hagstrøm 2003, 816. 
168 Hagstrøm 2003, 816. 
169 Hagstrøm 2003, 816 ff, särskilt 818 ff. 
170 Lunde 2000, 440.  
171 Lunde 2000, 440.  
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begå avtalsbrott eller som har medverkat till sådana handlingar. Den s.k. lotsdomen (Rt 

1957.426) och den s.k. bankboksdomen (Rt 1930.761) har ansetts utgöra de 

grundläggande fallen i fråga om den skadeståndsrättsliga bedömningen. I lotsdomen 

blev de enskilda lotsarna och lotsförbundet ansvariga att ersätta den skada ett rederi 

ådrog sig på grund av att ett rederiet tillhörigt tankfartyg inte fick den lotsassistens den 

behövde för att lotsarna strejkade. Lotsförbundets ansvar grundade sig på att det 

medverkade till att lotsarna bröt sina förpliktelser gentemot rederiet. I bankboksdomen 

blev ett dödsbo ansvarigt för den skada som uppkom då dödsboet hade instruerat 

banken att inte betala ut medel från ett omtvistat bankkonto till den person som hade 

bankboken i sin besittning. Dödsboet hade ingen laglig rätt att disponera över kontot. 

Dödsboet förmådde alltså banken att bryta sin förpliktelse gentemot 

bankboksinnehavaren. Varken lots- eller bankboksdomen gällde handlingar utförda av 

konkurrenter, vilket fallet ofta är vid otillbörlig konkurrens. Även den s.k 

Cabancodomen (Rt 1993.1464) representerar en situation som var 

skadeståndsgrundande mellan parter som inte stod i ett konkurrensförhållande. En bank 

vägrade att medverka till överföringen av aktier, som hade sålts av A till B med 

hänvisning till att banken hade panträtt. Någon panträtt fanns dock inte, och domstolen 

fann att banken var skadeståndsansvarig för sin vägran i förhållande till köparen B. 

 

Ansvar för medverkan till avtalsbrott kan även uppkomma på basis av generalklausulen 

i markedsføringsloven § 1 (”handlinger som strider mot god forretningssskikk 

næringsdrivende imellom…”). En överträdelse av mfl § 1 är inte direkt 

skadeståndssanktionerad, utan ansvaret bygger på den allmänna culparegeln.172  

 

Det finns inte klart angivet vilka förutsättningarna för ansvar är, men det har dock 

angetts att en sund konkurrens inte får hämmas.173 Utgångspunkten är att man får 

konkurrera ut varandra, och att förlust av avtal till en konkurrent är kännetecknande för 

en marknadsekonomi.174 Eftersom det inte finns klara gränser för ansvaret, kan här 

endast vissa i litteraturen framställda synpunkter presenteras. Det har anförts att ansvar i 

                                                 
172 Hagstrøm 2003, 819 
173 Hagstrøm 2003, 819. 
174 Lunde 2000, 442. 
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princip kan uppkomma också för handlingar som inte är avtalsbrott, bl.a. i situationer 

där en utomstående har förmått en avtalspart att säga upp avtalet på ett sätt som strikt 

taget är tillåtet.175 Samtidigt har det dock sagts att tröskeln för otillbörlighet bör ligga 

ganska högt. Marknadsföring som leder till ordinärt upphörande av avtalsförhållanden 

måste falla inom det tillåtnas område. Endast om särskilt klandervärt beteende 

kombineras med marknadsföringen, såsom t.ex. nedsättande uttalanden, kan ansvar för 

utomstående uppkomma.176 Det innebär att klara avvikelser från det sedvanliga kan leda 

till tredjemansansvar. Utnyttjande av ett redan inträffat avtalsbrott är i regel inte 

otillbörligt.177 

 

I norsk rätt har det hävdats att utgångspunkten måste vara att ansvaret för avtalsbrottet i 

första hand påförs avtalsparten. Den utomståendes ansvar är då sekundärt, och beroende 

av avtalspartens solvens.178 Det räcker dock inte med insolvens utan det krävs även att 

den utomstående har vetat eller borde ha vetat att avtalsparten saknar finansiell styrka 

att svara för avtalsbrottets följder.179 

 

3.5 England 

3.5.1 Torts som en del av common law 

 

Den engelska rätten består av två delar: common law och equity. Equity skapades av 

kungen för att common law hade blivit ett stelt system som inte svarade mot de 

rättvisekrav som ställdes på rättssystemet.180 Common law möjliggjorde bland annat inte 

                                                 
175 Lunde 2000, 444 ff. Hagstrøm 2003, 818. 
176 Lunde 2000, 454. 
177 Lunde 2000, 453. 
178 Lunde 2000, 442 f. 
179 Lunde 2000, 443. 
180 Bogdan 1993, 108 och Mikkola 1999, 147. 
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domar som förbjöd svaranden att göra något visst eller som påbjöd en viss handling.181 

Inte heller kunde svaranden tvingas till naturaprestation.182 I bägge fallen måste 

käranden, i enlighet med common law-reglerna, nöja sig med skadestånd. Till följd av 

dessa oskäligheter började människorna vända sig till kungen som ytterst ansvarade för 

rättskipningen. Med tiden bildades en särskild domstol, Court of Chancery, för att 

avgöra dessa s.k. equity-mål.183 

 

Genom equity-rätten skapades injunctions, varmed svaranden kunde påbjudas eller 

förbjudas att göra det som käranden hade yrkat. Trots att common law- och equity-

domstolarna slogs samman i slutet av 1800-talet, lever indelningen i common law och 

equity kvar. Eftersom tanken är att equity-rätten endast korrigerar brister i common law, 

är equity fortfarande i dagens läge sekundär i förhållande till common law.184  

 

Skadeståndsrätten (tort law) är, som det redan framgick, en del av common law. Det 

avspeglar sig i en viss rigiditet i skadeståndsrätten. I princip finns det ingen allmän regel 

om skyldigheten att ersätta vållade skador. För ersättningsskyldighet krävs att 

förutsättningarna för någon tort är för handen. Det har sagts att det inte finns någon 

enhetlig uppsättning förutsättningar för ansvar som skulle vara gemensam för alla 

torts.185 De flesta torts föreskriver dock ersättningsansvar när det finns en handling eller 

en underlåtenhet (conduct), orsakssamband (causation), oaktsamhet (fault) och skada 

(damages).186 I praktiken torde det inte finnas luckor av avsevärd betydelse. 

 

Här skall inte alla torts presenteras, men för helhetsbildens skull är det viktigt att ge en 

överblick av de viktigaste. Tort of negligence, som torde vara den viktigaste 

skadeståndsgrunden, blir tillämplig bl.a. i fråga om trafikskador samt professionellt 

                                                 
181 Snell’s equity 1990, 646. 
182 Snell’s equity 1990, 585. 
183 Se Bogdan 1993, 113. 
184 Det bör dock observeras att equityregeln skall tillämpas i en konfliktsituation mellan common law och 

equity. Se t.ex. Mikkola 1999, 149 f. 
185 Markesinis/Deakin 2003, 19.  
186 Markesinis/Deakin 2003, 20. 
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ansvar.187  Det finns ett antal torts som gäller fysiskt angrepp och liknande på person 

(battery, assault, false imprisonment m.m.). Ingrepp på egendom och ekonomiska 

intressen regleras av en rad olika torts, som omfattar det vi skulle kalla 

grannelagsförhållanden (nuisance och trespass) samt ingrepp i en annan persons lösa 

egendom. Hit räknas även the economic torts, som har till syfte att skydda en persons 

näringsverksamhet eller utkomst.188  

 

3.5.2 Economic torts 

 

I England finns ingen tort som gäller allmänt för otillbörlig konkurrens. Däremot finns 

en grupp s.k. economic torts som är en samling skadeståndsgrunder som avser att 

skydda en persons näringsverksamhet eller utkomst mot ren förmögenhetsskada. I regel 

förutsätts en avsikt att skada, och ett bruk av olagliga (unlawful) medel, som t.ex. 

misshandel, hot, tvång, skadegörelse eller dylikt.189 Det betyder att en avsikt att skada 

med lagliga medel i regel är tillåten.  

 
Trots att skyldigheten att ersätta rena förmögenhetsskador är mer begränsad än 

skyldigheten att ersätta person- och sakskador,190 har ansvaret för rena 

förmögenhetsskador ökat under de senaste 40 åren.191 I litteraturen har man klassificerat 

economic torts på olika sätt. Ett sätt är att indela dem i tre kategorier: (1) torts based on the 

defendant’s wrongful interference with the claimant’s pre-existing rights, (2) tort of 

interference with trade or business by unlawful means samt (3) tort of conspiracy.192 En 

indelning i åtta olika kategorier har även använts: Conspiracy, Inducing Breach of 

Contract; Intimidation; Unlawful Interference with Trade; Deceit; Malicious Falsehood; 

Passing Off; Negligence (endast i vissa fall).193 

                                                 
187 Weir 2002, 29. 
188 Markesinis/Deakin 2003, 506. 
189 Markesinis/Deakin 2003, 506. 
190 Markesinis/Deakin 2003, 506. 
191 Markesinis/Deakin 2003, 509. 
192 Markesinis/Deakin 2003, 510. 
193 Se Carty 2003. 
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3.5.3 Inducing breach of contract 

 

Skadeståndsansvar enligt tort of inducing breach of contract föreligger enligt 

huvudregeln om svaranden X medvetet övertalar A att bryta sitt avtal med käranden B 

så att B lider en skada. Denna tort fick sin början i och med avgörandet i målet Lumley 

v. Gye194 Käranden Lumley hade ett avtal med operasångerskan Johanna Wagner. I 

stället för att fullfölja detta avtal övertalades hon av svaranden Gye, som var medveten 

om Wagners avtal med käranden, att sjunga mot ett högre gage i svarandens teater. 

Domstolen ansåg att svaranden var skadeståndsskyldig för att avsiktligt ha förorsakat 

avtalsbrottet trots att käranden hade rätt att väcka talan mot Wagner för avtalsbrott.195  

 

Principen i Lumley v. Gye fastställdes sedermera i målet Allen v. Flood där det slogs 

fast att det inte är skadeståndsgrundande att övertala någon att inte ingå avtal. Tvisten 

uppkom mellan träarbetare och järnarbetare vid arbete på ett fartyg, som låg i docka. 

Järnarbetarna fick veta att träarbetarna hade utfört järnarbeten på ett annat fartyg som 

även det låg i docka. Järnarbetarnas fackrepresentant kontaktade chefen för dockan, och 

meddelade att om träarbetarna tilläts komma på jobb följande dag, skulle järnarbetarna 

inte komma på jobb. Träarbetarna tilläts inte komma på jobb följande dag. Träarbetarna 

väckte talan mot fackrepresentanten. Det avgörande i fallet var att såväl trä- som 

järnarbetarna var s.k. day-labourers, som hade arbetsavtal för en dag i taget. Domstolen 

ansåg att det inte fanns någon skyldighet att anställa träarbetarna för mer än en dag i 

taget, och inte heller hade järnarbetarna någon skyldighet att komma på jobb följande 

dag, varför talan förkastades.196 

 

                                                 
194 Lumley v. Gye (1853) 2 E & B 216. 
195 Se Markesinis/Deakin 2003, 510. 
196 Se Weir 1997, 21 ff.  
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Trots att såväl Lumley v. Gye som Allen v. Flood gällde anställningsavtal har regeln 

tillämpats på många andra typer av avtal, bl.a. köpeavtal och ensamförsäljaravtal.197 Det 

har sagts att alla typer av avtal omfattas.198 Det har dock förutsatts att avtalet i fråga är 

giltigt.199  

 

Trots att Lumley v. Gye avgjordes för mer än 150 år sedan är omfattningen av ansvaret 

fortfarande oklart. Trots den till synes klara utgångspunkten i Lumley v. Gye har 

ansvaret expanderat i rättspraxis. Det är vanligt att ansvaret anges omfatta all avsiktlig 

skada förorsakad av en i förhållande till avtalet utomstående. Följaktligen har denna tort 

även kallats interference with contract. Expansionen har lett till svåra 

gränsdragningsproblem i förhållande till andra torts och i förhållande till den fria 

konkurrensen. I litteraturen har man riktat häftig kritik mot en dylik expansion.200 

Kärnan i inducing breach of contract omfattas dock även vanligtvis av kritikerna. De 

kritiker som är anhängare av den rättsekonomiska doktrinen om effektivt avtalsbrott har 

dock inte accepterat denna tort.201  

 

Den förhållandevis oproblematiska kärnan förutsätter procurement, knowledge, 

intention, causation of contract breach samt damage.202 Med procurement avses att en 

utomstående (svaranden) har övertalat eller på annat sätt har förmått avtalsparten att 

bryta avtalet.203 Trots att normalfallet förutsätter övertalning (persuasion) kan ansvar 

eventuellt även uppkomma redan om avtalspartens prestation omöjliggörs (prevention), 

                                                 
197 Se Markesinis/Deakin 2003, 510. 
198 Carty 2003, 43. 
199 Se Markesinis/Deakin 2003, 511. 
200 Se t.ex. Weir 1997 och Carty 2003. 
201 Den rättsekonomiska kritiken presenteras i samband med diskussionen i finsk rätt, eftersom kritiken 

inte är bunden till någon viss jurisdiktion. En presentation efter de utländska lösningarna ger även 

möjlighet att beakta all relevant litteratur (och inte enbart sådan litteratur som skrivits i den aktuella 

jurisdiktionen). 
202 Carty 2003, 45 ff har presenterat den klaraste indelningen av förutsättningarna. 
203 Carty 2003, 46: ”This direct form of the tort requires an element of inducement, persuasion, or other 

form of procurement.”  



  79

t.ex. om avtalspartens arbetsredskap har gömts undan.204 Kritiken mot domstolarnas 

oförmåga att skilja mellan persuasion och prevention har varit hård. Den hårda kärnan i 

inducing breach of contract omfattar dock endast övertalning (persuasion). 

Förhindrande (prevention) anses av vissa höra till tort of unlawful interference with 

trade.205 Då är tanken att inducing breach inte kräver olagliga medel för att syftet skall 

uppnås: det är tillåtet att övertala folk. Tort of unlawful interference förutsätter däremot 

alltid olagliga medel. Den gällande uppfattningen tycks dock vara att prevention kan 

vara ansvarsgrundande enligt tort of inducing breach of contract. 

 

Övertalning av en person innebär att personen i fråga ändrar sitt beteende på ett sätt som 

hade uteblivit utan övertalningen.206 Det spelar ingen roll om avtalsparten har övertalats 

med hjälp av hotelser eller löfte om betalning. Övertalningen måste vara direkt; den 

måste vara riktad till en avtalspart.207 Övertalningen är indirekt om någon (i förhållande 

till avtalet) utomstående övertalas.208 Då är tanken att den utomstående i sin tur förmår 

avtalsparten att bryta avtalet. Det räcker inte heller med råd till avtalsparten, som sedan 

bryter avtalet.209 Däremot krävs inte individuell kontakt; det räcker med ett organs 

beslut och pressmeddelande.210 

 

Det har diskuterats om en med avtalet oförenlig transaktion (inconsistent transaction) 

uppfyller kraven för denna tort. Då skulle det inte krävas en övertalning av avtalsparten, 

utan redan det faktum att avtalsparten ingår ett med det första avtalet oförenligt avtal 

skulle leda till en utomståendes skadeståndsrättsliga ansvar. Det har sagts att den 

utomståendes ansvar skulle realiseras om avtalsparten accepterar ett anbud från en 

                                                 
204 Se Markesinis/Deakin 2003, 512. Se även Weir 1997, 37 ff som är kritisk till den gällande 

uppfattningen.  
205 Carty 2003, 48. 
206 Carty 2003, 48. 
207 Carty 2003, 46. 
208 Carty 2003, 46. 
209 Carty 2003, 47. 
210 Carty 2003, 46. 



  80

utomstående som har vetskap om det första avtalet.211 Det förefaller finnas visst stöd för 

ansvar vid oförenliga transaktioner.212  

 

Svaranden måste ha känt till avtalet och en avsikt att ingripa i avtalsförhållandet. 

Däremot krävs inte uttrycklig kännedom om avtalet, utan det räcker med att svaranden 

har blundat för det faktum att det finns ett avtal.213 Man talar om presumerad vetskap 

(presumed eller deemed knowledge) som konstrueras utgående från föreliggande 

fakta.214  

 

Det krävs ett avsiktligt ingrepp i kärandens avtal (intention to cause breach).215 En 

avsikt att skada krävs däremot inte.216 Man ska således fokusera på avtalsbrottet, och 

inte på skadan.  

 

Vidare förutsätts att avtalsbrottet leder till en skada, men vanligen utgår man från att en 

skada uppkommer till följd av avtalsbrottet.217 Utebliven försäljningsvinst (det positiva 

kontraktsintresset) är vanligen i fokus, men alla förutsebara skador är ersättningsbara.218 

 

3.5.4 Interference with contract 

 

Att de exakta gränserna för inducing breach of contract är oklara framgår av att det har 

ansetts att det finns en bredare tort of interference with contract som blir tillämplig om 

                                                 
211 Carty 2003, 57. 
212 Carty 2003, 56 ff. 
213 Se Markesinis/Deakin 2003, 511.  
214 Carty 2003, 49. Denna tanke om presumerad vetskap fick sin början i Stratford v. Lindley [1965] AC 

269, som gällde ett interimistiskt förbud. Fallet har haft viss betydelse för de interimistiska förbudens 

utveckling i engelsk rätt. Fallet avgjordes med stöd av den s.k. prima facie case-regeln, som sedermera 

ersattes av balance of convenience-prövningen. Se närmare Norrgård 2002, särskilt 146 och 152. 
215 Se Rookes v. Barnard [1964] AC 1129, 1212. Se även Carty 2003, 51. 
216 Se Markesinis/Deakin 2003, 511. 
217 Se Markesinis/Deakin 2003, 511. 
218 Carty 2003, 55 f. 
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en person direkt eller indirekt avsiktligt förmår en annan person att bryta ett avtal med 

en tredje person eller stör eller förhindrar uppfyllelsen av avtalet så att den tredje 

personen lider en skada, utom i det fall att förmåendet kan rättfärdigas. För ansvar krävs 

antingen avtalsbrott eller användning av olagliga medel. Det problematiska med denna 

definition är att den även täcker situationer där avtalsparten har förmåtts att bryta 

avtalet, d.v.s. sådant som täcks av inducing breach of contract. I litteraturen har man 

emellanåt anfört att interference with contract är en form av den allmännare tort of 

unlawful interference with trade. Den allmännaste synen torde dock vara att 

interference with contract (eller unlawful interference with contract performance) är 

någonting mittemellan inducing breach of contract och unlawful interference with 

trade.219 

 

Oberoende av vad man kallar de olika skadeståndsgrunderna utgörs den hårda kärnan i 

inducing breach of contract av direkt övertalning till avtalsbrott. En expansion har 

emellertid skett från ett krav på direkt påverkan till indirekt påverkan (via arbetstagare 

eller dylikt) samt från ett krav på avtalsbrott till ingrepp i avtalsförhållandet (dock 

endast om olagliga medel har använts). 

 

Frågan om indirekt påverkan fick sin början i fallet D.C. Thomson & Co. Ltd. v. Deakin 

som avgjordes år 1952.220 Ett fackförbund, NATSOPA, verkställde en bojkott mot 

Thomson, som inte tillät att de anställda anslöt sig till facket. Ett annat fackförbund, 

TGWU, meddelade att dess medlemmar, som var anställda hos Bowaters, ett företag 

som leverade varor till Thomson, inte skulle medverka till att uppfylla avtalet med 

Thomson. Leveransen uteblev, och Thomson väckte talan mot vissa personer i 

ledningen för TGWU. Avtalsförhållandet hade här störts indirekt: ledningen i TGWU 

hade inte direkt förhindrat leveransen, utan hade gjort det med hjälp av arbetstagarna. 

Court of Appeal godkände att dylik indirekt påverkan kan vara ansvarsgrundande, om 

                                                 
219 Se Carty 2003, 81 (”’half-way’ tort”) och Markesinis/Deakin 2003, 514 ( ”hybrid”). 
220 D.C. Thomson & Co. Ltd. v. Deakin [1952] Ch. 646. Se även ett senare fall J.T. Stratford & Son Ltd. 

v. Lindley [1965] AC 269. 
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olagliga medel har använts: ”indirect interferene is only unlawful if unlawful means are 

used.”221 Talan förkastades dock på andra grunder.  

 

Ännu i D.C. Thomson & Co. Ltd. v. Deakin förutsattes avtalsbrott.222 I Torquay Hotel 

Co. Ltd. v. Cousins223 från år 1969 gick man ett steg längre. Det förutsattes inte mera 

avtalsbrott, utan ingrepp i avtalsförhållandet som inte når upp till avtalsbrott ansågs 

tillräckligt. Lord Denning skrev följande i domen: 

 
There must be interference in the execution of a contract. The interference is not confined 

to the procurement of a breach of contract. It extends to a case where a third person 

prevents or hinders one party from performing his contract, even though it be not a breach. 

 

Svarandena hade förhindrat leveransen av bränsle till käranden (ett hotell). 

Bränsleleveransavtalet innehöll dock en force majeure-klausul, enligt vilken ansvar för 

utebliven prestation bortföll vid hinder utanför partens kontroll. Domstolen ansåg med 

hänvisning till force majeure-klausulen att något avtalsbrott inte förelåg. Trots det 

kunde svarandena förbjudas att fortsätta med sitt handlande. House of Lords godkände 

denna princip i Merkur Island Shipping Corp. v. Laughton.224 Även i det fallet fanns en 

force majeure-klausul, som innebar att avtalsbrott inte förelåg. 

 

3.5.5 Unlawful  interference with trade 

 

Tort of unlawful interference with trade är dels av senare ursprung är inducing breach 

of contract, dels är den bredare. Detta framgår av uttalandet av ”skaparen” av denna 

tort, Lord Denning i fallet Torquay Hotel Co Ltd v Cousins:225  

 

                                                 
221 Torquay Hotel v. Cousins [1969] 2 Ch. 106, 138 (Lord Denning MR).  
222 Se även Stocznia Gdanska SA v Latvian Shipping Company & Ors [2002] EWCA Civ 889. 
223 Torquay Hotel Co. Ltd. v. Cousins [1969] 2 Ch. 106. 
224 Merkur Island Shipping Corp. v. Laughton [1983] 2 AC 570. 
225 Torquay Hotel Co Ltd v Cousins [1969] 2 Ch 106. 
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I have always understood that if one person deliberately interferes with the trade or 

business of another, and does so by unlawful means [….] then he is acting unlawfully, 

even though he does not procure or induce any actual breach of contract. 

 

Denna tort är bred såtillvida att den skyddar näringsverksamheten, inte enbart ett visst 

avtal. Ofta åberopas denna tort för säkerhets skull i mål som gäller ingrepp i 

avtalsförhållande och där även inducing breach of contract har åberopats.226 Gränsen 

för vad som omfattas av trade är något oklart, men i litteraturen har föreslagits att det 

skulle omfatta ekonomiska intressen.227 

 

För denna tort, som har beskrivits som både ”obskyr” och ”embryonisk”, krävs att 

svaranden har haft en avsikt att skada käranden (intention to injure).228 Det finns två 

olika synsätt på vad som avses med avsikt. Enligt den ena uppfattningen har det funnits 

en avsikt att skada om käranden har förorsakats skador som varit förutsebara och 

åtminstone sannolika. Enligt den andra, snävare, uppfattningen är avsikt för handen  

endast om svaranden har avsett att uttryckligen skada käranden; det förutsätts att 

svaranden har riktat sin verksamhet mot käranden (defendant was aiming at the 

claimant).229 Det är den senare definitionen som är allmänt accepterad i rättspraxis. 

 

För ansvar krävs att olagliga medel (unlawful means) har använts. Det har sagts att 

olagliga medel omfattar sådana handlingar som svaranden inte hade rätt att företa (not 

at liberty to commit).230 Sådana olagliga medel omfattar bl.a. våld och hot om våld231; 

bedrägeri och osanna utsagor (fraud och misrepresentation)232; avtalsbrott, hot om 

avtalsbrott och inducing breach of contract233; brott (i straffrättslig bemärkelse)234. 

                                                 
226 Carty 2003, 117 f. 
227 Carty 2003, 118. 
228 Carty 2003, 105. 
229 Carty 2003, 105 f. Markesinis/Deakin 2003, 519. 
230 Markesinis/Deakin 2003, 523. 
231 Markesinis/Deakin 2003, 519. 
232 Markesinis/Deakin 2003, 519. 
233 Markesinis/Deakin 2003, 520. 
234 Markesinis/Deakin 2003, 521. 
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Även ekonomiskt tvång (economic duress) kan vara ett olagligt medel under 

förutsättning att svaranden har utövat påtryckningar på käranden för att förvränga 

dennes vilja, och för det andra att påtryckningarna är sådana som anses vara 

illegitima.235 

 

3.6 USA 

 

Skyddet mot otillbörliga ingrepp i avtalsförhållanden har i USA sin grund i det engelska 

avgörandet Lumley v. Gye som gällde inducing breach of contract. I likhet med 

England bygger ansvaret i USA på tort law. I USA har man dock gått en annan väg än i 

England. I USA talar man om tortious interference with contract och interference with 

prospective (contractual) relations (eller business relations).236 Dessa brukar samlas in 

under huvudrubriken interference with advantageous economic relations.237 En orsak 

till att man har frångått bruket av inducing breach of contract är att domstolarna har 

ansett att det för ansvar inte förutsätts övertalning, avtalsbrott eller avtal.238 

 

Här är det inte möjligt att ge en uttömmande bild av rättsläget i USA, eftersom ansvaret 

för otillbörliga ingrepp i avtalsförhållanden i de olika delstaterna inte är identiskt. Det 

har dock sagts att domstolarna emellanåt förväxlar olika torts med varandra och att 

hänvisningar till rättsfall emellanåt sker ganska slumpmässigt. En överblick över 

rättsläget kan dock ges. En lämplig utgångspunkt utgörs av Restatement (Second) of 

Torts, som är en sammanställning gjord av The American Law Institute i syfte att 

presentera det gällande skadeståndsrättsliga rättsläget.239 Domstolarna har dock inte 

alltid följt det som anges i Restatement. 
 

                                                 
235 Markesinis/Deakin 2003, 524. 
236 Se t.ex. Restatement § 766 och § 766B. Lee & Lindahl 2003, § 45:1. Callmann 2003 § 9:2. Myers 

1993, 1120. Domstolarna skiljer dock inte alltid mellan dessa två typer av torts. Se Restatement § 766. 
237 Se t.ex. Restatement, avsnitt 9. 
238 Se t.ex. Callmann § 9:2. 
239 Det finns även Restatements inom andra områden, bl.a. avtalsrätten. 
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The American Law Institute (ALI) grundades 1923 för att det fanns en stor osäkerhet 

bland annat om de grundläggande principerna i common law. Det fanns ett allmänt 

missnöje med domstolarna på grund av osäkerhetsmomentet och den stora graden av 

komplexitet i amerikansk rätt. ALI:s första uppgift blev att kodifiera rättsläget i s.k. 

Restatements, med hjälp av vilka domare och advokater skulle kunna sluta sig till vad som 

är gällande rätt. Mellan 1923 och 1944 utkom Restatements inom nio olika områden, 

däribland torts. År 1952 påbörjades arbetet på en ny upplaga, Restatement Second, som 

även behandlar frågor som inte ingick i den första upplagan. Restatement (Second) of 

Torts är från år 1979. 1987 började man med Restatement Third, där även vissa delar av 

torts ingår (bland annat otillbörlig konkurrens).240 

 

Avtalsingrepp behandlas i Restatement (Second) of Torts § 766—774. Huvudgrupperna 

utgörs av avsiktliga ingrepp i existerande avtal (§ 766, § 766A), i prekontraktuella 

förhållanden (§ 766B) och oaktsamma ingrepp i avtal och prekontraktuella förhållanden 

(§ 766C). I § 768—774 anges vissa typfall där ansvaret har utkristalliserats på ett klart 

sätt. 

 

Den grundläggande typsituationen för ingreppsansvar regleras i § 766 (Intentional 

Interference With Performance Of Contract By Third Person), som lyder på följande 

vis: 
One who intentionally and improperly interferes with the performance of a contract 

(except a contract to marry) between another and a third person by inducing or otherwise 

causing the third person not to perform the contract, is subject to liability to the other for 

the pecuniary loss resulting to the other from the failure of the third person to perform the 

contract. 

 

Enligt bestämmelsen är den ansvarig som avsiktligt och oegentligt stör uppfyllelsen av 

ett avtal mellan en person (A) och en tredjeman (B) genom att förmå eller på annat sätt 

orsaka att tredjemannen inte uppfyller avtalet. Här är det alltså B som förmås eller 

förhindras. Som en följd av att B inte presterar har A en möjlighet att kräva skadestånd 

av den som orsakat avtalsbrottet samt förbud (såväl interimistiskt som slutgiltigt). 

 

                                                 
240 “About the American Law Institute”, http://www.ali.org/ali/thisali.htm, 2.6.2005. 
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I § 766A regleras en situation som till skillnad från ovan inte är en form av direkt utan 

indirekt orsakande: 

 
One who intentionally and improperly interferes with the performance of a contract 

(except a contract to marry) between another and a third person, by preventing the other 

from performing the contract or causing his performance to be more expensive or 

burdensome, is subject to liability to the other for the pecuniary loss resulting to him. 

 

Bestämmelsen i § 766A (Intentional Interference With Another's Performance Of His 

Own Contract) är nästan identisk med § 766 med den skillnaden att ansvar enligt § 

766A förutsätter att den som lidit skadan (A, för att använda samma beteckning som 

ovan) är den vars prestation har störts. I § 766 förutsätts att det är B:s prestation som 

uteblir. Här i § 766A har alltså inte A övertalats att inte prestera, utan hans prestation 

har mot hans vilja förhindrats. En ytterligare skillnad till § 766 är att det inte krävs att 

prestationen har uteblivit, utan det räcker med att prestationen har blivit dyrare eller mer 

betungande. Orsaken till att denna form av ansvar är indirekt orsakande är att det inte är 

A som har förmåtts att inte prestera, utan det kan t.ex. vara en underleverantör som har 

förmåtts att inte leverera till A, som på grund av detta inte kan uppfylla avtalet. 

Utgångspunkten för ansvar är alltså, inte bara övertalning av en avtalspart att bryta 

avtalet, utan alla åtgärder som är orsak till att den ena avtalsparten inte kan uppfylla 

avtalet.  

 

Avsiktligt ingrepp i s.k. prospektiva kontraktuella förhållanden, d.v.s. situationer där det 

ännu inte finns något avtal, regleras i § 766B (intentional interference with prospective 

contractual relation):  

 
One who intentionally and improperly interferes with another's prospective contractual 

relation (except a contract to marry) is subject to liability to the other for the pecuniary 

harm resulting from loss of the benefits of the relation, whether the interference consists of  

(a) inducing or otherwise causing a third person not to enter into or continue the 

prospective relation or  

(b) preventing the other from acquiring or continuing the prospective relation. 
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Ansvar uppkommer vid avsiktligt ingrepp i avtal och prospektiva kontraktuella 

förhållanden endast om ingreppet är ”oegentligt”. Vid bestämmandet av vad som är 

oegentligt kan ledning sökas i § 767 som anger en del faktorer som kan beaktas. 

Förteckningen är dock inte uttömmande. Betydelsen av varje enskild faktor kan variera 

betydligt från fall till fall, men i regel har faktorerna åtminstone någon betydelse. 

Faktorerna är sju till antalet: de medel som ingriparen har använt för att störa 

avtalsuppfyllelsen (t.ex. våld, hot om rättegång, ekonomiska påtryckningar); motiv 

(t.ex. vilja att skada); den förhindrade partens intressen (t.ex. kan oegentligheten 

bortfalla om den förhindrade partens intresse är att genomdriva ett avtal som är 

konkurrensbegränsande); de intressen som ingriparen har försökt främja (t.ex. skydd av 

allmänintressen såsom icke-diskriminerande lönesättning); intresset av att skydda 

ingriparens handlingsfrihet och den förhindrade partens rätt till avtalsenlig prestation; 

avlägsenheten eller närheten mellan ingriparens handling och störningen; förhållandet 

mellan parterna.  

 

Till skillnad från bestämmelserna om avsiktligt ingrepp (§ 766, § 766A, § 766B) 

föreskrivs i § 766 C att något ansvar inte föreligger vid oaktsamt ingrepp (negligent 

interference with contract or prospective contractual relation). Det anges i 

motiveringen till bestämmelsen att det inte finns någon allmänt accepterad regel om 

ansvar vid oaktsamt ingrepp, trots att det finns vissa fall som tyder på annat. Man 

hänvisar bland annat till att en sådan regel antagligen skulle begränsa handlingsfriheten 

för mycket. 

 

3.7 Sammanfattning 

 

I Sverige finns ingen allmän regel om ingreppsansvar. Däremot finns ett sådant ansvar i 

Norge, Tyskland, England och USA. I samtliga länder är det skadestånds- och 

förbudsgrundande att avsiktligt förmå någon att begå ett avtalsbrott. Rättsutvecklingen i 

England, Tyskland och USA visar också att gränsdragningen till tillåtna 

tillvägagångssätt är svår. Ansvarsgrunden har i dessa tre länder expanderat från 

övertalning till olika former av hindrande av näringsverksamhet, medverkan till 
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avtalsenligt upphörande m.m. I den fortsatta framställningen måste man således fästa 

särskild vikt vid gränsdragningen mellan det tillåtna och det otillåtna, eftersom ett 

ingreppsansvar tycks ha förmågan att expandera utanför de ursprungliga gränserna om 

man inte klart definierar förutsättningarna för ansvar. Eftersom det i regel råder enighet 

om att övertalning till avtalsbrott är otillbörligt är det skäl att i den fortsatta 

framställningen lägga särskild tonvikt på sådana situationer där det finns ett avtal, och 

övertalning eller liknande förmående till avtalsbrott. Den skarpaste kritiken mot denna 

grundtyp av avtalsingrepp kommer från rättsekonomins teori om effektiva avtalsbrott, 

varför denna teori måste ges särskild uppmärksamhet. Först skall dock rättsläget i 

Finland presenteras. 
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4 INGREPPSANSVARET I FINLAND 

4.1 Den gällande synen  

4.1.1 Doktrin 

 

Ingreppsansvaret har i finsk doktrin behandlats endast i liten omfattning. Saxén utgår 

från att den som uppsåtligen tillfogar någon en ren förmögenhetsskada i regel skall vara 

ersättningsskyldig.241 Även om det inte direkt kan påvisas en avsikt att skada, men 

skadevållaren måste ha insett att skada högst sannolikt skulle uppkomma, uppkommer 

enligt Saxén ansvar om beteendet strider mot god sed.242 Utnyttjande av annans 

avtalsbrott bör i regel inte medföra ersättningsplikt. Direkt medvetet förledande till 

avtalsbrott bör däremot kunna leda till ansvar, eftersom samhället inte har skäl att godta 

ett avsiktligt förledande till avtalsbrott: det ligger i det allmännas intresse att avtal följs. 

Blotta övertalandet av annan att bryta ett avtal inte är tillräckligt, utan att det krävs syfte 

att tillfoga skada.243 Det problematiska med Saxéns uppfattning är att han kategoriskt 

anser att det är i samhällets intresse att avtal följs. I ljuset av rättsekonomisk forskning, 

som fått sitt fotfäste i Finland först under senare hälften av 1990-talet kan det vara i 

samhällets intresse att ett avtal bryts om ett effektivare slutresultat kan nås genom 

avtalsbrottet. 

 

Hemmo har i sin bok Sopimus ja delikti, som behandlar gränsdragningsproblem mellan 

kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar, tagit upp ingrepp i avtalsförhållande 

(sopimussuhteen häiritseminen).244 Begreppet definieras inte, men det torde ha samma 

innebörd som medverkan till avtalsbrott. Hemmo konstaterar att ingrepp i 

avtalsförhållande torde vara lika vanligt i Finland som i andra länder, trots att frågan 

                                                 
241 Saxén 1975, 73. 
242 Saxén 1975, 74. 
243 Saxén 1975, 75. 
244 Hemmo 1998, 228 ff.  
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inte har diskuterats i doktrinen. Hemmo lägger skulden på traditionen: i brist på 

auktoritativa uttalanden har behandlingen varit bristfällig.245 Hemmo konkluderar med 

att en utomstående bör ha åtminstone ett sekundärt ansvar (och avtalsparten det primära 

ansvaret) för avtalsbrottet.246 

 

I sin sakrättsliga doktorsavhandling om avtal och tredjeman diskuterar Tammi-Salminen 

avtalsingrepp utgående från engelsk rätt och den finska doktrinen. Hon diskuterar 

avtalsingrepp i samband med ersättningen av ren förmögenhetsskada. Hon inleder med 

att ange att synnerligen vägande skäl i SkL 5:1 kunde vara för handen vid 

avtalsingrepp.247 Frågan skall då enligt henne avgöras genom en avvägning av ärlig 

(rehellinen) omsättning mot effektiv (tehokas) omsättning. Att rena förmögenhetsskador 

överlag ersätts endast i ett fåtal fall ser hon som ett uttryck för att lagstiftaren har velat 

betona den effektiva omsättningen.248 Hon konkluderar med att ansvar bör uppkomma 

då ett sådant ingrepp har skett som förhindrar fullgörelsen av avtalet. 

 

4.1.2 Högsta domstolen 

 

Högsta domstolen har behandlat en del mål som åtminstone till viss del kan sägas gälla 

avtalsingrepp. I HD 1992:11 hade disponent A, som var anställd hos E, under 

anställningstiden grundat ett konkurrerande företag B, och i sitt och B:s namn skickat ut 

brev till E:s kunder, där han uppmanade kunderna att säga upp sina avtal med E, och i 

stället anlita B. A hade antytt att E efter ett ägarbyte skulle vara oerfaren inom 

branschen. A hade även gett anvisningar om hur man skulle förfara med uppsägningen. 

HD ansåg att både A och B hade handlat i strid med god affärssed. Däremot 

kategoriserade HD inte handlingen uttryckligen som avtalsingrepp, eftersom frågan 

aldrig diskuterades. HD ansåg att det stred mot god affärssed att skicka ut ett dylikt 

                                                 
245 Hemmo 1998, 229.  
246 Hemmo 1998, 232.  
247 Tammi-Salminen 2001, 313. 
248 Tammi-Salminen, 316. 
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brev, att det i brevet fanns uttryck, som innehöll ovidkommande omständigheter 

(OtillbFörfL 2.2 §) samt att A hade börjat konkurrera med sin arbetsgivare under 

arbetsförhållandet (ArbAvtL 16.1 §). Brevet kan dock karakteriseras som en uppmaning 

att få avtalen att upphöra (avtalsenligt). Målet avgjordes emellertid på basis av brevets 

innehåll och det att A var anställd hos E när brevet skickades. För att avtalsingrepp 

skulle ha aktualiserats hade man därtill varit tvungen att undersöka brevmottagarnas, 

d.v.s. kundernas, handlingar: var det så att de sade upp sina avtal? 

 

HD 1983-II-187 är ett bojkottfall där man också hade strävat att påverka 

avtalsförhållanden, dock inte existerande, utan ingåendet av nya. Efter att en 

affärsidkare hade sagt upp en arbetstagare hade den lokala fackföreningen iscensatt en 

köpbojkott mot affärsidkaren genom tidningsreklam. En fackavdelning hade understött 

bojkotten genom att dela ut informationsblad till familjer och på en del arbetsplatser. 

Syftet med bojkotten var att tvinga arbetsgivaren att betala den uppsagda arbetstagaren 

det av denne krävda ersättningsbeloppet. HD ansåg att arbetsgivarens 

näringsverksamhet hade försvårats och att detta var i strid med god sed (eftersom 

arbetstagaren hade tillgång till alla sedvanliga rättsmedel mot arbetsgivaren). Bojkotten 

kan sägas vara en form av ingrepp i det prekontraktuella förhållandet: en utomstående 

försöker förmå någon att inte ingå avtal. Här bör man dock observera att tvisten mellan 

fackföreningen och näringsidkaren inte är en form av otillbörlig konkurrens. Syftet med 

bojkotten var inte att främja fackföreningens näringsverksamhet.  

 

I HD 1977 II 14 hade A medan han var VD för bolag X, som hade ett exklusivt 

agentavtal med det utländska bolaget Y, för egen räkning och utan att meddela X, 

förhandlat med Y om att överföra agentavtalet till sig själv. HD ansåg att A hade förfarit 

i konkurrenssyfte i strid med god sed. Däremot var det inte i strid med god sed att A 

hade börjat beställa och marknadsföra Y:s produkter efter att han sagt upp sig från sin 

post som VD, även om avtalet mellan X och Y var i kraft. Lagen mot illojal konkurrens 

(34/1930) tillämpades på fallet, d.v.s. den lag som gällde innan OtillbFörfL. I detta fall 

är uppenbarligen A:s ställning som VD i X av avgörande betydelse. Eftersom det inte 

var otillbörligt att efter uppsägning konkurrera med X, skulle det eventuellt inte ha varit 

otillbörligt att förmå Y att säga upp avtalet i det fallet att A inte hade varit anställd av X. 
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Fallet kan karakteriseras som en form av medverkan till avtalsenligt upphörande där det 

finns särskilda omständigheter som talar för ansvar. HD ansåg dock att det otillbörliga i 

fallet var att A vidtog konkurrerande handlingar medan han var VD, eftersom det efter 

uppsägningen inte var otillbörligt att fortsätta med försäljningen. 

 

I HD 1976 II 32 befanns A, som fungerat som försäljningschef och styrelsemedlem i 

bolag X, ha förfarit i strid med god sed. A hade brevväxlat med den utländska 

huvudmannen till bolag X om att överföra det exklusiva agentavtalet från X till ett annat 

bolag. Efter att A hade blivit VD för ett med bolag X konkurrerande bolag Y hade han i 

cirkulär meddelat att Y hade blivit agent för det utländska bolagets produkter. Av 

cirkulären fick man den felaktiga uppfattningen att agenturen överförts på bolag Y, som 

dessutom i sin näringsverksamhet hade använt sådana kunduppgifter som A hade fått 

tillgång till under sin anställning hos bolag X. Förutom A, befanns även bolag Y ha 

förfarit i strid med god sed.249 I det här fallet finns många omständigheter som 

komplicerar situationen. A hade gjort ett försök till medverkan till avtalsenligt 

upphörande. Därtill hade A gått ut med osanna uttalanden, och använt 

affärshemligheter. I botten fanns dock en strävan att förmå det utländska bolaget att 

säga upp avtalet och överföra det på Y. 

 

4.1.3 Marknadsdomstolen 

 

Även MD har haft vissa mål som gällt tvister som kan karakteriseras som avtalsingrepp. 

MD har haft tillfälle att ta ställning till ingripande i avtalsförhållande i ärendet MD 

64/03 där E. Ahlström Oy anhängiggjorde en ansökan mot Designor Oy Ab och 

Hackman Oyj Abp på basis av OtillbFörfL 1 § och 2 §. Ahlström är Finlands ledande 

privata grossist inom branschen för köks- och dukningstillbehör. Ahlström säljer 

Designors produkter på basis av ett avtalsförhållande mellan Ahlström och Designor. 

 

                                                 
249 Se Aaltonen 1985, 40. 
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Ahlström framställde två primära yrkanden och ett sekundärt yrkande för det fall att de 

primära yrkandena inte skulle godkännas. Ahlström yrkade att Designor och Hackman 

vid vite skulle förbjudas (1) att anställa A eller låta A vara anställd i försäljnings- eller 

marknadsföringsuppgifter. Förutom A skulle förbudet även att gälla alla Ahlströms före 

detta eller nuvarande arbetstagare, till vilkas arbetsuppgifter har hört att representera 

Designors eller Hackman-koncernens produkter och som har ingått ett 

konkurrensförbudsavtal (lojalitetsavtal) med Ahlström. Vidare yrkade Ahlström (2) att 

Designor och Hackman vid vite skulle förbjudas att begära eller övertala någon i punkt 

1 angiven arbetstagare att ta anställning hos Designor, Hackman eller något annat till 

Hackman-koncernen hörande bolag. Sekundärt yrkade Ahlström att Designor och 

Hackman skulle förbjudas att använda sådana kunders kontakt- och personuppgifter 

som man hade fått av Ahlströms före detta arbetstagare. 

 

A, som arbetade hos Ahlström som försäljningschef, sade upp sig i juli 2002 och tog 

anställning hos Designor. Ahlström ansåg att detta bröt mot det lojalitetsavtal som A 

hade ingått med Ahlström. Ahlström meddelade Designor om att A:s agerande var 

rättsstridigt och Designor uppmanades att inte anställa A. Ahlström ansåg att Designor 

hade förfarit otillbörligt eftersom det hade godkänt och utnyttjat avtalsbrottet.  

 

Designor och Hackman motsatte sig ansökan. I första hand yrkade de på att ansökan 

skulle avvisas (inte tas upp till prövning) för att ansökan grundade sig på ett påstått 

avtalsbrott. MD har inte behörighet att tolka avtal. För Hackmans del yrkades att 

ärendet skulle avvisas eftersom Hackman i egenskap av moderbolag till Designor var fel 

svarande. I andra hand yrkades att ansökan skulle förkastas bl.a. på den grunden att MD 

inte kan förbjuda någon att anställa eller låta någon vara anställd eller att begära eller 

övertala någon att ta anställning.  

 

MD avvisade ansökan till den del den gällde Hackman. En aktieägare, i det här fallet 

moderbolaget Hackman, blir inte ansvarig för bolagets förpliktelser enbart på basis av 

ställningen som aktieägare. Det hade inte påståtts att Hackman hade deltagit i de 

påstådda arrangemangen. MD avvisade talan till den del tvisten skulle ha förutsatt att 

ställning tas till avtalsrättsliga spörsmål. Enligt vedertagen praxis saknar MD behörighet 
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att ta ställning till avtalsrättsliga frågor. Såväl yrkandena i punkt 1 som 2 skulle ha 

förutsatt en tolkning av lojalitetsavtalet mellan Ahlström och A. Ett mål om brott mot 

lojalitetsavtalet var anhängigt vid allmän domstol. 

 

Vidare konstaterade MD att på basis av OtillbFörfL 1—3 § kan en näringsidkare inte 

förbjudas att anställa eller hålla en person anställd, eftersom frågor som rör förhållandet 

mellan en arbetsgivare och en arbetstagare inte hör till MD:s behörighet. Det sekundära 

yrkandet om användningen av person- och kontaktuppgifter förkastades.  

 

Frågan gällde i första hand om Designor, genom att anställa en person som hade brutit 

mot sitt lojalitetsavtal, hade förfarit otillbörligt. Med goda skäl kan man inta en annan 

syn än MD. MD ansåg att alla former av avtalstolkning faller utanför dess behörighet. 

Avtalsfrågan var dock endast en prejudicialfråga i detta ärende (arg. HD 2004:4). 

Designor och Hackman var utomstående i förhållande till avtalet mellan Ahlström och 

A. Enda möjligheten att påtala otillbörligheten i Designors och Hackmans agerande var 

att åberopa ett utomkontraktuellt (deliktuellt) ansvar. Det förefaller naturligt att grunda 

ett dylikt yrkande på OtillbFörfL. MD var dock av annan åsikt. Det är sannolikt att MD 

i dagens läge åtminstone skulle pröva ärendet, efter att HD i sitt avgörande HD 2004:4 

ansåg att immaterialrättsliga- och avtalsrättsliga prejudicialfrågor skall behandlas av 

MD. MD har behörighet så länge som yrkandet grundar sig på ett brott mot OtillbFörfL, 

även om yrkandet grundar sig på immaterial- eller avtalsrättsliga prejudicialfrågor. 

Ärendet är inte heller arbetsrättsligt, fastän MD så hävdade. MD sade att den inte har 

behörighet att pröva frågor som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Fallet gällde dock inte förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, utan mellan 

två näringsidkare. Arbetstagarens ställning var endast en prejudicialfråga. 

 

Om man sätter behörighetsfrågan åt sidan, så ser man att Ahlström-fallet (MD 64/03) 

aktualiserar frågan om huruvida Designors agerande är ett otillbörligt ingripande i 

avtalsförhållande. Det är oklart i vilken mån Designor medverkade till att A sade upp 

sig, men det är en bevisfråga. Klart är i alla fall att Designor utnyttjade A:s avtalsbrott. 

Fastän talan avvisades visar fallet att det finns ett behov att diskutera otillbörligheten av 

ingripande i avtalsförhållanden. 
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Också avgörandet i MD 1992:20 illustrerar ingreppsproblematiken även om fallet 

kompliceras något av andra omständigheter. Würth Oy och Ruuvitalo Oy hade 

anhängiggjort en förbudsansökan mot Polar-Ruuvi Oy, Jorma Koivukangas och Kari 

Pitkänen. Koivukangas och Pitkänen hade sålt sitt innehav i Ruuvitalo till Würth. 

Köpebrevet innehöll en med ett avtalsvite förstärkt konkurrensförbudsklausul, som 

föreskrev förbud att bedriva med Würth konkurrerande verksamhet under fem års tid. 

Koivukangas och Pitkänen hade trots det inlett viss verksamhet i ett nytt bolag, Polar-

Ruuvi. MD avvisade yrkandena mot Koivukangas och Pitkänen till den del de grundade 

sig på konkurrensförbudsklausulen, och förkastade yrkandena mot Polar-Ruuvi i brist 

på bevisning. Det intressanta i ljuset av ingreppsansvar är Polar-Ruuvis ansvar. Även 

om Koivukangas och Pitkänen var de som ägde Polar-Ruuvi kunde situationen 

konstrueras så att Koivukangas, Pitkänen och Polar-Ruuvi tillsammans har brutit 

Koivukangas och Pitkänens avtal. Det vore något konstlat att anse att Polar-Ruuvi har 

övertalat Koivukangas och Pitkänen att bryta konkurrensförbudsavtalet, eftersom just 

dessa personer representerade Polar-Ruuvi, men Polar-Ruuvis deliktuella ansvar för 

medverkan till avtalsbrott borde ha diskuterats. 

 

4.2 Motstående principer – konkurrensfriheten mot respekten 
för avtal 

 

Konkurrensfriheten är grundläggande i en marknadsekonomi. Marknadsaktörerna skall 

ha rätt att konkurrera om avtal med användning av med lag och god sed förenliga 

konkurrensmedel.250 Man kan tala om prestationskonkurrens som innebär att en 

näringsidkare strävar till att förbättra sitt ekonomiska resultat och förstärka sin 

marknadsposition genom att förbättra den egna prestationen i stället för att på ett 

konstgjort sätt förhindra konkurrenternas verksamhet.251 I marknadsföringsteori brukar 

konkurrensmedlen indelas i fyra grupper (4 P): produkt, pris, plats och påverkan. 

                                                 
250 Kuoppamäki 2003, 118. 
251 Kuoppamäki 2003, 109. 
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Genom att förbättra den egna produkten, genom att hålla en lägre prisnivå, genom att 

ombesörja distributionen på bästa möjliga sätt och genom en övertygande 

marknadsföring (t.ex. reklam) kan näringsidkaren klara sig i konkurrensen med andra 

företag. Definitionen av prestationskonkurrensen innefattar redan i sig ett krav på att 

konkurrensen skall ske i enlighet med lag och god sed. Vilka konkurrensmedel som 

helst är inte tillåtna, eftersom det finns andra intressen i samhället än bara ekonomisk 

effektivitet. T.ex. är det klart i ljuset av regleringen av otillbörlig konkurrens att felaktig 

och vilseledande information om ens produkt inte tillåts. 

 

Konkurrensfriheten är en viktig princip, som för att kunna åsidosättas, måste uppvägas 

av någon lika viktig princip. Frågan är om respekten för konkurrenternas gällande avtal 

och avtalsförhandlingar väger tyngre än konkurrensfriheten. Vid analysen av frågan 

måste således konkurrensfriheten vägas mot respekten för avtal.252 Om 

konkurrensfriheten väger mera bör det vara tillåtet att störa avtalsförhållanden; om 

respekten för gällande avtal väger mera gäller det omvända. Utgångspunkten är dock 

konkurrensfrihet: Det skall prima facie vara tillåtet att tävla om avtal. Det har påpekats 

att det att man förlorar kontrakt till en konkurrent inte är något extraordinärt i en 

marknadsekonomi.253 Frågan är vilken betydelse den här utgångspunkten har efter att 

avtal har slutits. Situationen är trots allt en annan efter avtalsslutet: Avtal har slutits, 

vilket kunde ses som att tävlingen är slut och att konkurrensen i fråga om just det avtalet 

har upphört, varför ett ingreppsansvar inte över huvud taget skulle vara i konflikt med 

konkurrensfriheten. Å andra sidan kan ett ansvar för den utomstående inte vara någon 

automatik, eftersom konkurrensfriheten trots allt är synnerligen viktig i en 

marknadsekonomi.254 I KonkBL 1.2 § anges att vid tillämpningen av lagen skall särskilt 

beaktas att friheten att idka näring skyddas mot obefogade hinder och begränsningar. 

                                                 
252 Jfr Hemmo 1998, 229 som ställer den allmänna handlingsfriheten mot respekten för avtal. Så även 

Tammi-Salminen 2001, 316. Se också Nybergh 2004, 55 om avtalsfriheten, som förutsätter näringsfrihet, 

och konkurrensfrihet. Nybergh anger att dessa tre friheter inte går att förverkliga alla samtidigt i en 

maximal omfattning utan för dem gäller en s.k. frihetsparadox, vilket innebär att en maximering av 

avtalsfriheten leder till att konkurrensfriheten kringskärs. Om avtalsparterna tillåts använda sin 

avtalsfrihet maximalt begränsas eventuellt andras möjlighet att konkurrera på godtagbara villkor. 
253 Lunde 2000, 442. 
254 Så även Lunde 2000, 442 för norsk rätts del. 



  97

Hinder och begränsningar finns om en näringsidkare är förhindrad att ingå avtal med 

konsumenter och näringsidkare på de förmånligaste villkoren.255 Näringsidkarnas 

handlingsfrihet är således tryggad i KonkBL. Handlingsfriheten har dock inte ansetts 

sträcka sig så långt att den skulle rubba principen om att avtal skall hållas (pacta sunt 

servanda).256 

 

Man kan motivera ett skydd mot medverkan till avtalsbrott åtminstone på fyra sätt.257 

För det första kan man anse att avtal skall anses vara egendom, vilket innebär att 

avtalsförhållanden inte får störas eftersom det skyddas av grundlagens egendomsskydd. 

För det andra kan man anse att avtalsförhållanden skall skyddas för att de utgör 

grundvalen i en marknadsekonomi. Förutsebarhet i avtalsförhållanden har en 

stabiliserande inverkan på samhället. Utan stabila avtalsförhållanden skulle 

marknadsekonomin inte fungera. För det tredje kan man anse att ingrepp i 

avtalsförhållande är ett uttryck för en allmän delaktighetslära i civilrätten: en person 

som deltar i sådan verksamhet som leder till skada måste bli ansvarig (tillsammans med 

avtalsparten). För det fjärde kan man utgående från obligationsrättens allmänna läror 

anse att naturaprestationen är primär i förhållande till skadestånd. Det innebär samtidigt 

att naturaprestationen skall skyddas mot utomstående som försöker störa den. För en 

hållbar argumentation krävs dessutom att motargumenten analyseras i detalj. Det 

starkaste motståndet erbjuds av rättsekonomins teori om effektiva avtalsbrott; om ett 

avtalsbrott leder till ett effektivare resultat än fullgörelse, får avtalet brytas. Teorin 

bygger dock på vissa antaganden som inte håller. Härnäst kommer argumenten för och 

emot ett ansvar att diskuteras och analyseras. 

 

 

                                                 
255 Kuoppamäki 2003, 73. 
256 Kuoppamäki 2003, 74. 
257 För de tre första argumenten se Carty 2003, 68: (1) the property theory, (2) the social policy theory, (3) 

the secondary civil liability theory. 
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4.3 Argumenten för ett medverkansansvar 

4.3.1 Avtalsingrepp regleras i ArbAvtL och HB 

 

I arbetsrätten har det funnits ända sedan början av 1970-talet en bestämmelse som gjort 

avtalsingrepp otillåtna. Enligt ArbAvtL 3:3.3 ansvarar en arbetsgivare som anställer en 

person och känner till att han eller hon är förhindrad att börja arbeta (på grund av det 

konkurrensförbud som alltid gäller i arbetsförhållandet (ArbAvtL 3:3.1)), jämte 

arbetstagaren för skada som orsakas den tidigare arbetsgivaren. 

 

Bestämmelsen i ArbAvtL 3:3.3 är en form av avtalsingrepp. Av de fyra typfallen som 

beskrevs ovan (medverkan till avtalsbrott, medverkan till avtalsenligt upphörande, 

ingrepp i prekontraktuella förhållanden och utnyttjande av avtalsbrott) låter sig ansvaret 

i ArbAvtL 3:3.3 klassificeras som ett utnyttjande av avtalsbrott. För ansvar räcker att 

den nya arbetsgivaren är medveten om att arbetstagaren inte får inleda konkurrerande 

verksamhet. Det krävs däremot inte att den nya arbetsgivaren har försökt övertala 

arbetstagaren att säga upp sig eller liknande. 

 

Också HB 13:2 föreskriver ett ingreppsansvar. Bestämmelsen innebär att om man hyr ut 

samma sak (HB 13:1 omfattar uthyrande av ”hus, gård, tomt, eller hvad thet är”) till två 

personer, så avgörs konflikten i enlighet med tidsprioritetsregeln: den som hyrde först 

vinner konflikten. Den som hyrde ut saken blir ersättningsskyldig. Även den som hyr 

det som han vet att är uthyrt till någon annan blir ersättningsskyldig. Här krävs ingen 

övertalning av innehavaren till saken, utan det räcker med att den som hyr saken 

utnyttjar avtalsbrottet. Bestämmelsen kan sägas ge uttryck åt en allmän princip om 

ansvar om man avsiktligt skadar en annans rättigheter.258 

 

Man kunde säga att de bestämmelser som finns i finsk rätt om avtalsingrepp (ArbAvtL 

3:3.3 och HB 13:2) visar att avtalsingrepp är en accepterad, om än snävt reglerad, 

                                                 
258 Tammi-Salminen 2001, 316. 
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ansvarsform, vilket betyder att en analog utvidgning av ansvaret även till andra områden 

inte skulle vara i strid med grundläggande värderingar i vårt samhälle. 

 

4.3.2 Avtal skyddas av grundlagen 

 

För ett medverkansansvar talar avtalens grundlagsskydd. Vars och ens egendom 

skyddas av grundlagen (GL 15.1 §). Egendomsskyddet omfattar intressen som har 

förmögenhetsvärde, dit förutom äganderätten även fordringsrätter hör.259 Trots att 

avtalsfriheten inte explicit skyddas får även den i viss mån skydd. Grundlagsutskottet 

har ansett att det i regel är förbjudet att genom en vanlig lag ingripa retroaktivt i 

förmögenhetsrättsliga avtalsförhållanden mellan privatpersoner.260 Med retroaktivitet 

avses här att statsmakten ingriper i avtal som redan var ingångna vid tidpunkten för 

ingreppet. Om ett avtal anses vara egendom, så blir ett ingrepp i ett avtalsförhållande ett 

ingrepp på avtalspartens egendom, som kan skyddas genom s.k. ägartalan, som kan vara 

t.ex. en fullgörelse-, förbuds- eller skadeståndstalan i syfte att förbjuda 

besittningsintrånget.261 Detta synsätt har fått visst understöd i litteraturen. Hemmo 

förordar att uppdelningen i sakskador och förmögenhetsskador borde lindras. En sådan 

lindring skulle enligt honom medföra att det inte skulle finnas skäl att behandla ingrepp 

på egendom och ingrepp i avtalsförhållanden på olika sätt. Ett skydd mot avtalsingrepp 

skulle enligt honom förefalla vara mer motiverat, ju mer vi betonar de avtalsgrundade 

rättigheternas likheter med annan egendom.262 

 

Existensen av grundrättigheternas horisontalverkan, d.v.s. deras betydelse i förhållande 

mellan privaträttsliga rättssubjekt, är oklar till skillnad från vertikalverkan som infinner 

sig i relationer mellan statsmakten och privaträttsliga rättssubjekt. I regel har man ställt 

                                                 
259 RP 309/1993 rd, detaljmotiveringen till 12 §. 
260 RP 309/1993 rd, detaljmotiveringen till 12 §. Länsineva 2002, 181 f. Saraviita 2005, 416 ff. 
261 Kartio 2001, 228 ff. Detta s.k. statiska skydd, som skyddar besittningen och användningen av 

egendomen, skall hållas skilt från det s.k. dynamiska skyddet som aktualiseras i tredjemansrelationer 

framåt och bakåt, som t.ex. vid dubbelöverlåtelser. 
262 Se Hemmo 1998, 230. 
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sig avvisande till tanken om att grundrättigheterna skulle förplikta privata rättssubjekt 

direkt utan förmedlande lagstiftning (grundrättigheternas direkta horisontalverkan).263 

Däremot har man ansett att det finns en indirekt horisontalverkan, vilket innebär att en 

domstol, som utgör en del av statsmakten, är förpliktad att tolka lagstiftningen 

grundrättighetsvänligt.264 Parternas skyddsbehov i förhållande till varandra har betonats 

vid bedömningen av om det skall finnas en horisontalverkan.265 I diskussionen har man 

noterat skillnaden mellan dispositiva och indispositiva mål, varvid det har sagts att 

skyddsbehovet i regel är större i indispositiva mål. Likaså har man särskiljt mellan 

tvister mellan jämlika parter och tvister där ena parten är svagare. I de senare tvisterna 

kan det finnas ett större behov av en horisontalverkan, eftersom en tvist mellan jämlika 

parter sällan utgör något allvarligt hot för någondera partens grundrättigheter.266 

 

Avtalsingreppstvister är dispositiva tvistemål mellan parter som i regel är jämlika, 

varför det prima facie inte borde finnas något behov av att betona avtalets 

grundrättighetsskydd. Diskussionen handlar här dock inte om enskilda tvister, och 

huruvida man i dem borde tillämpa grundrättigheterna direkt eller indirekt. Här gäller 

det att på ett mer allmänt plan fastställa vikten av avtalsrelationen i förhållande till 

konkurrensfriheten. Därför räcker det med att konstatera att det att grundlagen ger 

skydd åt avtal visar att lagstiftaren har valt att betona det skyddsvärda i ingångna avtal. 

Ett gällande avtal är alltså något särskilt skyddsvärt, precis på motsvarande sätt som 

annan egendom eller liv eller hälsa. Därför kan man inte utgå ifrån att ett 

avtalsingreppsansvar är uteslutet på grund av konkurrensfrihetens stora roll i en 

marknadsekonomi, eftersom respekten för avtal är ett viktigt värde som kan uppväga 

konkurrensfrihetens betydelse vid avtalsingrepp. 

 

                                                 
263 Länsineva 2002, 103. 
264 Länsineva 2002, 103l. 
265 Länsineva 2002, 104. 
266 Länsineva 2002, 105. 
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4.3.3 Ingreppsansvar är vanligt i utlandet 

 

För ett ingreppsansvar talar även att ansvar för avtalsingrepp är en vanlig ansvarsform i 

norsk, tysk, engelsk och amerikansk rätt. Av de undersökta länderna är det endast 

Sverige som saknar ett ansvar för otillbörliga ingrepp i kommersiella 

avtalsförhållanden. Även om diskussioner förts om ingreppsansvarets omfattning, bl.a. i 

USA, har man dock i de flesta fall varit eniga om att grundtypen för ansvar, övertalning 

eller motsvarande förmående till avtalsbrott, är ansvarsgrundande. 

 

4.3.4 Delaktighet i avtalsbrott kan inte accepteras 

 

Ingreppsansvaret kan ses som en form av delaktighet i ansvarsgrundande verksamhet. I 

skadeståndsrätten är huvudregeln att två eller flera som har förorsakat en skada svarar 

solidariskt för skadeståndet (SkadestL 6:2).267 Det har sagts att man kan motivera det 

solidariska ansvaret med hänvisning till att skadan inte hade inträffat utan alla 

delaktigas medverkan.268 Vidare har det anförts att det är rättspolitiskt riktigt att den 

skadelidande inte behöver bära risken för att de övriga ansvariga är insolventa eller 

dylikt.269 I ljuset av HD 1990:78 räcker det för solidariskt ansvar i en situation där det 

inte går att fastslå vem av de påstådda skadegörarna som har förorsakat skadan att man 

har förfarit oaktsamt och inte har lyckats visa att man inte har förorsakat skadan.270 Det 

solidariska ansvaret aktualiseras speciellt i situationer där de påstådda skadegörarna har 

agerat tillsammans.271 

 

Delaktigheten är en central del i det straffrättsliga ansvaret. En person som förutom den 

egentliga gärningsmannen deltar i ett brott kan göra det i egenskap av medgärningsman, 

                                                 
267 Se också Routamo & Ståhlberg 1995, 183. 
268 Saxén 1975, 324. 
269 Saxén 1975, 324. 
270 Se även Hemmo 2002, 94 f. 
271 Hemmo 2002, 95. 
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medelbar gärningsman, anstiftare eller medhjälpare (SL 5 kap.). Även i straffrätten är 

tanken att alla som har varit inblandade i ett visst brott skall straffas.272 

 

Vid straffrättsligt medgärningsmannaskap handlar det om under vilka förutsättningar en 

person som inte ensam fullbordar den aktuella brottsbeskrivningen ändå skall kunna 

dömas som medgärningsman. Det kan gälla en person som tillsammans med den 

egentliga gärningsmannen har planerat brottet utan att själv begå det. Om två eller flera 

personer var för sig fullbordar brottsbeskrivningen är alla självständiga gärningsmän 

(SL 5:3). Förutsättningarna för medgärningsmannaskap är samförstånd och 

gärningsherravälde.273 Samförstånd innebär oftast att man har kommit överens om 

brottets utförande och om arbetsfördelningen. Väsentligt i sammanhanget är att 

samförståndet förutsätter kunskap om det brott som skall begås, vilket innebär att 

medgärningsmannaskap endast kan aktualiseras vid uppsåtliga brott. Med 

gärningsherravälde avses att en handling måste vara tillräckligt viktig för att det 

överenskomna slutresultatet skall uppnås.274 Domstolen måste bedöma vikten av de 

inblandades insatser som en helhet för att sluta sig till vilka personer som skall anses 

vara gärningsmän. 

  

Med en medelbar gärningsman avses en person som har begått ett uppsåtligt brott 

genom att som redskap använda någon som inte kan bestraffas för brottet på grund av 

otillräknelighet eller bristande uppsåt eller av någon annan orsak som sammanhänger 

med förutsättningarna för straffrättsligt ansvar (SL 5:4). För anstiftan skall dömas den 

som uppsåtligen förmår någon till ett uppsåtligt brott (SL 5:5). För medhjälp skall 

dömas den som före eller under ett uppsåtligt brott med råd, dåd eller på annat sätt 

uppsåtligen hjälper någon att begå brottet (SL 5:6). Avtalsingrepp är, om den 

straffrättsliga indelningen används, ett slags anstiftan eller eventuellt 

medgärningsmannaskap. 

 

                                                 
272 Frände 2004, 274. 
273 Frände 2004, 281. 
274 Frände 2004, 283. 
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Både skadeståndsrätten och straffrätten tar fasta på att alla inblandade skall vara 

ansvariga. Grunden för argumentet är övertygande: den som av oaktsamhet eller 

avsiktligt deltar i en skadeorsakande handling bör vara juridiskt ansvarig.275 Speciellt 

argumentet att alla delaktiga har varit nödvändiga för skadans uppkomst är lockande när 

man analyserar ingreppsansvaret. Om medverkaren har övertalat den ena avtalsparten 

att begå ett avtalsbrott ligger det nära till hands att anse att något avtalsbrott inte skulle 

ha inträffat utan övertalningen. Att låta en sådan person gå fri från ansvar strider mot 

andan i delaktighetsläran i skadeståndsrätten och straffrätten. Man kan även motivera 

ansvaret utgående från moraliska argument: Den utomståendes skuld för att han har 

deltagit i verksamhet som inte är tillåten är en grund för att påföra honom ansvar.276  

 

Delaktighetsläran har ett problem. Det är i regel tillåtet att avsiktligt förorsaka andra ren 

förmögenhetsskada (SkadestL 5:1). Så måste det vara i en marknadsekonomi: Ett 

företag har rätt att genom bättre marknadsföring, bättre produkter och lägre pris 

förorsaka sina konkurrenter skada. Endast om synnerligen vägande skäl är för handen 

kan företaget bli skadeståndsansvarigt för ren förmögenhetsskada. Problemet går dock 

att lösa genom att binda delaktigheten vid avtalspartens avtalsbrott: om det sker ett 

avtalsbrott kan ansvar för den delaktiga aktualiseras. Denna syn leder dock endast till 

ansvar för avtalsbrott, inte för t.ex. övertalning att lagenligt säga upp ett avtal. Det 

oaktat står delaktighetsläran på en stadig moralisk grundval: det är fel att delta i 

aktiviteter som leder till skada för någon annan. 

 

4.3.5 Rätten till naturaprestation måste skyddas 

 

Avtalsparternas prestationer kan antingen vara penning- eller naturaprestationer. I ett 

köp är köparens huvudförpliktelse, skyldigheten att betala vederlaget, en 

penningprestation. Säljarens huvudförpliktelse, skyldigheten att leverera en avtalsenlig 

                                                 
275 I engelsk rätt har Carty 2003, 70 f ansett att inducing breach of contract är en form av 

delaktighetsansvar. 
276 Se Roxin 2003, 130 ff, om diskussionen i tysk straffrätt om grunden för delaktighetsansvaret. 



  104

vara vid rätt tidpunkt till rätt plats, skall ske in natura (naturaprestation). Man kan tänka 

sig att säljaren förmås att bryta avtalet och leverera åt en utomstående, men man kan 

också tänka sig att köparen förmås att bryta avtalet och köpa ett substitut från en 

utomstående (sannolikt till ett lägre pris). Här är fokus dock på den naturapresterande 

avtalspartens avtalsbrott (naturagäldenären). 

 

Enligt obligationsrättens allmänna läror är naturaprestationen primär i förhållande till 

skadeståndssanktionen. Det innebär att naturagäldenären kan förpliktas att prestera, och 

att denna prestationsskyldighet kan tvångsvis verkställas.277 Med önskvärd tydlighet 

framgår denna huvudregel av KöpL 23 §278, som anger att köparen får hålla fast vid 

köpet och kräva fullgörelse. Denna regel gäller dock inte utan undantag. Vid köp är 

säljaren inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan 

övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med 

hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. 

 

Situationen är den omvända i bl.a. England och USA. Där är specific performance ett 

undantag till huvudregeln om skadeståndsansvar, eftersom specific performance är en 

del av equity-rätten. Trots att skillnaderna i praktiken inte är så stora, eftersom bägge 

system tillåter förhållandevis omfattande undantag från huvudregeln, kan man hänvisa 

till naturaprestationens primära natur vid diskussionen om ansvaret för ingrepp i 

avtalsförhållande.  

 

Naturaborgenären (vid köp: köparen) kan ha åtminstone tre olika intressen av att hålla 

fast vid avtalet, och kräva naturafullgörelse: specialitetsintresset, funktionsintresset och 

vinstintresset. Om prestationen är unik eller om det finns brist på lämpliga substitut talar 

man om naturaborgenärens specialitetsintresse.279 Ett specialitetsintresse föreligger även 

t.ex. om avtalsobjektet har ett affektionsvärde för köparen eller om naturagäldenärens 

                                                 
277 Hemmo 2003a, 193. 
278 Även säljaren har rätt att hålla fast vid köpet vid köparens avtalsbrott (KöpL 52—53 §). Se även t.ex. 

KSL 5:8 (samt 8:8 och 9:8 där man hänvisar till 5:8) om konsumentens rätt att kräva fullgörelse vid 

säljarens dröjsmål vid köp av konsumentvara. 
279 Olsen 1997, 91. 
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arbetsinsats är viktig för slutresultatet.280 Funktionsintresse föreligger om 

naturaborgenären är intresserad av avtalsobjektet för dess funktion, t.ex. vid köp av 

verktyg eller råvaror för egen tillverkning.281 Vinstintresset innebär att naturaborgenären 

är intresserad av att få den ekonomiska vinsten av affären. Naturaborgenärens behov av 

naturafullgörelse varierar beroende på vilket hans intresse är. Behovet av 

naturaprestation är accentuerat vid ett specialitetsintresse, eftersom naturaborgenären 

inte kan vända sig till någon annan för att få lämplig ersättande produkt. Däremot vid ett 

funktionsintresse kan naturaprestationen ersättas av ett naturasurrogat eller en 

penningprestation, förutsatt att det finns tid att skaffa ett surrogat från någon annan 

leverantör. Vid vinstintresset är behovet av naturaprestation inte så stort: det avgörande 

är att naturaborgenären kompenseras för sin förväntade vinst.282 Naturaborgenärens 

varierande intressen visar att en kompensation av den uppkomna skadan inte alltid 

försätter honom i samma situation som den som var rådande före skadan. Endast om 

naturaborgenären har ett rent vinstintresse utgör en ekonomisk kompensation en 

tillräcklig påföljd. Eftersom avtalsparternas bakomliggande intressen i regel inte utreds, 

inte behöver utredas och antagligen är svåra att utreda, är det lämpligare att förutsätta 

naturaprestationsskyldighet som huvudregel. Frågan är om också en utomstående har en 

skyldighet att respektera naturaprestationsskyldigheten. 

 

Problemet är att lagstiftaren inte har haft för avsikt att utsträcka 

naturaprestationsskyldighetens verkan till utomstående. KöpL, KSL och CISG gäller 

alla enbart förhållandet mellan avtalsparterna. Man kan visserligen finna stöd för en 

tanke om att naturaprestationen värderas högt av lagstiftaren, men att av detta dra den 

slutsatsen att ett avtalsingrepp som stör en naturaprestation skall leda till civilrättsliga 

påföljder är på intet sätt självklart. Det måste dock medges att tanken om 

naturaprestationen som ett skyddsvärt intresse även i förhållande till utomstående ter sig 

mycket naturlig. Om avtalsparten har rätt att stå fast vid avtalet, skall även utomstående 

respektera detta. Detta argument kan dock inte ensam motivera ett avtalsingreppsansvar 

                                                 
280 Olsen 1997, 92 f. 
281 Olsen 1997, 91. 
282 Olsen 1997, 95. 
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främst för att tanken inte har varit att utsträcka ansvaret till i förhållandet till avtalet 

utomstående parter. 

 

4.4 Argumenten mot ett medverkansansvar 

4.4.1 Teorin om effektiva avtalsbrott 

4.4.1.1 Presentation 

 

I ljuset av rättsekonomisk teori är skyldigheten att prestera in natura prima facie 

problematisk, om man alltid föredrar naturaprestation framför skadestånd. Inom 

rättsekonomin är effektivitet ett viktigt kriterium för att avgöra vilken handling som är 

att föredra av ett antal möjliga alternativ.283 Det finns två definitioner på effektivitet: det 

strängare Pareto-kriteriet och det lindrigare Kaldor-Hicks-kriteriet.284 Ett tillstånd är 

Pareto-optimalt om ingen kan försättas i en bättre situation utan att någon annans 

situation försämras.285 Kaldor-Hicks-kriteriet, som även kallas kompensationskriteriet, 

anger att en förändring är effektiv om den leder till att de som drar nytta av förändringen 

tjänar mer än de som förlorar på den.286 Om så är fallet kan de som tjänar på 

förändringen kompensera dem som får det sämre så att de inte förlorar på förändringen. 

Skillnaden mellan de två effektivitetsdefinitionerna är att Pareto-kriteriet förutsätter att 

de som får det sämre faktiskt kompenseras, medan det för Kaldor-Hicks-kriteriet räcker 

att de som får det bättre skulle kunna kompensera dem som får det sämre. Någon 

skyldighet att göra så följer inte av kriteriet. 

 

Enligt rättsekonomins teori om effektivt avtalsbrott (efficient breach) skall effektivitet 

eftersträvas även i avtalsförhållanden. En avtalspart har rätt att bryta ett ingånget avtal, 

                                                 
283 Oker-Blom 2002, 272.  
284 Oker-Blom 2002, 272. Cooter & Ulen 2003, 16 f och 48. Posner 2002, 12 ff. 
285 Cooter & Ulen 2003, 16 f. Posner 2002, 12. Oker-Blom 2002, 272. 
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ersätta avtalspartens skador och ingå ett annat avtal, om detta leder till en situation där 

någon kommer i en bättre situation samtidigt som ingen försätts i en sämre ställning.287 

Med andra ord förutsätts att det striktare Pareto-kriteriet uppfylls. Något polemiskt har 

teorin om effektivt avtalsbrott beskrivits med orden ”breach now, pay later”.288  

 

Enligt rättsekonomin är alltså naturaprestationen inget självskrivet alternativ. Det 

medför samtidigt att ingreppsansvaret blir problematiskt. Om det är bättre att bryta 

avtalet än att uppfylla det kan det väl inte vara fel att en utomstående medverkar till att 

det effektivare resultatet uppnås? I den rättskonomiska diskussionen (särskilt i USA och 

England) ansågs det ursprungligen att ingreppsansvaret leder till ineffektiva resultat, 

eftersom ingreppsansvaret är ett hinder mot att ett effektivare tillstånd uppnås. I början 

av 1980-talet började man kritisera ingreppsansvaret med stöd av doktrinen om effektivt 

avtalsbrott. Perlman ansåg att interference with contract endast skulle leda till ansvar då 

den utomstående medverkaren har använt olagliga medel (unlawful means test).289 Till 

de tillåtna medlen räknas det som traditionellt har utgjort kärnan för ansvaret, nämligen 

övertalning till avtalsbrott. Perlman anser att i brist på en olaglig handling som redan i 

sig är skadeståndsgrundande måste skadeståndsrätten främja, eller åtminstone inte 

hindra, effektivitetssträvanden om den skall kunna skydda avtalsstabiliteten på ett 

korrekt sätt. Ett avtalsingreppsansvar stör effektiviteten, och därför skall det inte finnas 

något ansvar.290 I ljuset av effektiviteten finns det ingen orsak till varför ett avtal skulle 

hindra utomstående från att förmå en avtalspart att inte uppfylla ett ineffektivt avtal. 

Ingreppsansvaret är ägnat att minska antalet effektiva avtalsbrott, och är således i strid 

med effektivitetssträvandena.291 

 

                                                                                                                                               
286 Cooter & Ulen 2003, 48. 
287 Se om effektivt avtalsbrott t.ex. Cooter & Ulen 2003, 201 ff samt Posner 2002, 118 ff. 
288 McChesney 1999, 135. 
289 Perlman 1982. 
290 Perlman 1982, 79: “In the absence of some unlawful act that independently supports tort liability, the 

tort liability rule must promote – or at least not interfere with – this efficiency objective if it is to protect 

contractual stability properly. If anything, however, inducer tort liability interferes with efficiency”. 
291 Perlman 1982, 83. 
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Det finns två argument för att ingreppsansvaret leder till ineffektivitet. Ingreppsansvaret 

leder för det första till att en utomståendes incitament att ge avtalsparten ett bättre anbud 

minskar, vilket i sin tur minskar sannolikheten för att ett effektivare tillstånd uppnås.292 

För det andra ökar ingreppsansvaret transaktionskostnaderna, eftersom en utomstående 

inte direkt kan vända sig till den brytande avtalsparten utan måste förhandla med den 

tappande parten om att få köpa produkten av denne.293  

 

Förhållandet mellan effektivt avtalsbrott och ingreppsansvar är inte så enkelt som teorin 

om effektivt avtalsbrott (i sin enklaste version) låter påskina. Det har framförts många 

argument mot att ingreppsansvaret alltid skulle leda till oönskvärda resultat. Vissa av 

argumenten tar fasta på att transaktionskostnaderna torde vara högre om man tillåter 

avtalsbrott än om man inte gör det (och har ett ingreppsansvar). Andra argument 

ifrågasätter teorins grundantaganden: att skadestånd alltid yrkas, att skadeståndet 

kompenserar fullt och att riskaversionen är på lika nivå hos parterna. Föga förvånande 

har även moralfilosofisk kritik riktats mot teorin: enligt teorin om effektivt avtalsbrott 

får man bryta sina avtal, vilket kan omskrivas som en rätt att ljuga. Om effektiv 

resursallokering är måttstocken, borde man i konsekvensens namn även argumentera för 

en teori om effektiv stöld. Alla dessa argument är av betydelse, och skall därför 

diskuteras i det följande. 

                                                 
292 Perlman 1982, 88. 
293 Perlman 1982. Posner 2002, 120. 
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4.4.1.2 Kritik mot teorin om effektiva avtalsbrott 

a. Transaktionskostnaderna är högre om avtalsbrott tillåts 

 

De s.k. transaktionskostnaderna har en avgörande betydelse i rättekonomisk analys.294 

Det finns två kategorier av transaktionskostnader: sådana som uppkommer innan eller i 

samband med att avtal ingås (ex ante) och sådana som uppkommer efter att avtalet har 

ingåtts (ex post).295 Ingåendet av avtal kan indelas i tre faser: först måste man hitta en 

part att förhandla med, därefter måste man förhandla och ingå ett avtal och sist skall 

avtalsuppfyllelsen uppföljas och eventuella avtalsbrott beivras. I enlighet med denna 

tredelning kan man indela transaktionskostnaderna i tre grupper: sökkostnader, 

kontraktskostnader och kontrollkostnader.296 Om det inte fanns transaktionskostnader 

(d.v.s. det skulle vara gratis att hitta någon att förhandla med, att ingå avtal, att 

kontrollera avtalsuppfyllelsen och beivra avtalsbrott)297 skulle enligt det s.k. Coase-

teoremet en effektiv resursallokering uppnås oberoende av rättsreglernas innehåll.298 

Parterna skulle alltid genom förhandlingar kunna uppnå en situation som är effektiv. 

Det bör observeras att (rätts-)ekonomisk teori är idealiserad såtillvida att den utgår från 

att alla är rationella nyttomaximerare, vilket innebär att en person som har möjlighet att 

agera på ett effektivare sätt också gör det. 

                                                 
294 Coase 1988, 13: ”My aim […] was […] to make clear the fundamental role which transaction costs do, 

and should, play in the fashioning of the institutions which make up the economic system”. Oker-Blom 

2002, 253. 
295 Oker-Blom 2002, 278. Se även Coase 1988, 114. 
296 Cooter & Ulen 2003, 91 f. De svenska begreppen är från Oker-Blom 2002, 278. 
297 Coase 1988, 15 har själv påpekat att noll transaktionskostnader även innebär att det skulle vara gratis 

att göra transaktionerna snabbare, vilket skulle innebära att oändligheten skulle kunna upplevas i en 

bråkdel av en sekund. 
298 Coase 1988, 14: ”What I showed […] was that, in the absence of transaction costs, it does not matter 

what the law is, since people can always negotiate without cost to acquire, subdivide, and combine rights 

whenever this would increase the value of production.” 
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I en värld utan transaktionskostnader kan man inte (med stöd av Coase-teoremet) säga 

att det är effektivare att bryta avtalet än att tvinga fram prestation. Låt oss anta att 

säljaren A och köparen B har avtalat om köp av en unik vara (pris 10 €), och att det 

finns en utomstående X som värderar varan högre än B (till 20 €). Enligt teorin om 

effektivt avtalsbrott kan A bryta avtalet med B, ersätta B fullt ut (10 €), och sälja till X 

för 20 €. Om däremot A tvingas prestera till B (för 10 €) kan X ändå köpa varan av B 

(för t.ex. 20 €), om det är så att X värderar varan högre än B. Detta är i enlighet med 

Coase-teoremet: rationella aktörer hittar det mest effektiva sättet att allokera resurser 

oberoende av rättsreglerna.299 Teorin om effektivt avtalsbrott leder inte till en Pareto-

effektivare situation, eftersom bägge situationer leder till lika effektivt resultat.300 

Skillnaden är distributionen av nyttan. Vid ett effektivt avtalsbrott är det A som får 

överskottet på 10 €, medan om B köper varan och säljer den vidare är det B som får 

överskottet. Totaleffektiviteten är dock densamma. Det har sagts att teorin om effektivt 

avtalsbrott allokerar vinsten till fel person. Vid ett effektivt avtalsbrott är det säljaren 

som får nyttan, medan om avtalet hålls, och den utomstående förhandlar med köparen, 

blir det köparen som får den extra nyttan.301 

 

En värld utan transaktionskostnader är verklighetsfrämmande.302 Om det finns 

transaktionskostnader, vilket det alltid finns i verkligheten, är en naturlig följd av 

Coase-teoremet att rättsreglerna har en avgörande betydelse för en effektiv 

resursallokering.303 Följaktligen har effektivt avtalsbrott och ingreppsansvaret 

                                                 
299 Det finns dock en annan tolkning av Coase-teoremet, som säger att poängen är 

transaktionskostnaderna, eftersom de stör en effektiv resursallokering (Barnes 1998, 402). 
300 Cender 1996, 702. 
301 Hemmo 1998, 232. 
302 Se särskilt Coase 1988, 14 som hänvisar till Stiglers uttalande om att ”the world of zero transaction 

costs turns out to be as strange as the physical world would be without friction.” 
303 Coase 1988, 15 har själv varit mån om att understryka att poängen med hans analys har varit att betona 

transaktionskostnadernas betydelse i den ekonomiska analysen. Se även Coase 1988, 178: ”[W]ith 

positive transaction costs, the law plays a crucial role in determining how resources are used.” Se även 

Cooter & Ulen 2002, 89: ”When transaction costs are high enough to prevent bargaining, the efficient use 

of resources will depend on how property rights are assigned.”  
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undersökts i syfte att utreda vilka transaktionskostnader som följer av effektiva 

avtalsbrott respektive ingreppsansvar samt vilken situation som har lägre 

transaktionskostnader. 

 

Att ett effektivt avtalsbrott skulle leda till mindre transaktionskostnader än 

ingreppsansvaret är mycket omstritt. Goda skäl talar för att effektiva avtalsbrott inte 

minskar transaktionskostnaderna.304 Låt oss anta att säljare A och köpare B har ingått ett 

avtal om köp av en maskin. Utomstående X förmår A att bryta avtalet med B. Enligt 

teorin om effektivt avtalsbrott uppkommer transaktionskostnader när X förhandlar med 

A om avtalsbrottet (d.v.s. när X förmår A att bryta avtalet). Enligt teorin bryter A 

avtalet endast om X erbjuder mer än vad B har erbjudit för samma vara (jämte 

transaktionskostnaderna). Efter avtalsbrottet skall A ersätta B:s skador. Detta sker 

antingen via förhandlingar eller via rättegång, vilket leder till mycket höga 

transaktionskostnader. I teorin om effektivt avtalsbrott har dessa transaktionskostnader 

dock ofta glömts bort.305 Ifall det finns ett ingreppsansvar krävs endast en 

förhandlingsomgång, i stället för två som vid effektivt avtalsbrott: X förhandlar med B 

om att få köpa varan av B. Posner har anfört att dessa transaktionskostnader är mycket 

höga.306 Teorin om effektivt avtalsbrott är dock hållbar endast om de sammanlagda 

transaktionskostnaderna (om A bryter avtalet) av förhandlingarna X—A och 

förhandlingarna/rättegången A—B är mindre än förhandlingarna X—B, som skulle 

föras om det fanns ett ingreppsansvar.307 Med goda skäl kan man spekulera att 

transaktionskostnaderna är lägre om det finns ett ingreppsansvar, eftersom en omgång 

förhandlingar torde medföra lägre kostnader än två omgångar. 

 

Det har även anförts till stöd för ingreppsansvaret att stabila avtalsförhållanden leder till 

sänkta transaktionskostnader, eftersom antalet avtalsbrott minskar.308 

                                                 
304 Se speciellt McChesney 1999, 149 ff. 
305 Friedmann 1989, 6. Se t.ex. Posner 2002, 120, som endast kort anför att rättegångskostnaderna 

minskar om avtalet inte bryts.  
306 Posner 2002, 120. 
307 McChesney 1999, 151. Se även Cender 1996, 703. 
308 Friedmann 1989, 7. 
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Transaktionskostnaderna kan vid effektiva avtalsbrott dessutom öka av att följderna för 

den brytande avtalspartens medkontrahenter är svåra att beräkna.309 

 

Om man inte behöver hålla avtalen, minskar marknadsaktörernas vilja att ingå avtal.310 

Osäkerhet om huruvida man får det som har avtalats leder till ineffektivitet och 

bortkastade resurser. Varför förhandla när man kan stjäla?311 Teorin om effektivt 

avtalsbrott bygger på tanken om att avtal får brytas om det leder till ett effektivare 

resultat än om avtalet uppfylls. Den rättsekonomiska diskussionen är dock oenig om 

transaktionskostnadernas omfattning vid avtalsbrott med respektive utan 

ingreppsansvar. Många goda argument har framförts för att transaktionskostnaderna de 

facto är högre vid avtalsbrott utan ingreppsansvar. Skälen för teorin om effektiva 

avtalsbrott övertygar således inte. Tvärtom lutar även den rättsekonomiska diskussionen 

mot att ett avtalsingreppsansvar inte leder till ineffektiva resultat. 

 

b. Risk för att den tappande parten underkompenseras 

 

Teorin utgår från att det skadestånd som den brytande parten betalar kompenserar fullt 

ut den tappande partens alla skador. Underkompensation, d.v.s. det att den tappande 

parten inte får full ersättning, leder till ineffektivitet: Den som begår avtalsbrottet får en 

vinst, och offret lider en skada, trots skadeståndet.312 Underkompensation kan ske 

åtminstone i två situationer. För det första underkompenseras den skadelidande om 

denne över huvud taget inte kräver ersättning för sina skador. Teorin om effektivt 

avtalsbrott utgår ifrån ett antagande om att den mot vilken avtalsbrottet riktas märker 

avtalsbrottet och kräver skadestånd av sin avtalspart.313 Antagandet till trots är det ett 

notoriskt faktum att det finns situationer där ersättning inte yrkas, t.ex. om det finns en 

ovilja att stämma på grund av rädslan för kostnader, om skadan är liten eller om man 

                                                 
309 Friedmann 1989, 13. 
310 Friedmann 1989, 7. 
311 Friedmann 1989, 8. 
312 Cender 1996, 703. 
313 Cender 1996, 699. 
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inte vill förarga sin avtalspart i hopp om fortsatt samarbete. Om ersättning inte yrkas 

kompenseras inte den tappande parten, vilket är i strid med teorin om effektivt 

avtalsbrott. Det innebär samtidigt att avtalsbrottet inte mera är effektivt i den mening 

som teorin avser, eftersom teorin förutsätter att avtalsparten får full ersättning. Eftersom 

det finns sådana situationer där den tappande parten inte kompenseras fullt ut, vore det 

bättre om sådana situationer kunde undvikas, t.ex. genom att minska sannolikheten för 

avtalsbrott genom att ha ett ingreppsansvar.  

 

För det andra underkompenseras den skadelidande om ersättningsbeloppet är lägre än 

full ersättning. Enligt KöpL har inte den tappande parten rätt till ersättning för alla 

skador. KöpL skiljer mellan direkt och indirekt förlust. T.ex. vid säljarens dröjsmål 

gäller för direkt förlust det s.k. kontrollansvaret, som innebär att säljaren blir ansvarig 

om han inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han 

inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller 

skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KöpL 27.1 §). Indirekt förlust ersätts 

endast vid säljarens vårdslöshet (KöpL 27.3 §). Risken för underkompensation är med 

andra ord inte lika stor om säljaren har brutit avtalet avsiktligt. Däremot ersätter inte 

skadeståndet t.ex. psykiskt lidande vid avtalsbrott. Kravet på att skadan skall vara 

förutsebar (adekvat) torde medföra att vissa avlägsna skador regelmässigt förblir 

okompenserade. Även jämkning kan leda till underkompensation. 

 

Det har anförts att avtalsbrott i vissa typer av mer komplexa avtal i regel 

underkompenseras. Teorin om effektivt avtalsbrott utgår från att det finns rikligt med 

substitut, d.v.s. ersättande produkter som kan köpas av någon annan. Det finns 

åtminstone två grupper av avtal där substitut saknas i den bemärkelse som teorin 

förutsätter: (a) avtal som gäller produkter (varor eller tjänster) där köparen/beställaren är 

tvungen att skaffa eller producera avtalsspecifik information.314 T.ex. vid köp av hela 

aktiestocken i ett visst aktiebolag är köparen innan anbudet ges tvungen att ta reda på 

sådan information som saknar betydelse vid köp av aktiestocken i något annat 

aktiebolag. Produkten är unik och saknar därmed lämpliga substitut. (b) Avtal som 

                                                 
314 BeVier 1990, 899 ff. 
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bygger på den speciella relation mellan parterna. Sådana avtal är typiskt sätt varaktiga 

distributions-, licens- eller franchisingavtal. Här gör distributören, licenstagaren eller 

franchisetagaren avtalsspecifika investeringar; t.ex. byggs en fabrik för de speciella 

behov avtalet förutsätter eller en avtalsspecifik marknadsföringsorganisation utvecklas. 

Det har dock ifrågasatts om dessa två avtalstyper verkligen regelmässigt 

underkompenseras.315 

 

Även om det i detta sammanhang inte är möjligt att genomföra en empirisk 

undersökning av kompensationsgraden är det redan på basis av den köprättsliga 

lagstiftningen och sedvanliga branschvillkor (t.ex. NL01) klart att risken för 

underkompensation är uppenbar i vissa typer av avtal. Underskompensationsrisken är i 

sig, även utan empiriska belägg, ett skäl att ställa sig avvisande till teorin om effektiva 

avtalsbrott. 

 

c. Avtalsparternas risknivå är inte lika 

 

Teorin antar att parterna har samma nivå av riskaversion. T.ex. i ett försäkringsavtal är 

försäkringstagaren riskaversiv, medan försäkringsbolaget är riskneutralt. Om 

försäkringsbolaget väljer att bryta avtalet, kommer försäkringstagaren att förbli 

underkompenserad. Försäkringstagaren har betalat försäkringspremier, inte enbart för 

att få försäkringsbeloppet utan även för att få säker och snabb betalning av beloppet i 

händelse av ett försäkringsfall. Detsamma gäller en person som deponerar pengar i 

banken; han nöjer sig med en lägre ränta för att i gengäld vara (relativt) säker på att få ut 

pengarna även efter lång tid. En mindre riskaversiv person skulle kanske välja att köpa 

aktier i stället för att deponera pengarna i banken. Eftersom nivån av riskaversion ofta är 

olika är teorin om effektivt avtalsbrott problematisk. 

 

 

                                                 
315 McChesney 1999, 138. 
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d. Moralfilosofisk kritik 

 

Teorin om effektivt avtalsbrott har kritiserats i ljuset av moralfilosofin.316 Effektivt 

avtalsbrott bygger i grunden på konsekvensetiska argument, vilket innebär att en 

handlings godhet värderas utgående från dess konsekvenser. Konsekventialismen har 

vissa grundläggande problem, t.ex. kan det i vissa fall vara bättre att mörda än att låta 

bli, eller att ljuga i stället för att tala sanning. Effektivt avtalsbrott har analyserats i ljuset 

av kritiken mot konsekventialismens oförmåga att upprätthålla en moralnorm mot lögn. 

Vid avtalsingåendet ljuger den part som senare begår ett (effektivt) avtalsbrott, eftersom 

det som lovades vid avtalets ingående endast är en faktor i bedömningen av om avtalet 

skall hållas i det ögonblick uppfyllelsen skall ske. Om man anlägger ett deontologiskt 

synsätt (”man skall inte ljuga”, eller ”ingångna avtal skall hållas”) kan teorin om 

effektivt avtalsbrott inte godkännas, eftersom man inte får ljuga. 

 

Ett uttryck för den deontologiska kritiken kan sägas vara att om det finns en teori om 

effektivt avtalsbrott (som bygger på att avtalsbrottet leder till bättre användning av 

resurser), borde man även i konsekvensens namn införa en teori om ”effektiv stöld” om 

stölden leder till bättre användning av resurser. Man kan jämföra två exempel: (a) A har 

ingått ett avtal med B om köp av en maskin för 10.000 €, men A säljer i stället 

maskinen till X för 18.000 €; (b) B äger en maskin, som har kostat 10.000 €. A stjäl  

maskinen av B, och säljer den till X för 18.000 €.317 I bägge fall får C egendomen i sin 

besittning. Resultatet är effektivt, eftersom C genom att betala mest har visat att han 

värderar maskinen högst. I ljuset av vedertagna moralvärderingar, som säger att man 

inte får stjäla, skulle det vara förkastligt att acceptera en norm om effektiv stöld. 

 

Striden mellan deontologi och konsekventialism kommer även i framtiden att fortsätta. 

Däremot är den deontologiska kritiken övertygande vad gäller analogin mellan det 

effektiva avtalsbrottet och effektiv stöld. 

 

                                                 
316 Menetrez 2000, 859 ff. 
317 Friedmann 1989, 4 ff. 
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e. Avtalsstabiliteten undergrävs om effektiva avtalsbrott tillåts 

 

Ingreppsansvaret kan ses som ett sätt att trygga samhällets intresse av stabilitet i 

avtalsförhållanden. Det finns ett antal argument för avtalsstabiliteten. För det första 

förutsätter en sund ekonomisk planering förutsebara avtalsförhållanden.318 Tilliten till 

att ingångna avtal hålls är en förutsättning för förutsebarheten. Om även utomstående 

kan lita på att andras avtal håller kan de planera sin verksamhet långsiktigt.319  

 

För det andra kan avtalsbrott ha mycket svårförutsebara negativa konsekvenser för 

utomstående (s.k. ripple effects).320 T.ex. om en arbetstagare blir arbetslös som en följd 

av att en avtalspart till arbetsgivaren bryter avtalet uppkommer negativa följder för 

arbetstagaren, hans eller hennes familj och samhället. De aggregerade konsekvenserna 

behöver inte vara negativa (om någon annan får avtalet), men för den enskilde och även 

för det samhälle där den enskilde arbetstagaren bor kan konsekvenserna vara negativa. I 

verkligheten har en arbetstagare inte alltid möjlighet att skaffa sig ett nytt jobb eller 

flytta dit där jobben finns; för den enskilde kan ett avtalsbrott ha mycket grava följder. 

 

Ett sätt att öka avtalsstabiliteten är att se till att det finns adekvata påföljder vid 

avtalsbrott. Dessa påföljder gäller dock enbart i förhållande till avtalsparten eller, 

undantagsvis, i förhållande till avtalspartens avtalspart. Stabiliteten kan ytterligare ökas 

genom att göra utomstående ansvariga för medverkan till avtalsbrott.321 På grund av 

ansvaret har utomstående då skäl att inte förmå en avtalspart att begå avtalsbrott. 

 

Det har framförts att teorin om effektivt avtalsbrott undergräver förutsebarheten i 

avtalsförhållanden, den ökar kortsiktigheten, och speciellt bestrider den värdet av 

långvariga avtalsförhållanden.322 Det torde vara så att transaktionskostnaderna är lägre 

ju mindre resurser en avtalspart behöver lägga ned på att kontrollera att avtalet uppfylls. 

                                                 
318 Danforth 1981, 1511. 
319 Danforth 1981, 1513. 
320 Woodward 1996, 1171 ff. Danforth 1981, 1514. 
321 Woodward 1996, 1171. 
322 Carty 2003, 67. 
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Teorin om det effektiva avtalsbrottet säger att en avtalspart när som helst under 

avtalstiden kan bryta avtalet, om motparten kompenseras fullt ut. Om dock den 

tappande avtalsparten är mer intresserad av avtalsuppfyllelse än av kompensation 

försöker han sannolikt med alla medel hålla ikraft avtalet även om det finns tecken på 

att ett avtalsbrott kan komma att ske. Sådana åtgärder är ägnade att öka 

transaktionskostnaderna, vilket sänker lönsamheten, och på lång sikt har en tendens att 

höja avtalskostnaderna eftersom man blir tvungen att beakta de ökade 

kontrollkostnaderna. Om uppfyllelsen däremot är förutsebar, d.v.s. om avtalsparten med 

mycket stor sannolikhet kan förutsäga att avtalsparten kommer att uppfylla avtalet, finns 

inget incitament för honom att kontrollera uppfyllelsen. För att uttrycka det kort: ju 

bättre förutsebarhet desto lägre kontrollkostnader, och tvärtom.  

 

Man kan även se på förutsebarheten som en prissättningsfråga: Ju större sannolikhet att 

avtalet kommer att uppfyllas avtalsenligt, desto mindre riskpremie behöver ingå i priset. 

En grundläggande tanke vid värderingen av investeringar är att risk och avkastningskrav 

bör gå hand i hand. Ju riskablare investering, desto större avkastning bör man få i det 

fall att investeringen slår väl ut. För prissättningen innebär detta att en rationell 

avtalspart som skall hyra ut en fastighet för t.ex. fem år måste beakta risken för att 

hyresgästen säger upp avtalet avtals- eller lagstridigt under avtalsperioden. Om det är 

klart att en sådan uppsägning inte kommer att ske, behöver inte hyresvärden vid 

bestämmandet av hyran lägga på någon riskpremie för avtalsbrott. Långvariga 

avtalsförhållanden är i sig inte mer skyddsvärda än kortvariga avtal. Parterna har full 

frihet att ingå såväl långa som korta avtal, och prima facie är bägge lika skyddsvärda. 

Däremot är förutsebarheten i avtalsförhållandena av primär betydelse. Ju lägre 

förutsebarhet, desto högre riskpremie ingår i priset, vilket är ägnat att minska 

effektiviteten. 

 

Avtalsstabiliteten är ett ideal som anger att det vore bra med stabila avtalsförhållanden. 

Det finns inga empiriska bevis för att avtalsstabiliteten är större i de länder där 

ingreppsansvaret är välutvecklat. Det finns inte heller några tecken på att 

avtalsstabiliteten skulle vara alarmerande låg i Finland även om utomstående i regel inte 

blir ansvariga för avtalsingrepp. Däremot måste det medges att förutsebara 
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avtalsförhållanden är i allas intressen, även om parterna har ingått mycket kortvariga 

avtal. Idén med förutsebara avtalsförhållanden är att parterna har tillit till att det som 

avtalats också håller. Problemet är att det inte behöver vara en utomstående som 

förorsakar ett avtalsbrott. Det kan vara avtalsparten som själv anser att det är bättre att 

bryta än att fortsätta, vilket försätter avtalsstabiliteten ur spel och påföljderna vid 

avtalsbrott aktualiseras. Trots det är avtalsstabiliteten en sådan faktor som klart talar för 

ett avtalsingreppsansvar.  

 

4.4.1.3 Konklusion 

 

I sin grundform ger teorin om effektivt avtalsbrott en part rätt att begå ett avtalsbrott om 

det leder till en effektivare resursallokering. I litteraturen har man dock visat att teorin 

vilar på antaganden som inte håller sträck. Det finns situationer där den skadelidande 

inte yrkar på skadestånd, det finns skadesituationer som underkompenseras samt 

skillnader i risknivån hos parterna. Även om man godkänner antagandenas korrekthet är 

det långt från säkert att transaktionskostnaderna verkligen är lägre vid effektivt 

avtalsbrott (d.v.s. att avtalsbrottet är det effektivare alternativet). Man kan även rikta 

moralfilosofisk kritik mot teorin: får man verkligen ljuga och stjäla? Förutsebarheten i 

avtalsförhållandena minskar, vilket är ägnat att öka kontrollkostnaderna. Också nyttan 

av avtalsbrottet allokeras till fel person. 

 

4.4.2 Avtalspartens ansvar är tillräckligt 

 

Det har framförts att den utomståendes ansvar gentemot den tappande avtalsparten är 

överflödigt, eftersom den brytande avtalspartens ansvar ger ett fullgott rättsskydd.323 

Endast om den brytande avtalsparten är insolvent skulle det enligt denna syn finnas 

orsak att diskutera ett ingreppsansvar.324 Denna syn, som i och för sig är beaktansvärd, 

                                                 
323 Ussing 1967, 448. Se även Lunde 2000, 442.  
324 Lunde 2000, 442. 
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är dock problematisk om det förutsätts att avtalsparten måste konstateras vara insolvent. 

Ett primärt ansvar för den utomstående är inte problematiskt, om man ser på 

skuldfrågan: om den utomståendes skuld är lika stor som avtalspartens, finns ingen 

orsak att begränsa ansvaret till avtalsparten. Dessutom finns ingen risk för 

överkompensation om man beaktar det skadeståndsrättsliga berikningsförbudet. 

 

Frågan om tillräckligheten av avtalspartens ansvar är mångfacetterad. Handlar det om 

att försätta den skadelidande i den situation han hade befunnit sig i utan skada eller 

handlar det om att avtalsparten får den kompensation han är berättigad till enligt de 

avtalsrättsliga reglerna? De avtalsrättsliga reglerna ger inte alltid full ersättning för 

förlusten på grund av avtalade eller i lag bestämda ansvarsbegränsningar. I 

näringsidkaravtal är det vanligt att ansvaret för följdskador (sequential and 

consequential loss) begränsas. T.ex. enligt punkt 34 i de ofta använda, och av 

branschorganisationerna gemensamt utarbetade, leveransbestämmelserna NL01 

ansvarar säljaren vid fel i varan för produktionsbortfall, utebliven och annan ekonomisk 

följdförlust endast vid grov vårdslöshet. Även det totala ersättningsbeloppet är 

begränsat. Om köparen häver köpet är ersättningen begränsad till 15 % av det avtalade 

priset (NL01 punkt 32). Vid försenad leverans utgår ett avtalsvite som utgör 0,5 % av 

det avtalade priset för varje hel vecka som förseningen varar (NL01 punkt 13). 

Avtalsvitets totalbelopp är begränsat till 7,5 %. Vid hävning har köparen därutöver rätt 

till ett skadestånd som inte får överstiga 7,5 % av den del av priset som hänför sig till 

den del av godset som hävningen avser (NL01 punkt 14, stycke 3). Från denna 

begränsning kan avsteg göras endast vid säljarens grova vårdslöshet (punkt 14, stycke 

5). 

 

Av dessa branschvillkor framgår med önskvärd tydlighet att ansvaret är begränsat. 

Frågan är alltså om tillräckligheten av avtalspartens ansvar handlar om att jämföra den 

skadelidande avtalspartens rätt till ersättning enligt avtalet med det som i verkligheten 

fås ut av den brytande avtalsparten, eller om man skall man undersöka den skadelidande 

partens totalskada. Om man undersöker den skadelidande partens ansvar i ljuset av 

principen om full ersättning, och bortser från avtalet, kan det uppkomma situationer där 

totalskadan överstiger det som avtalet berättigar till. Då frågar man sig om avtalspartens 
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ansvar är tillräckligt. I ljuset av avtalets bestämmelser kan det hända att avtalsparten får 

”full ersättning”, dock väl medveten om att den verkliga skadan är mycket större. Detta 

exempel visar att ansvarets tillräcklighet berör fler frågor än enbart avtalspartens 

insolvens. 

 

Frågan måste avgöras genom att undersöka vilken betydelse avtalet har i förhållande till 

den utomstående ingriparen. Avtalets subjektiva begränsning till avtalsparterna måste 

rimligtvis utgöra utgångspunkten för analysen: den utomståendes rättigheter och 

skyldigheter påverkas inte av avtalet. Den utomståendes ansvar i förhållande till den 

skadelidande parten är dessutom utomobligatoriskt, varför avtalet prima facie måste ha 

en begränsad betydelse. Det skulle betyda att avtalsparten bör har rätt att få ersättning 

som överstiger ansvarsbegränsningarna i lagen och avtalet. 

 

Ur en annan synvinkel ser situationen annorlunda ut. Den skadelidande avtalsparten har 

förbundit sig i avtalet att acceptera en begränsning av ersättningen. Att en utomstående 

skulle bli ersättningsskyldig utöver detta trots att det handlar om samma avtalsbrott kan 

vid första anblicken förefalla märkligt. Vid närmare eftertanke finns här dock ingen 

konflikt: avtalsparten har genom att begränsa sitt ansvar endast skyddat sig själv. Att 

ersättningsbegränsningen också skulle skydda en utomstående part – som inte är bunden 

av avtalet och vars ansvar följaktligen bedöms i ljuset av det utomobligatoriska ansvaret 

– förefaller som ett ensidigt och oförtjänt gynnande av en utomstående som är orsak till 

skadan.  

 

Sammanfattningsvis handlar avtalsansvarets tillräcklighet inte enbart om 

insolvenssituationer, utan även om avtalade ansvarsbegränsningar. Ofta är ansvaret på 

basis av avtalet begränsat, vilket innebär att avtalsansvaret inte korrelerar med full 

ersättning i bemärkelsen att försätta den skadelidande i den ställning han hade befunnit 

sig i utan skada. Ingreppsansvaret kunde spela en roll i att betjäna principen om full 

ersättning.325 

                                                 
325 Ett avtalsvite som räknas ut schablonmässigt som en procent per tidsenhet kan givetvis i vissa 

situationer även innebära överkompensation. Att vissa avtalsparter överkompenseras kan dock inte tas 

som argument mot ett avtalsingreppsansvar eftersom problemen i förhållande till den utomstående 
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4.4.3 Avtalets rättsverkningar begränsar sig till avtalsparterna 

 

Den subjektiva begränsningen av avtalets rättsverkningar till avtalsparterna (privity of 

contract) kan användas som ett argument mot ett ingreppsansvar.326 Privity-argumentet 

bygger på tanken om att avtalet endast ger rättigheter och skyldigheter åt avtalsparterna; 

någon skyldighet för utomstående att ta hänsyn till avtalet finns inte. Man kunde alltså 

säga att genom ett ingreppsansvar har avtalsparterna genom sitt avtal grundat 

skyldigheter för utomstående. Det skulle innebära att en utomståendes handlingsfrihet 

begränsas genom ett avtal mellan avtalsparterna. Detta har traditionellt inte ansetts vara 

möjligt.  

 

Att avtalets rättsverkningar skulle vara subjektivt begränsade till avtalsparterna är en 

huvudregel med så pass omfattande undantag att det inte kan sägas utgöra något 

egentligt argument mot ingreppsansvaret. Ovan konstaterades att avtalet skyddas av 

grundlagens egendomsskydd, vilket indikerar att avtal skall behandlas som egendom, 

som i regel måste respekteras av alla, inte enbart av avtalsparten. Därtill måste man 

fråga sig om privity-argumentet över huvud taget har någon relevans vid bedömningen 

av det deliktuella ingreppsansvaret. Privity-argumentet kan ha betydelse vid en 

utvidgning av det avtalsrättsliga ansvaret till personer som inte är parter i avtalet. Vid 

ingreppsansvaret strävar man till att skydda den ena avtalspartens rättsposition med 

hjälp av utomkontraktuella ansvarsregler. Det har anförts att avtalets subjektiva 

begränsning inte innehåller någon bedömning av det utomkontraktuella ansvarets 

räckvidd.327 

 

 

                                                                                                                                               
ingriparen blir klart mer accentuerade i en underkompensationssituation. Så länge det finns någon som 

underkompenseras måste man fråga sig om den utomstående ingriparen borde ha ett ansvar. 
326 Dobbs 1980, 350 ff. 
327 Hemmo 1998, 232 fn 87. 
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4.4.4 Ingriparens sinnelag blir ansvarsgrundande 

 

Vid avtalsingrepp utförs en handling som i och för sig är tillåten (övertalning). Ansvar 

uppkommer dock om ingriparen avsiktligt förmår avtalsparten att bryta avtalet. 

Ansvaret avgörs alltså i första hand på basis av sinnelagselementet. Dobbs har i 

amerikansk rätt ansett det vara problematiskt att ingriparens sinnelag blir 

ansvarsgrundande.328 Det är dock inte problematiskt om man fokuserar på 

orsakssambandet som börjar med att den utomstående övertalar avtalsparten, som utför 

en handling som innebär avtalsbrott, vilket i regel leder till en skada. Den utomståendes 

handling är en del i kausalkedjan. Man kan tala om s.k. psykisk kausalitet, som innebär 

att utan övertalningen skulle avtalsbrottet inte ha skett.  

 

4.4.5 Flödesportsargumentet 

 

Speciellt i utländsk skadeståndsrätt har man fäst uppmärksamhet vid att nya 

ansvarsformer eller utökat ansvar kan leda till en enorm ökning av rättegångar. Detta 

s.k. flödesportsargument (floodgates argument), som inte är empiriskt underbyggt329, 

har antagit tre former.330 För det första kan man fokusera på domstolarnas verksamhet: 

ett visst beslut skulle leda till en sådan ökning av rättegångar som domstolarna inte 

skulle klara av eller åtminstone skulle ökningen vara en enorm börda. För det andra kan 

man ha svarandens förväntade kostnader för ansvar i fokus: ansvaret skulle bli 

oproportionellt i förhållande till svarandens grad av vållande. Speciellt i fråga om ren 

förmögenhetsskada skulle det vara svårt att förutse vilka alla konsekvenser en handling 

har.331 Hit räknas inte bara den direkt skadevållandes handlingar, utan även frågan om 

vem som skall räknas som skadevållare. Vid en utökning av kretsen ansvariga kan 

argumentet användas: vart skulle det leda om alla kunde instämmas som svarande? Till 

                                                 
328 Dobbs 1980, 347 ff. 
329 Bussani & Palmer 2003, 18. 
330 Bussani & Palmer 2003, 16 ff. 
331 Bussani & Palmer 2003, 17. 



  123

den andra argumentationslinjen kan även räknas de situationer av ansvar där ansvaret 

realiseras mycket sällan, trots ett stort antal rättegångar; man kan tala om öppnade 

flödesportar i negativ bemärkelse om hundra rättegångar leder till en fällande dom 

endast i ett fall.332 För det tredje kan man tänka på vilka följder ett utökat ansvar skulle 

ha i det skadeståndsrättsliga systemet. Ett utökat ansvar har varit och är fortsättningsvis 

en trend i skadeståndsrätten, en trend som måste hållas under kontroll. Om man utökar 

ansvaret inom någon del av skadeståndsrätten, kan detta användas som argument för 

utökat ansvar i andra situationer. 

 

Flödesportsargumentet kan användas vid diskussionen om ingreppsansvaret. Enligt 

flödesportsargumentet kan det komma att ske en enorm ökning av rättegångar om man 

accepterar ett ingreppsansvar. Om så verkligen skulle ske kan diskuteras, men 

argumentet är värt att notera. Argumentets kraft ligger emellertid inte så mycket i 

domstolarnas ökade börda som i det ökade ansvaret för svaranden. Dessutom är 

flödesportsargumentet primärt av betydelse vid utformningen av förutsättningarna för 

ett ingreppsansvar, inte så mycket vid besvarandet av frågan om det skall finnas ett 

ansvar. Om förutsättningarna utformas på ett optimalt sätt, blir ansvarsförutsättningarna 

förutsebara och ansvaret begränsas till rimliga proportioner. 

 

4.5 Konklusioner 

 

Efter denna genomgång av argumenten för och emot ett ingreppsansvar frågar man sig 

vilka argument som väger mest. Som jag ser det ska man inte förorda lösningar som 

leder till ineffektiva resultat; ekonomisk effektivitet är således ett argument som skall 

beaktas. Teorin om effektivt avtalsbrott visade sig dock ohållbar, varför den inte kan 

utgöra något starkt argument mot ett ingreppsansvar. Tvärtom gav den rättsekonomiska 

diskussionen stöd för ett ingreppsansvar. Inte heller utgjorde de övriga argumenten mot 

ett ingreppsansvar (avtalsansvarets tillräcklighet, avtalets subjektiva begränsning, 

sinnelagsargumentet eller flödesportsargumentet) tillräckliga argument mot ett 

                                                 
332 Dobbs 1980, 356. 
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ingreppsansvar. Det är inte alls säkert att avtalspartens ansvar är tillräckligt. Att avtalets 

rättsverkningar endast skulle begränsa sig till avtalsparterna är en regel med så 

omfattande undantag att den inte kan användas som argument mot ett ansvar. Att binda 

ansvaret till ingriparens sinnelag är inte problematiskt, eftersom denne är en nödvändig 

del i den kausala kedjan. Flödesportsargumentets största förtjänst är att det visar på 

eventuella följder av dåliga lösningar. Det utgör dock inte något hållbart argument mot 

ett ingreppsansvar i sin helhet, utan endast som ett argument vid utformningen av 

ansvarskriterierna. 

 

Argumenten för ett ingreppsansvar – avtalsingreppsbestämmelserna i finsk rätt 

(ArbAvtL 3:3.3 och HB 13:2), avtalens grundlagsskydd, avtalsförhållandenas stabilitet, 

förkastligheten av delaktighet i avtalsbrott, rätten till naturaprestation – är sammantaget 

mycket tungt vägande argument då det gäller ikraftvarande avtal som bryts. Slutsatsen 

är att det bör finnas ett ansvar de sententia ferenda för en utomstående som förmår en 

avtalspart att bryta avtalet för att själv komma i den tappande partens ställe. Däremot 

förhåller jag mig avvisande till att utsträcka ansvaret till övertalning till avtalsenligt 

avtalsupphörande, utnyttjande av redan begånget avtalsbrott och övertalning till att inte 

ingå avtal. Frågan om ansvar skall även för dessa typfalls del avgöras genom en vägning 

av konkurrensfriheten mot respekten för avtal. Respekten för avtal har inte samma 

tyngd i dessa fall som i medverkan till avtalsbrott eftersom avtalsrelationen i dessa fall 

har respekterats (genom avtalsenlig uppsägning), redan upphört (vid utnyttjande av 

redan begånget avtalsbrott) eller inte uppkommit (som vid övertalning till att inte ingå 

avtal). Det i sin tur innebär att konkurrensfriheten är det argument som blir avgörande 

för konflikten, vilket innebär att övertalning till avtalsenligt upphörande, utnyttjande av 

redan begånget avtalsbrott och övertalning till att inte ingå avtal inte medför ansvar. 

Däremot bör det finnas ett ansvar för medverkan till avtalsbrott. 
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5 ANSVARSKRITERIERNA VID MEDVERKAN TILL 
AVTALSBROTT 

5.1 Allmänt 

 

Det konstaterades att respekten för avtal är viktigare än konkurrensfriheten då det gäller 

ikraftvarande avtal som bryts. Därför är det skäl att nu undersöka under vilka 

förutsättningar ett ansvar för övertalning m.m. till avtalsbrott (d.v.s. medverkansansvar) 

kan uppkomma. Här undersöks inte de tre andra formerna av avtalsingrepp (övertalning 

till avtalsenligt upphörande, utnyttjande av redan begånget avtalsbrott, övertalning till 

att inte ingå avtal), eftersom det konstaterades att dessa former av ingrepp bör vara 

tillåtna med hänvisning till konkurrensfriheten. Ett medverkansansvar skall däremot i 

regel vara för handen om en utomstående i avsikt att åstadkomma ett avtalsbrott förmår 

en avtalspart att vidta handlingar som högst sannolikt leder till ett avtalsbrott. Det 

handlar dock alltid om en helhetsbedömning där otillbörligheten bedöms i ljuset av alla 

relevanta fakta i målet. 

 

5.2 Förmåendet 

 

För medverkansansvar bör krävas att den utomstående parten har förmått avtalsparten 

att begå ett avtalsbrott. I ljuset av OtillbFörfL 1 § handlar det om huruvida den 

utomstående har gjort sig skyldig till ett ”förfarande som strider mot god sed eller eljest 

är otillbörligt”. Det skall här diskuteras vad som avses med förmåendet.  

 

I utländsk rätt har man diskuterat skillnaden mellan övertalning till avtalsbrott 

(persuasion) och förhindrande av avtalsprestation (prevention). Motsvarande skillnad är 

av betydelse i finsk rätt. I tredjemansskadefallet HD 2003:124, som är ett fall där en 

sakskada störde avtalsprestationen, förorsakade en utomstående elbolaget en sakskada. 



  126

Frågan var om elbolagets avtalspart hade rätt till ersättning av tredjemannen, eftersom 

elbolaget inte kunde prestera till avtalsparten i enlighet med elleveransavtalet. HD 

förkastade talan. I detta fall led såväl elbolaget som elbolagets avtalspart en skada. Vid 

medverkan till avtalsbrott lider däremot den brytande avtalsparten inte någon skada, 

varför för tredjemansskador specifika frågor som vem som är direkt skadelidande och 

vem som är tredjeman inte är intressanta vid en analys av medverkansansvaret. Vid 

medverkan till avtalsbrott försätts den brytande avtalsparten i regel i bättre position i 

och med att denne ingår ett nytt avtal på bättre villkor med den utomstående. 

 

En annan skillnad till tredjemansskadefall är att förmåendet inte i sig är en olaglig 

handling (som t.ex. hot, tvång, skadegörelse eller misshandel), utan det som gör 

handlingen intressant är övertalnings- eller samförståndsaspekten. Om den utomstående 

genom hot, tvång eller liknande har förorsakat ett avtalsbrott, och avtalspartens 

avtalspart yrkar skadestånd av den utomstående handlar det om tredjemansskador, och 

då är frågeställningen en annan. 

 

När det väl har konstaterats att det inte handlar om en tredjemansskadesituation är 

frågan om vilka i sig lagliga åtgärder som kan anses som sådant förmående som utgör 

en nödvändig del av medverkansansvaret. I tysk rätt gör man en helhetsbedömning för 

att sluta sig till om ett förledande till avtalsbrott (Verleiten zum Vertragsbruch) är för 

handen.333 Det har sagts att all form av avsiktlig medverkan till att den ena avtalsparten 

begår ett avtalsbrott utgör ett relevant förledande.334 Medverkan föreligger alltså när den 

utomstående i någon form har arbetat för att ett avtalsbrott skall uppkomma.335 På 

motsvarande sätt bör man resonera hos oss: formen för medverkan saknar i sig 

betydelse. Det skall dock handla om att den utomstående genom sina åtgärder har syftat 

till att åstadkomma ett avtalsbrott. Frågan om uppsåt och om syftet med förfaringssättet 

diskuteras närmare nedan. Här skall dock några typiska situationer för medverkan samt 

några gränsfall diskuteras som gäller formen för medverkan. 

 

                                                 
333 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 846 [§ 1 UWG Rn 698]. 
334 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 845 [§ 1 UWG Rn 698]. 
335 Baumbach/Hefermehl 2004, § 4 UWG Rn 10.36. Baumbach/Hefermehl 2001, 846 [§ 1 UWG Rn 698]. 
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Övertalning till avtalsbrott utgör det grundläggande typfallet för medverkan till 

avtalsbrott. För medverkansansvar bör räcka att den utomstående övertalar avtalsparten 

att bryta avtalet och i stället ingå avtal med den utomstående. Om övertalningen 

innehåller betalningar till avtalspartens representant kan frågan om givande av muta i 

näringsverksamhet (SL 30:7) aktualiseras. Enligt bestämmelsen handlar det om en 

orättmätig förmån för att förmå den mutade att gynna den som givit mutan eller någon 

annan. Ett sådant gynnande kan vara t.ex. ett avtalsbrott och ett nytt avtal med den som 

givit mutan. Om övertalningen består i hotelser kan åter t.ex. brottet olaga tvång 

aktualiseras (SL 25:7). Enligt bestämmelsen skall för olaga tvång dömas den som 

orättmätigt med våld eller hot tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något. Om 

givande av muta eller olaga tvång eller något annat brott aktualiseras handlar det inte 

om medverkan till avtalsbrott. Den utomstående blir skadeståndsansvarig redan på basis 

av den brottsliga gärningen. Om övertalningen endast innehåller ett löfte om att 

avtalsparten (inte avtalspartens representant) skall komma i ett gynnsammare läge 

genom ett fördelaktigare avtal kan ett medverkansansvar aktualiseras. Sammantaget om 

övertalningen syftar till att få till stånd ett avtalsbrott blir medverkan till avtalsbrottet 

otillbörlig.  

 

I rådgivningsverksamhet kan det emellanåt uppkomma situationer som kan klassificeras 

som råd att bryta avtal. Advokater, revisorer och affärskonsulter kan genom sin 

verksamhet komma att ge sådana råd som uppfattas som övertalning till avtalsbrott. 

Frågan är hur sådana situationer skall bedömas. Det finns vissa skillnader mellan råd 

och förmående. För det första undersöks här endast sådana situationer där den 

utomstående avser att komma i den tappande avtalspartens ställe. En rådgivare borde 

inte ha ett sådant intresse i sin rådgivningsverksamhet. En ytterligare skillnad mellan 

råd och förmående kan beskrivas så att med ett råd upplyser man den som får rådet 

objektivt om för- och nackdelarna med ett visst handlingsalternativ och varför just ett 

handlingsalternativ är lockande, medan man vid förmående gör ett handlingsalternativ 

mer lockande genom löften om betalning eller dylikt.336 Själva redogörelsen om för- 

och nackdelarna kan i och för sig vara objektiv vid otillbörligt förmående, men 

                                                 
336 Se Carty 2003, 352 för en motsvarande definition. 
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skillnaden ligger i att den som förmår till avtalsbrott själv tillför bedömningen något 

element som inte annars finns. Om syftet med rådet är att komma i den tappande 

avtalspartens ställe, t.ex. om en advokat eller affärskonsult förmår ett företag att byta 

advokat eller konsult på ett sätt som utgör ett avtalsbrott, så handlar det om grundtypen 

av övertalning till avtalsbrott, och ett förmående som kan leda till att ansvar är för 

handen. Om däremot rådet är givet som en del av den normala affärsverksamheten, om 

t.ex. advokaten ger sin klient ett råd att bryta ett avtal, och advokaten inte har något 

intresse av att komma i den tappande partens ställe, så föreligger inte ett sådant 

förmående som avses här. Här är intresset inriktat på situationer där den utomstående 

avser att komma i den tappande partens ställe. Det är möjligt och tänkbart att ansvar 

även kan uppkomma i andra situationer, men men sådana fall undersöks inte här. 

 

En intressant fråga är om ansvar kan uppkomma redan vid en oförenlig transaktion, med 

vilket man avser en situation där en utomstående, som är medveten om avtalspartens 

bindande avtal, ger ett anbud till avtalsparten som denne inte kan anta utan att bli 

tvungen att bryta det gällande avtalet. Frågan är om den utomstående kan bli ansvarig 

för medverkan till avtalsbrott om avtalsparten accepterar anbudet och bryter det 

gällande avtalet. I USA uppkommer i ljuset av Restatement inte ett ansvar.337 Också hos 

oss måste man utgå ifrån att för ansvar måste den utomstående göra sig skyldig till 

klandervärt beteende. Det kan inte räcka med att den utomstående endast ger en offert 

med bättre villkor, även om han kände till det gällande avtalet. Eftersom det finns olika 

sätt att avveckla avtal, så kan ett ansvar inte uppkomma om kontakten har begränsat sig 

till en offert. Det är trots allt möjligt att avtalsparten tyr sig till avtalsenliga medel för att 

få avtalet att upphöra, eller når en förlikning med den tappande avtalsparten som är 

fördelaktig för bägge parter. Det bör alltså krävas en närmare kontakt än en offert. I 

grundformen med övertalning handlar det närmast om något slag av samförstånd mellan 

den brytande avtalsparten och den utomstående om att åstadkomma ett avtalsbrott för att 

den utomstående skall kunna komma i den tappande partens ställe. 

 

                                                 
337 Se Restatement § 766 (comment). 
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Förmåendet har i engelsk rätt inte begränsat sig till en direktkontakt mellan parterna. I 

fallet Greig v. Insole338 räckte för ansvar att ett organ hade gett ut en resolution och ett 

pressmeddelande. Internationella cricketförbundet ICC och det engelska 

cricketförbundet TCCB hade fattat beslut och gått ut i pressen med att sådana 

cricketspelare som hade ingått avtal med en privat promotor om att spela av promotorn 

anordnade matcher mellan september och mars inte hade rätt att delta i förbundens 

testmatcher. Cricketspelarna och promotorn väckte talan mot förbunden. Promotorn 

hävdade bl.a. att förbuden hade förmått spelarna att bryta sina avtal med promotorn. 

Domstolen fann att förbunden hade genom att sätta press på spelarna genom 

spelförbudet förmått spelarna att bryta sina avtal med promotorn. Ansvar kunde tänkas 

uppkomma även i Finland i situatoner där förmåendet består i sådana hot som i detta fall 

som meddelats genom pressen. 

 

5.3 Giltigt avtal 

5.3.1 Allmänt 

 

För medverkansansvar krävs ett giltigt avtal. Alla avtalstyper bör prima facie omfattas 

av ingreppsansvar. Begreppet avtal kan ges åtminstone tre olika betydelser. För det 

första kan ett avtal hänvisa till ingåendet av ett avtal, d.v.s. att de personer som ingår 

avtalet blir avtalsrättsligt bundna. Avtalet kan även avse innehållet i avtalsparternas 

relation.339 För det tredje kan avtalet avse det dokument som innehåller avtalsvillkoren. 

Av intresse här är den avtalsbaserade relationen. Avtalsdokumentet i sig är av ringa 

intresse. Det intressanta är att studera vilket ansvar en i förhållande till avtalet 

utomstående person har gentemot en avtalsrättsligt bunden person i en situation där den 

utomstående och den brytande avtalsparten förfar på ett sätt som är klandervärt 

åtminstone i avtalsrättslig bemärkelse.Helt avgörande för ansvaret är om det finns ett 

                                                 
338 Greig v. Insole [1978] 1 W.L.R. 302. 
339 Så t.ex. Godenhielm 1977, 35: ”Alla dessa punkter, stipulationer eller köpevillkor bildar tillsammans 

hela köpeavtalet [...]”. 
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avtal mellan A och B, vilket X har ingripit i. Om det inte finns en avtalsrelation mellan 

A och B, blir frågan en om utomkontraktuellt ansvar mellan A och B. Det intressanta i 

denna undersökning är de situationer där det finns ett kontraktuellt, ett på avtal grundat, 

förhållande mellan A och B. Avsikten här är att kort beskriva den avtalsrättsliga 

bakgrunden (avtalstidpunkten, upphörandetidpunkten, typer av avtal som berörs m.m.) 

som ligger till grund för ett medverkansansvar. 

 

5.3.2 Avtalstidpunkten 

 

Avtal uppkommer enligt den traditionella uppfattningen i enlighet med AvtL:s 

bestämmelser då på ett anbud fås ett jakande svar, d.v.s. då anbudet accepteras (AvtL 

1.1 §).340 I ljuset av AvtL uppkommer alltså avtalet vid den tidpunkt då anbudet 

accepteras. Det som dock måste beaktas är att anbudet är bindande för avgivaren efter 

att mottagaren tagit del av anbudet (AvtL 7 §). Anbudsgivaren kan otillbörligt övertalas 

att inte fullfölja det han förbundit sig till i anbudet. 

 

AvtL:s syn på hur ett avtal uppkommer är ofullständig. Den utgör dock alltjämt en 

obestridd utgångspunkt, men sätten för hur avtal kan ingås är fler än vad AvtL ger skäl 

att tro. Avtal kan uppkomma även t.ex. genom anbudstävlan, auktion, stegvis 

framskridande förhandlingar, realhandlande samt konkludent avtal.341 Dessutom finns 

formalavtal, som förutsätter att vissa formkrav uppfylls. Avtal uppkommer i alla dessa 

situationer på olika sätt och vid olika tidpunkter. Speciellt avtal som uppkommer genom 

förhandlingar (förhandlingsavtal) och konkludenta avtal kan skapa problem i fråga om 

avtalstidpunkten. Med ett förhandlingsavtal avses avtal som är resultat av förhandlingar 

mellan två parter, varvid båda gemensamt har bidragit till det slutliga avtalets 

uppbyggnad.342 Avtalet uppkommer gradvis genom diskussioner, utredningar, förslag 

                                                 
340 Se även t.ex. Hemmo 2003, 86 och Grönfors 1993, 31: ”[...] anbud och accept som sammanfaller ger 

upphov till avtal”. 
341 Se t.ex. Hemmo 2003, 122 ff. 
342 Grönfors 1993, 65. 
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och motförslag (såväl i fråga om stora som små frågor) m.m. I fråga om 

förhandlingsavtalen är det verklighetsfrämmande att försöka tillämpa den traditionella 

avtalsmekanismen, eftersom många frågor löses successivt i förhandlingarna som kan 

pågå under kortare eller längre tid. En möjlighet vore att tolka förslagen som offerter 

som bemöts av orena accepter, som alltså i enlighet med AvtL tolkas som nya anbud.343 

Parterna har dock sällan en vilja att på detta sätt binda sig successivt, utan de torde i de 

allra flesta fall vilja diskutera olika lösningar, och välja att binda sig först när hela 

avtalshelheten är färdigförhandlad. Då kan parterna genom att underteckna det slutliga 

kontraktet binda sig vid avtalet, eller dra sig ur genom att inte underteckna avtalet.344 Ett 

förhandlingsavtal är aktuellt vanligen i förhållanden mellan näringsidkare, och beloppen 

är ofta stora. Redan av den anledningen kan risken för ingrepp vara större än vid andra 

typer av avtal, eftersom det kan finnas många som konkurrerar om samma avtal. 

Förhandlingsavtalen är av intresse här speciellt för att sådana långvariga avtal som 

agent- och distributionsavtal samt större köpeavtal i regel är förhandlingsavtal. 

Eventuellt kan även konkurrensförbudsavtal i vissa situationer karakteriseras av 

förhandlingar mellan parterna. 

 

Med konkludenta avtal avses avtal som uppkommer utan att parterna uttryckligen, 

skriftligen eller muntligen, slutit ett avtal, men där parternas handlande ändå ger för 

handen att ett avtal har uppkommit.345 Man kan även uttrycka det så att parterna inte 

kommunicerar i tal eller skrift.346 I artikel 2.1.1 i UNIDROIT-principerna347 har man 

angett att avtalsbundenhet även kan uppkomma genom partshandlande som visar att ett 

avtal har uppkommit (”A contract may be concluded [...] by conduct of the parties that 

is sufficient to show agreement”). Vid konkludenta avtal är bevissvårigheterna i frågan 

                                                 
343 Hemmo 2003, 130. 
344 Då uppkommer eventuellt en skyldighet för den part som drar sig ur att ersätta motpartens negativa 

avtalsintresse, d.v.s. ersätta hans kostnader för förhandlingarna. 
345 Se Hemmo 2003, 133, Adlercreutz 2002, 72: ”Med konkludent rättshandling menas att en person 

genom sitt beteende ger motparten befogad anledning räkna med att han avser att företa ifrågavarande 

rättshandling eller kanske oftare att han redan företagit en sådan rättshandling; hans uppträdande 

förutsätter den ifrågavarande rättshandlingen.” 
346 Ramberg & Ramberg 2003, 123. 
347 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004. 
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om avtalets existens en faktor som komplicerar situationen. Trots det kan avtalsingrepp 

i princip även gälla konkludenta avtal.  

 

Oberoende av hur avtalet uppkommer kan ett ingrepp i ett avtal ske först efter 

avtalstidpunkten. Om ett ingrepp sker innan avtalet har kommit till stånd handlar det om 

ett ingrepp i ett prekontraktuellt förhållande, d.v.s. i förhandlingsskedet. 

Avtalstidpunkten är av avgörande betydelse för ansvaret, eftersom den här förfäktade 

meningen är att något ansvar i regel inte bör uppkomma för prekontraktuella ingrepp 

(d.v.s. innan avtalstidpunkten). 

 

5.3.3 Upphörandetidpunkten 

 

Ett avtal kan avvecklas antingen normalt genom avtalsenlig fullgörelse eller i förtid. 

Avtalet kan komma att avvecklas i förtid t.ex. vid ett avtalsbrott, vid force majeure eller 

liknande. Vad som utgör en avtalsenlig fullgörelse varierar beroende på avtalstyp och 

individuella avtalsvillkor. Ett engångsköp av en vara fullgörs när säljaren avlämnar en 

avtalsenlig vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ett hyres-, agent- eller distributionsavtal 

fullgörs kontinuerligt under avtalets giltighetstid. Det upphör i regel antingen vid en 

avtalad tidpunkt eller på grund av uppsägning. Vid avtalsbrott kan upphörande på grund 

av hävning aktualiseras.  

 

Ett avtal kan innehålla förpliktelser som skall fullgöras på olika sätt och vid olika 

tidpunkter. T.ex. i ett företagsköpsavtal kan det avtalas om sekretess och 

konkurrensförbud. Dylika klausuler kan avtalas att gälla långt efter att själva köpet har 

fullbordats (d.v.s. aktierna eller företagets substans har överlämnats i utbyte mot ett 

avtalat vederlag). Denna separation av klausuler är av betydelse även här, eftersom en 

ägare till ett företag kan ha kommit överens med köparen om att inte konkurrera under 

viss tid efter avtalstidpunkten. Trots att själva köpet har förverkligats på önskat sätt, kan 

ett brott mot en konkurrensförbudsklausul aktualisera frågan om ett ansvar för 

avtalsingrepp. 
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Vid avveckling av ett avtal efter en avtalad eller annars skälig uppsägningstid är det skäl 

att notera att avtalet är i kraft på sedvanligt sätt även under uppsägningstiden. Först när 

uppsägningstiden gått ut kan ett avtalsingrepp inte mera ske. Ett ingrepp efter att avtalet 

har avvecklats kan karakteriseras antingen som medverkan till avtalsenligt upphörande 

av avtal eller som utnyttjande av redan begånget avtalsbrott. Eftersom något ansvar för 

dessa former av avtalsingrepp i regel inte bör uppkomma, har upphörandetidpunkten en 

avgörande betydelse för ansvaret. 

 

5.3.4 Näringsidkaravtal och konsumentavtal 

 

Avtalen kan indelas i näringsidkaravtal och konsumentavtal, eller för att använda en 

mindre juridisk benämning: Avtal Business-to-Business (B2B) och Business-to-

Consumer (B2C). I näringsidkaravtal ingår en näringsidkare ett avtal med en annan 

näringsidkare.348 I ett konsumentavtal ingår en näringsidkare ett avtal med en 

konsument. En avtalstyp som inte ryms i dikotomin näringsidkar- respektive 

konsumentavtal är arbetsavtal. En del arbetsavtal mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren är dock av intresse. En del arbetsavtal innehåller bestämmelser om förbud 

att konkurrera efter arbetsförhållandets slut. En sådan konkurrensförbudsklausul är i 

kraft en viss tid efter arbetsförhållandets slut. Det har visat sig att 

konkurrensförbudsklausulerna kan leda till problem i ljuset av ingreppsansvaret.  

 

 

 

                                                 
348 Denna definition inrymmer inte offentliga institutioners avtal i andra situationer än i sådana som kan 

karakteriseras som näringsverksamhet. I denna undersökning finns ingen orsak att undersöka, de i och för 

sig intressanta, avtalen med en offentligrättslig prägel. Inte heller särbehandlas avtal ingångna av 

småföretagare. Småföretagare kan i vissa situationer anses behöva skydd i egenskap av svagare part. Se 

Hemmo 2003, 32 f. 
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5.3.5 Engångsavtal och långvariga avtal  

 

För ingreppsansvaret spelar det i princip ingen roll om det är fråga om ett engångsavtal 

(momentant) eller ett långvarigt (fortlöpande, varaktigt349) avtal. Däremot torde det i 

praktiken vara så att ingreppsansvaret oftare aktualiseras vid långvariga avtal av den 

orsaken att tidsperioden mellan avtalsingåendet och avvecklingen är så mycket kortare 

vid engångsavtal: en utomstående har svårt att hinna störa avtalsuppfyllelsen i ett 

engångsavtal. Samtidigt är det dock klart att även engångsavtal kan ha en mer varaktig 

karaktär, t.ex. i det fall att en köpt vara levereras (och betalas) vid en senare tidpunkt. 

 

5.3.6 Ogiltiga avtal 

 

Ett avtal kan vara ogiltigt av många olika orsaker. Bristande rättshandlingsförmåga, 

bristande rättskapacitet, tvång (AvtL 28—29 §), svikligt förledande (AvtL 30 §), ocker 

(AvtL 31 §), förfarande i strid med tro och heder (AvtL 33 §), förfalskning 

(SkuldebrevsL 17 §), misstag, bristande förutsättningar, ogiltighet på grund av 

lagstiftning (konkurrensrätt, bolagsrätt m.m.). Av eventuellt intresse kunde vara 

ogiltighet där bägge parter – åtminstone initialt – har ett intresse att uppfylla avtalet. 

T.ex. ogiltighet på grund av ett konkurrensbegränsande avtal kan aktualisera 

ingreppsproblematiken. 

 

I utländsk rätt brukar man förutsätta att endast giltiga avtal kan vara föremål för 

otillbörliga ingrepp. I USA gäller i regel att det oberoende av orsaken till ogiltigheten 

inte kan uppkomma ett ansvar för medverkan till avtalsbrott då avtalet är ogiltigt.350 

Även i Tyskland förutsätts att avtalet är giltigt.351 Det är naturligt att förutsätta att endast 

                                                 
349 Taxell 1972, 5. 
350 Pearson 2005, 1294. 
351 Baumbach/Hefermehl 2004, UWG § 4 Rn 10.36. 
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ingripanden i giltiga avtal är otillbörliga.352 Man kan anföra ett antal argument till stöd 

för denna syn. Ansvaret skulle bli asymmetriskt om avtalsparten på grund av 

ogiltigheten saknade en skyldighet att uppfylla avtalet, medan den utomstående skulle 

ha ett ansvar för ingripandet. En sådan asymmetri är oändamålsenlig. Det naturliga är 

att se den utomståendes ansvar som ett supplerande skydd, som gäller vid sidan av 

avtalspartens ansvar. Ett ytterligare argument är avtalspartens förväntningar: om det 

handlar om ett ogiltigt avtal kan man anta att avtalsparten inte förväntar sig eller 

åtminstone borde han inte förvänta sig att avtalet har samma bindande verkan som ett 

giltigt avtal. Därför kan även en utomståendes ingripanden tillåtas.  

 

Speciellt i fråga om konkurrensbegränsande avtal kan man anse att ingripanden inte kan 

vara otillbörliga eftersom ett dylika ingripanden är konkurrensfrämjande. Enligt 

KonkBL 4.2 § 1 punkten är avtal mellan näringsidkare förbjudna om de har till syfte att 

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller om de ger ett 

sådant resultat, bl.a. avtal som innebär att försäljningspriser fastställs. Enligt KonkBL 

18 § får ett avtalsvillkor som strider mot 4 § inte tillämpas eller verkställas. T.ex. kan 

det förekomma att ett distributionsavtal innehåller ett s.k. bruttoprisförbud, som innebär 

att återförsäljaren inte får sälja under ett visst pris. Om en utomstående förmår 

distributören att sälja billigare än det pris som anges i distributionsavtalet föreligger i 

ljuset av avtalet ett avtalsbrott. Eftersom sådana bruttoprisförbud dock är ogiltiga kan 

detta ingripande i avtalsförhållandet inte vara otillbörligt. 

 

På motsvarande sätt kan man tänka sig ett ingripande i ett kartellavtal, som är ett avtal i 

vilket konkurrerande företag kommer överens om t.ex. priser, produktionsmängder eller 

uppdelning av marknaden i syfte att upprätthålla prisnivån eller snedvrida 

konkurrensen. Ett ingripande kan aktualiseras t.ex. om en utomstående part förmår ett 

av kartellföretagen att sälja för billigt, sälja för stora mängder eller sälja utanför det 

avtalade området. Inte heller i den här situationen kan ingreppet anses vara otillbörligt, 

eftersom avtalet är ogiltigt. 

                                                 
352 Det senare avtalet mellan den brytande avtalsparten och den utomstående kan eventuellt 

ogiltigförklaras som stridande mot tro och heder (AvtL 33 §). Här avses dock giltigheten av det första 

avtalet, d.v.s. avtalet mellan den brytande och den tappande avtalsparten. 
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5.4 Avtalsbrott 

5.4.1 Avtalsstörningar och avtalsbrott 

 

Det krävs ett avtalsbrott för medverkansansvar. Avtalsbrottets karaktär, dess allvarlighet 

och klandervärdhet kan variera, varför det är viktigt att undersöka vilka typer av 

avtalsbrott som kan leda till ansvar för en utomstående. 

 

Ett överbegrepp som även omfattar avtalsbrott är avtalsstörning. En avtalsstörning är för 

handen om det har ”uppstått komplikationer i den samverkan som avtalet reglerar”.353 

Avtalsstörningarna kan indelas i två huvudgrupper:354 rubbningar i avtalsbundenheten 

och avtalsbrott. Med rubbningar i avtalsbundenheten avses de fall då parts bundenhet 

vid avtalet helt eller delvis uteblir eller senare bortfaller. Med avtalsbrott avses att en för 

avtalet gällande handlingsnorm har åsidosatts. Traditionellt definieras avtalsbrott med 

hjälp av den s.k. korrespondensteorin (vastaavuusteoria).355 Enligt korrespondensteorin 

föreligger ett avtalsbrott om det vid en jämförelse mellan avtalsförpliktelserna och det 

verkliga händelseförloppet finns en avvikelse till nackdel för avtalsborgenären, d.v.s. 

den som är berättigad till prestationen.356 Det handlar alltså om att jämföra det som 

borde ha presterats med det som de facto har presterats. Orsaken till avtalsbrottet saknar 

enligt definitionen betydelse, det kan vara parten själv, dennes medhjälpare eller någon 

                                                 
353 Taxell 1997, 77. 
354 Här används Taxells indelning i Taxell 1972, 6 ff. Jfr Taxell 1997, 77 f, där avtalsstörningarna indelas 

i fyra grupper: hur ett avtal uppkommit, avtalets innehåll, upplösning eller modifiering av 

avtalsförhållandet samt avtalsbrott.  
355 Den svenska termen introducerades av Bärlund (2002). Se även Hemmo 2003a, 112. 
356 Bärlund 2002, 82: ”Vi måste således nöja oss med en relativt innehållsfattig definition av vad ett 

avtalsbrott är. Avtalsbrottet är prima facie ett faktum då vi, efter en jämförelse mellan de normer som 

gäller för prestationen och det faktiska händelseförlopp som skett, kan konstatera en avvikelse från det 

som den prestationsskyldige varit förpliktad till. Också då avvikelsen från avtalsnormen beror på den part 

som har rätt till prestationen eller på ett oöverstigligt hinder, är det fråga om ett avtalsbrott. Att det 

föreligger ett avtalsbrott medför emellertid inte i sig att den part mot vilken avtalsbrottet riktat sig 

automatiskt skulle ha rätt till påföljder.” 
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yttre händelse (t.ex. force majeure) som har orsakat den bristande prestationen.357 

Avtalsbrottets orsak får betydelse för valet av påföljd. Vid avtalsingrepp är dock frågan 

om avtalsgäldenärens eget ansvar av större betydelse. En medhjälpares gärningar kan 

ännu tillräknas avtalsgäldenären, men yttre händelser som leder till omöjlighet att 

prestera är i regel ointressanta för denna undersökning. Därför är det skäl att använda en 

snävare avtalsbrottsdefinition. Med avtalsbrott avses här att det föreligger en avvikelse i 

avtalsprestationen till nackdel för avtalsborgenären, och denna avvikelse har orsakats av 

avtalsgäldenären eller dennes medhjälpare (tillsammans med den utomstående). 

Bristande prestation på grund av yttre händelser, som t.ex. en naturkatastrof som 

förorsakar den bristande prestationen, faller utanför avtalsbrottsbegreppet så som det 

används här. 

 

5.4.2 Bristfällig prestation 

5.4.2.1 Köp 

a. Allmänt om köp 

 

Köp är den mest lagreglerade och en av de vanligaste avtalstyperna i Finland. Därför är 

den också intressant vid en analys av avtalsingrepp. Köp figurerar också ofta i utländska 

ingreppsanalyser, speciellt i den rättsekonomiska litteraturen. Eftersom det finns så 

många olika slag av köp varierar också de situationer där ett avtalsingrepp kan 

aktualiseras. Det momentana köpet brukar användas som exempel vid avtalsingrepp: A 

som har ett giltigt köpeavtal med B övertalas av X att sälja åt denne i stället. I praktiken 

torde det dock vara så att det sannolikt krävs en viss fördröjning mellan ingåendet av 

avtalet och leveransen samt betalningen för att en utomstående skall ha möjlighet att 

ingripa i avtalsförhållandet. Avtalsingrepp vid momentana köp kan t.ex. tänkas 

förekomma i en situation där efterfrågan klart överstiger utbudet av en vara, d.v.s. i 

                                                 
357 Taxell 1997, 80 f. Taxell 1972, 8. 
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situationer där det råder brist på produkter. T.ex. ett tillverkande företag kan erbjuda en 

underleverantör en extra premie för att underleverantören skall leverera åt tillverkaren i 

stället för åt någon annan. Vid successiva leveranser och köp som bygger på ramavtal 

eller årskontrakt är sannolikheten för avtalsingrepp större eftersom avtalets varaktiga 

karaktär gör att en utomstående har bättre möjligheter att få kunskap om avtalet. 

 

Vid företagsköp, som i regel kännetecknas av förhandlingar under en längre tid och av 

föravtal och motsvarande preliminära avtal, kan ett avtalsingrepp aktualiseras i många 

olika skeden. Risken för avtalsingrepp torde vara mindre efter att ett egentligt 

företagsköpskontrakt har undertecknats (”signing”). Avtalsingreppet kan emellertid 

aktualiseras i ett tidigare skede, innan det slutliga köpet har ingåtts. Förhandlingar kan 

föras med flera parter samtidigt. Detta är i och för sig inte otillbörligt, men man kan 

tänka sig att säljaren har förbundit sig i ett föravtal att under en viss tid endast förhandla 

med en viss part. Om en annan part förmår säljaren att driva parallella förhandlingar 

med en annan köparkandidat kan ett ingreppsansvar aktualiseras. Här bör man observera 

att avtalsbrottet inte gäller det slutliga köpeavtalet, utan föravtalet eller liknande 

preliminärt avtal. 

 

b. Bristfällig prestation 

 

Vid köp brukar huvudindelningen av bristfällig prestation vara dröjsmål och fel i varan 

(KöpL 5 och 6 kap.). Med dröjsmål avses att prestationen inte sker vid den tidpunkt som 

följer av avtal, lag m.m. Med fel i varan avses att varan inte motsvarar det som har 

avtalats eller, i brist på avtalsbestämmelse, det som följer av lag, sedvana eller 

handelsbruk. Felen brukar indelas i faktiska fel, rådighetsfel och rättsliga fel. Med ett 

faktiskt fel avses att varans kvalitet inte motsvarar det som följer av avtalet. Med 

rådighetsfel menas att köparen inte kan använda varan på avsett sätt på grund av någon 

annans äganderätt eller begränsade sakrätt. De rättsliga felen innebär att varan på grund 

av myndighetsbestämmelser (inklusive lagen) inte får användas på avsett sätt.  
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Det saknar betydelse för avtalsingreppsansvaret huruvida den bristfälliga prestation är 

ett dröjsmål eller ett fel i varan. Det traditionella exemplet på avtalsingrepp i 

rättsekonomisk litteratur är utebliven leverans vid köp, som räknas som en form av 

dröjsmål (KöpL 22 §). Säljaren väljer att sälja avtalsobjektet till den utomstående i 

stället för, i enlighet med avtalet, till sin avtalspart. Frågan inställer sig om även andra 

slags dröjsmål är av intresse vid avtalsingreppsanalysen. Det är möjligt att säljaren har 

påbörjat leveransen till den utomstående, men ändrar sig t.ex. på grund av påtryckningar 

från den ursprunglige köparen, och levererar till den ursprunglige köparen, dock med ett 

visst dröjsmål. Ett annat scenario är dröjsmål med avlämnandet av bulkvaror: den 

utomstående förmår säljaren att levererar först åt sig, och först därefter åt den 

ursprunglige köparen. På grund av den ändrade leveransordningen försenas leveransen 

till den förste köparen. Denna typ av dröjsmål är fullt tänkbar vid leveranser av t.ex. 

brännolja och industrikemikalier. 

 

Likaså kan man tänka sig att fel i varan beror på ett avtalsingrepp. Eftersom ett fel i 

varan föreligger när avtalsobjektet inte motsvarar det som avtalats (trots att det i för sig 

funktionerar felfritt) blir fel i varan av intresse åtminstone då den utomstående har 

förmått säljaren, vid tillverkningsköp, att modifiera en halvfärdig produkt i enlighet med 

den utomståendes önskemål. Om säljaren ändrar sig och levererar till den ursprunglige 

köparen en vara som inte motsvarar det som avtalats beror felet i varan på 

avtalsingreppet. Sammanfattningsvis kan ingreppsansvar uppkomma inte endast vid 

utebliven prestation, utan även vid kortare dröjsmål samt vid fel i varan. 

 

Om den övertalade parten har bundit sig vid ett avtal som ger honom en rätt att välja om 

han vill prestera eller inte (option) föreligger i regel inget avtalsbrott om avtalsparten 

väljer att inte prestera. T.ex. vid öppet köp har säljare förbundit sig att sälja varan till ett 

visst pris, medan köparen har en viss betänketid inom vilken han skall meddela om han 

vill ha varan eller inte. Något avtalsbrott är det inte att tala om i det fall att köparen vid 

öppet köp innan betänketidens slut meddelar att han har ingått ett annat avtal.  
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5.4.2.2 Återförsäljaravtal 

 

Syftet med ett återförsäljaravtal är att huvudmannen förbinder sig under avtalstiden att 

sälja de i avtalet specificerade produkterna till återförsäljaren som i sin tur åtar sig att 

köpa produkterna och sälja dem vidare. Vanligen har återförsäljaren endast rätt att sälja 

produkterna inom ett visst geografiskt område, t.ex. inom Finland. Ofta avtalas även om 

minimiförsäljningsmängder som återförsäljaren måste uppnå varje år. Avtalet är till sin 

karaktär ett varaktigt avtal, som är i kraft antingen en viss tid eller tills vidare. I fråga 

om marknadsföringen av produkterna finns olika varianter. Vanligt är dock att 

återförsäljaren åtar sig att marknadsföra produkterna inom sitt område med hjälp av 

material som utarbetats av huvudmannen eller tillsammans med huvudmannen. 

Samtidigt utgör återförsäljaravtalet ett slags ramavtal för själva köpet av produkter: 

priser, leveransvillkor, fakturering och dylikt kan avtalas i återförsäljaravtalet. 

Återförsäljaravtalet brukar, förutom att det definierar avtalsparternas (speciellt 

återförsäljarens) förpliktelser på ett förhållandevis noggrant sätt, även innehålla 

allmänna bestämmelser om att parterna skall verka lojalt mot varandra, eftersom 

återförsäljaravtalet är ett avtal som kräver förtroende mellan parterna. På grund av de 

många förpliktelserna i avtalet kan också avtalsbrottet till sin karaktär variera mycket, 

ofta handlar det om att försäljningen inte når upp till avtalad nivå. Av särskilt intresse 

för analysen av avtalsingrepp är en försäljning utanför återförsäljningsterritoriet, som i 

regel utgör ett avtalsbrott. Vid försäljning utanför territoriet finns det en utomstående 

part utanför territoriet som väl medveten om att säljaren är i ett annat territorium har 

vänt sig till denne, och förmått återförsäljaren att sälja utanför avtalsområdet. Med andra 

ord kan typiska avtalsingreppssituationer uppkomma i återförsäljaravtal. Vid försäljning 

utanför territoriet bör dock observeras att det inte råder en konkurrensrelation mellan 

den tappande parten (huvudmannen i återförsäljarrelationen) och köparen. 
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5.4.2.3 Konkurrensförbudsavtal 

 

Ett konkurrensförbudsavtal är en negativ förpliktelse, vilket innebär att den förpliktade 

avtalsparten (avtalsgäldenären) har en skyldighet att avhålla sig från viss typ av 

verksamhet.358 Vid konkurrensförbudsavtal handlar det om att avhålla sig från att 

konkurrera med avtalsborgenären. Mellan avtalsparterna har i regel funnits även något 

annat slag av avtal, t.ex. ett arbetsavtal, ett agent- eller återförsäljaravtal, något annat 

slag av samarbetsavtal eller ett företagsköp. 

 

Konkurrensförbudsavtal är intressanta ur många synvinklar. Konkurrensförbudsavtal 

mellan en arbetsgivare och en arbetsgivare är accepterade om de uppfyller de krav som 

anges i ArbAvtL. Avtal som går ut på att begränsa konkurrensen mellan företag är 

däremot i regel inte tillåtna (KonkBL). Vid företagsköp är det dock tillåtet att genom 

avtal begränsa det säljande företagets rätt att konkurrera med köparen.359  

 

Avtalsbrottet vid konkurrensförbudsavtal utgörs av att avtalsgäldenären börjar 

konkurrera med avtalsborgenären på ett sätt som inte tillåts av avtalet. Ett brott mot ett 

konkurrensförbudsavtal förutsätter i regel att även någon annan part, en utomstående, är 

med i bilden. Det kan handla om att avtalsgäldenären tar anställning hos en 

utomstående, som är konkurrent till avtalsborgenären, eller börjar bedriva 

företagsverksamhet tillsammans med någon utomstående. Det är även tänkbart att 

avtalsgäldenären ensam börjar driva företagsverksamhet i konkurrens med 

avtalsborgenären. 

 

Påföljden vid ett avtalsbrott mot ett konkurrensförbudsavtal är vanligen ett avtalsvite, 

som kan avtalas på de mest varierande sätt. En avgörande fråga för avtalsborgenärens 

intresse för ingreppsansvaret är om den totala ersättningen är begränsad till avtalsvitets 

belopp. Ifall så är fallet, och avtalsborgenärens totala skada överstiger avtalsvitet, torde 

                                                 
358 Hemmo 2003a, 145. 
359 Kommissionens tillkännagivande om begränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga 

för genomförandet av en koncentration (2001/C 188/03), punkt 19. 
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intresset för att hitta ytterligare skadeståndsansvariga vara större än om han kan få hela 

skadan ersatt av sin avtalspart. Om brottet mot konkurrensförbudsavtalet även innefattar 

missbruk av avtalsborgenärens affärshemligheter, t.ex. om avtalsgäldenären har 

utnyttjat dennes kundregister eller dylikt, finns en möjlighet att ställa den utomstående 

till svars på basis av lagstiftningen till skydd för affärshemligheter. 

 

Konkurrensförbudsavtalen i arbetsförhållanden regleras i ArbAvtL 3:5. Av synnerligen 

vägande skäl är det möjligt att ingå ett konkurrensförbudsavtal, som begränsar en 

arbetstagares rätt att efter anställningsförhållandets upphörande ingå ett arbetsavtal med 

en konkurrent eller själv konkurrera med arbetsgivaren. Konkurrensförbudsavtalet får 

begränsa rätten att konkurrera högst sex månader eller ett år efter att arbetsförhållandet 

har upphört, om arbetstagaren har fått en skälig ersättning för det. I 

konkurrensförbudsavtalet får avtalas om ett avtalsvite för arbetstagaren som får 

motsvara högst sex månaders lön. Eftersom det uttryckligen anges att avtalsvitet skall 

gälla i stället för skadestånd är frågan om skadestånd vid avtalsingrepp kan aktualiseras. 

Om den totala kompensationen är begränsad till sex månaders lön kan en konkurrent, 

d.v.s. en i förhållande till konkurrensförbudsavtalet utomstående, räkna ut nyttan med 

att förmå den f.d. arbetstagaren att bryta sitt konkurrensförbudsavtal t.ex. under 

förutsättning att konkurrenten åtar sig betalningsskyldighet för avtalsbrottet. Det 

förefaller klart att den totala skadan kan tänkas överskrida sex månaders lön. I 

litteraturen har det angetts att ett förbud (inklusive interimistiskt sådant) skall kunna 

meddelas mot en konkurrent som försöker värva av konkurrensförbudsavtal bundna f.d. 

arbetstagare.360 Om däremot skadan redan har hunnit ske, d.v.s. den f.d. arbetstagaren 

har tagit anställning hos konkurrenten, frågar man sig om den f.d. arbetsgivaren har 

möjlighet att rikta ett skadeståndskrav mot konkurrenten. Om kriterierna för 

medverkansansvar är för handen är svaret jakande även för det fall att skadestånd krävs 

för den del som överstiger ett avtalsvite. 

 

                                                 
360 Bruun 2003. 
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5.4.3 Avtalsbrottet som krav 

 

Avtalsbrott är en förutsättning för ansvar för medverkan till avtalsbrott. Det finns dock 

intressanta gränsfall. I det engelska fallet Torquay Hotel v. Cousins361 förelåg inget 

avtalsbrott tack vare en force majeure-klausul, men den utomstående kunde ändå 

förbjudas att fortsätta med de otillbörliga aktiviteterna. I fallet hade en fackförening, 

vars medlemmar strejkade vid ett hotell, kontaktat Esso Petroleum Company, som hade 

ett oljeleveransavtal med ett annat hotell (The Imperial), och meddelat att om Esso 

försökte leverera olja till The Imperial, så skulle sådana leveranser förhindras. Enligt 

avtalet mellan Esso och The Imperial förelåg inget avtalsbrott vid force majeure, vilket 

enligt avtalet var för handen om avtalsuppfyllelsen förhindrades av omständigheter 

utanför partens omedelbara kontroll, inklusive arbetstvister av vilket slag som helst 

(”labour disputes of any kind”). The Imperial, som blev utan olja, var tvungen att skaffa 

oljan från ett annat ställe till ett högre pris. Domstolen konstaterade att svarandena, som 

var fackföreningsrepresentanter, inte hade rätt att åberopa force majeure-klausulen i 

avtalet, och att de hade haft för avsikt att störa avtalsprestationen. Förbud meddelades. 

Ställningstagandet i fråga om force majeure-klausulens betydelse förefaller 

ändamålsenligt, även om fallet i sin helhet rymmer många arbetsrättsliga särdrag. Det 

bör dock observeras att en force majeure-klausul inte aktualiseras i det fall att 

avtalsparten genom egen vårdslöshet eller uppsåt har del i avtalsbrottet. En övertalning 

till avtalsbrott förutsätter alltid något slags medverkan från den brytande avtalspartens 

sida. 

 

Den hårda kärnan i ingreppsansvaret i Tyskland, England och USA utgörs av 

övertalning till avtalsbrott. Speciellt i Tyskland har man därtill ansett att ansvar även är 

för handen vid övertalning till avtalsenligt upphörande, om särskilda omständigheter 

finns. Frågan är alltså om avtalsbrottet skall uppställas som ett krav för ansvar, eller om 

ansvar även kan uppkomma när något avtalsbrott inte är för handen. Den naturliga 

utgångspunkten är att ansvar endast uppkommer vid avtalsbrott. Det skall alltså handla 

om övertalning eller annat förmående till ett avtalsbrott. Gränsdragningsproblemen, och 

                                                 
361 Torquay Hotel v. Cousins [1969] 2 Ch. 106 
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upplevda orättvisor, kan dock få en att allvarligt överväga ansvar även i andra 

situationer. Det kan ju vara en tillfällighet om avtalet innehåller en klausul som 

berättigar till en sådan uppsägning att avtalsbrott inte sker. Frågan är om sådana 

tillfälligheter kan tillmätas betydelse. Svaret är jakande, eftersom avtalet är ett uttryck 

för avtalsfriheten. Avtalet representerar avtalsparternas vilja: parterna har kommit 

överens om de villkor som finns i avtalet, och om de har inkluderat t.ex. en klausul om 

fri uppsägningsrätt, så måste den andra avtalsparten acceptera det, även om en 

övertalning har skett. Även avtalspartens på avtalet byggda förväntningar begränsas av 

avtalet: han vet att avtalet kan sägas upp i enlighet med avtalet. Därför har han inte rätt 

att förvänta sig något mer. Situationen är dock inte alltid så enkel. Även om det finns en 

uppsägningsrätt måste uppsägningstidpunkten, med hänvisning bl.a. till lojalitetshänsyn, 

väljas så att motparten inte förorsakas onödigt men. Om en övertalning till avtalsenlig 

uppsägning har skett, men tidpunkten valts för att maximalt skada avtalsparten, kunde 

man eventuellt tänka sig att även den utomstående, tillsammans med avtalsparten, blir 

ersättningsansvarig även om uppsägningen i sig är tillåten. Den här situationen låter sig 

dock konstrueras som ett avtalsbrott. Man kunde säga att uppsägningsnormen innehåller 

ett tilläggskrav på lämplig tidpunkt för uppsägningen, och om uppsägningen inte sker 

vid en lämplig tidpunkt så föreligger ett avtalsbrott. 

  

5.4.4 Avtalsbrottets väsentlighet 

 

En betydelsefull fråga är hur allvarligt avtalsbrottet skall vara. Förutsätts väsentligt 

avtalsbrott, d.v.s. det krav som i regel gäller för hävning, eller räcker det med ett 

lindrigare avtalsbrott? Vid köp kunde skillnaden mellan ett väsentligt och icke-

väsentligt avtalsbrott något förenklat beskrivas så att vid utebliven prestation föreligger 

ett väsentligt avtalsbrott, medan det vid ett kortare dröjsmål inte nödvändigtvis handlar 

om ett väsentligt avtalsbrott. Vid konkurrensförbudsavtal är frågan om avtalsbrottets 

väsentlighet i regel av mindre betydelse, eftersom där inte finns något hävningsintresse 

åtminstone hos den som är den tappande parten i en medverkanssituation. Om t.ex. ett 

företag och en arbetstagare har ett konkurrensförbudsavtal, och arbetstagaren inleder 

konkurrerande verksamhet, har arbetsgivaren inget intresse av att försöka häva avtalet.  
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I Tyskland krävs att avtalsbrottet gäller en väsentlig avtalsförpliktelse 

(huvudförpliktelse). I det tyska fallet Eintritt in Kundenbestellung som avgjordes av 

BGH år 1960 ansågs att icke-uppfyllelse av biförpliktelser inte räcker för 

medverkansansvar, utan avtalsbrottet måste gälla väsentliga avtalsförpliktelser, i regel 

sådana huvudförpliktelser som avses i § 325—326 BGB.362 Käranden hade en 

partihandel för Volkswagen-bilar och svaranden en Ford-affär. En person (S) hade i 

oktober 1956 ingått ett köpeavtal med käranden om köp av en ny VW. Enligt avtalet, 

som föreskrev att köparens rättigheter inte var överlåtbara på tredje person, skulle S 

gamla VW ges i byte. Kort innan leveranstidpunkten (september 1957) köpte S av 

svaranden en ny Ford, och gav sin begagnade VW i byte. Dessutom förklarade 

svaranden sig vara redo att låta hämta S nya VW och sälja den vidare till någon annan. 

Så skedde, vilket ledde till att käranden blev tvungen att betala en avtalsersättning till 

VW-handlaren i Bremen, eftersom den nya VW:n hade sålts i Bremen (utan hjälp av 

den auktoriserade VW-affären). Svaranden hade förfarit på motsvarande sätt i fråga om 

K, W och F, som också hade giltiga köpeavtal med VW-återförsäljare inom kärandens 

distrikt. Käranden ansåg att svaranden genom detta planmässiga tillvägagångssätt hade 

förlett kärandens kunder att bryta sina avtal, vilket var i strid med UWG § 1. Domstolen 

konstaterade att det inte kunde handla om något grovt avtalsbrott, eftersom kunderna 

hade avhämtat bilarna och betalt för dem, även om det skedde med hjälp av svaranden. 

Om det fanns ett avtalsbrott så bestod det i att kunderna hade överlåtit till svaranden de 

rättigheter som framgick av köpeavtalen, och i S fall också att denne inte hade gett sin 

begagnade VW i byte. Det förblev emellertid oklart om sådana avtalsbrott var för 

handen. Det oaktat ansåg domstolen att de eventuella avtalsbrotten gällde oväsentliga 

avtalsförpliktelser (biförpliktelser) som inte kan leda till ingreppsansvar. Endast 

väsentliga förpliktelser (huvudförpliktelser) kan leda till ingreppsansvar. 

 

I USA där man skiljer mellan övertalning till avtalsbrott och förhindrande av prestation 

finns skillnader mellan de krav som ställs på följden av övertalningen respektive 

förhindrandet. Vid övertalning krävs, enligt Second Restatement of Torts § 766 

                                                 
362 BGH GRUR 1960, 558. 
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(Intentional Interference With Performance Of Contract By Third Person) att 

prestationen har uteblivit till följd av övertalningen. Vid förhindrande av prestation 

krävs däremot, enligt Second Restatement of Torts § 766A, att prestationen har 

förhindrats, eller blivit dyrare eller mer betungande (”by preventing the other from 

performing the contract or causing his performance to be more expensive or 

burdensome”). 

 

Tysk och amerikansk rätt visar att det finns ett intresse av att kräva en viss allvarlighet 

av avtalsbrottet. Att ta fasta på indelningen i huvud- och biförpliktelser förefaller 

emellertid något oändamålsenlig, liksom det att det skulle krävas utebliven prestation. 

Bättre vore att direkt undersöka om avtalsbrottet är tillräckligt allvarligt. En möjlighet är 

att slå fast en för alla avtalstyper gällande allvarlighetsgrad t.ex. med hänvisning till 

lagstadgade hävningsgrunder. T.ex. för att köparen enligt KöpL skall kunna häva ett 

köp på grund av säljarens dröjsmål krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för 

köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. En annan möjlighet är att studera 

varje avtal skilt, men ändå koppla samman avtalspåföljderna med ingreppsansvaret, och 

t.ex. ange att ingreppsansvar kan vara för handen om avtalet hävs eller om det finns en 

hävningsgrund. En ytterligare möjlighet vore att någon lägre grad av allvarlighet skall 

användas. 

  

En lösning vore att koppla ihop hävningsrätten med ingreppsansvaret. På det viset 

skulle förhållandet mellan det primära kontraktuella ansvaret och det supplerande 

utomkontraktuella ansvaret framgå tydligt. Ett uppenbart motargument är att den 

tappande avtalsparten kan lida skada även vid andra avtalsbrott än sådana som berättigar 

till hävning, och att det även i dessa situationer finns risk för underkompensation. 

Kanske ett viktigare argument är att hävningsrätten kan variera mellan olika avtal. I en 

del avtal kan det finnas rätt att häva avtalet med omedelbar verkan eller med 

uppsägningstid, dock så att någon orsak inte behöver anges. Då kan hävning 

aktualiseras enligt avtalstexten även då inget avtalsbrott är för handen. Av den 

anledningen är en direkt koppling till hävningsrätten inte att föredra. Lösningen skulle 

inte heller skapa tillräcklig förutsebarhet; den utomstående skulle kunna vara omedveten 

om det aktuella avtalets hävningsbestämmelser och ändå bli ansvarig. 
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Med hänvisning till flödesportsargumentet, som diskuterades ovan, skulle det emellertid 

vara viktigt att avtalsbrottet är tillräckligt allvarligt. Om alla avtalsbrott kunde leda till 

ingreppsansvar, oberoende av hur allvarliga de är, finns det en uppenbar risk för att 

tillströmningen av mål till domstolarna och den utomståendes ansvar expanderar 

okontrollerat. Därför bör endast förhållandevis allvarliga avtalsbrott kunna leda till 

ingreppsansvar. Att direkt koppla ihop hävningsrätten och ingreppsansvaret är, som 

nyss framgick, en lösning som minskar förutsebarheten, varför en bättre lösning vore att 

acceptera en allvarlighetsnivå som är samma för alla avtal. Då kunde ett krav på ett 

väsentligt avtalsbrott utgöra en naturlig nivå för hur allvarligt avtalsbrottet skall vara för 

att ett ingreppsansvar skall kunna vara för handen. Kravet på väsentlighet är tillräckligt 

flexibelt, eftersom det kan innebära olika saker i olika avtal. Det är emellertid också 

tillräckligt förutsebart, eftersom det anger att endast grövre avtalsbrott kan leda till 

ansvar. Vidare framgår kopplingen till den traditionella avtalsrättsliga terminologin med 

önskvärd tydlighet: I regel krävs ett väsentligt avtalsbrott för hävning. Följaktligen bör 

ansvar för medverkan till avtalsbrott förutsätta ett väsentligt avtalsbrott. 

 

5.4.5 Fortsatt bundenhet 

 

Enligt principen om fortsatt avtalsbundenhet fortsätter ett avtal i regel att gälla trots 

avtalsbrottet.363 Frågan är om principen har någon betydelse för ingreppsansvaret. Skall 

ingreppsansvaret aktualiseras endast då avtalsbundenheten upphör, eller räcker det med 

att ett avtalsbrott har inträffat? I enlighet med väsentlighetskravet skall det räcka med 

avtalsbrott, medan det inte krävs att avtalet har upphört. Skaderisk för den avtalspart 

som avtalsbrottet riktar sig mot uppkommer redan när avtalsbrottet sker, varför det finns 

behov av rättsskydd redan då. Att binda ansvaret vid avtalsbrottet bereder inte heller 

några särskilda bevissvårigheter eller dylika problem. Om ansvaret förutsatte avtalets 

upphörande skulle det finnas ett incitament hos den som avtalsbrottet riktas mot att få 

avtalet att upphöra, även om avtalsförhållandet annars kunde fortsätta. 

                                                 
363 Taxell 1997, 40. 
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5.5 Kausalsamband 

 

Förmåendet skall ha varit orsak till avtalsbrottet. Det skall med andra ord finnas ett 

orsakssamband (kausalitet) mellan förmåendet och avtalsbrottet. För att kunna avgöra 

om den utomstående partens handling är en orsak till avtalsbrottet måste man undersöka 

vad som avses med orsak. Traditionellt brukar man ange att en orsak är en conditio sine 

qua non, en betingelse varförutan följden inte hade inträtt.364 Med andra ord konstruerar 

man en kontrafaktisk sats: Om betingelsen hade uteblivit skulle även följden ha 

uteblivit. T.ex. i HD 1995:53 hade en flicka fått neurologiska problem (förlamning) 

efter att hon hade givits poliovaccin. Den kontrafaktiska satsen skulle då lyda: Om 

flickan inte hade fått poliovaccin skulle hon inte ha blivit förlamad. Att beteckna 

övertalningen vid medverkan till avtalsbrott som en ”orsak” kan vara vilseledande i och 

med att den brytande avtalsparten fritt kan bestämma om han väljer att begå ett 

avtalsbrott eller inte. Därför brukar man emellanåt beteckna dylika psykiska orsaker 

som skäl eller motiv för handlandet.365 Det handlar inte om naturvetenskaplig kausalitet 

(som t.ex. vid läkemedelsskador) utan om s.k. psykisk kausalitet366, som innebär att den 

utomstående påverkar avtalsparten på sätt som får denne att begå avtalsbrottet. Orsak 

betyder här alltså en psykisk orsak, d.v.s. ett skäl eller ett motiv. 

 

Frågan är vad som gör ett faktum – vid avtalsingrepp en kommunikation, ett 

övertalningsförsök, från en utomstående – till en orsak att bryta avtalet. Man kan 

analysera situationen utgående från upplevelser av välbefinnande och obehag.367 Om 

personen får välbehag av att göra H så har han orsak att göra H, eller om H är 

                                                 
364 Det finns även andra sätt att definiera vad som skall anses vara orsak. Enligt den s.k. INUS-modellen 

räknas som orsak en otillräcklig men nödvändig del i en villkorsuppsättning som i sin tur är icke-

nödvändig men tillräcklig. Se Mackie 1974, särskilt s. 62 och Frände 2004, 79. Jfr Hemmo 2002, 91 som 

talar om NESS-kausalitet. En orsak är då en nödvändig del av en tillräcklig villkorsuppsättning. Valet 

mellan de olika kausalitetsmodellerna kan inte göras här, eftersom syftet är endast att kort diskutera 

kausaliteten som ett grundläggande krav för ansvar. 
365 Jareborg 1995, 90 ff. Frände 2004, 86. 
366 Om begreppet psykisk kausalitet, se Frände 2004, 85 ff. 
367 Jareborg 1995, 90. 
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obehagligt så har han orsak att låta bli att göra H. I fråga om näringsidkaravtal förefaller 

begreppsparet välbefinnande/obehag som väl känsloladdade. I stället kan man använda 

sig av begreppet förväntad nytta. I ljuset av ekonomisk teori styrs människans 

handlingar av rationella val. Spelteori och beslutsteori anger kriterierna för 

rationaliteten.368 Kort uttryckt är det beslut rationellt som ger störst förväntad nytta av 

ett antal handlingsalternativ.369 Den förväntade nyttan är en funktion av hur stor nyttan 

är och hur sannolikt det är att nyttan inträder. Det innebär att en liten nytta som inträder 

med stor sannolikhet kan ha lika stor förväntad nytta som en stor nytta som inträder med 

liten sannolikhet. Vid analysen av avtalsingrepp handlar det om den brytande 

avtalspartens handlingsval och den förväntade nyttan med att fullgöra avtalet respektive 

bryta avtalet. En övertalning av en utomstående part måste på något vis öka den 

förväntade nyttan av avtalsbrottet för att den skall vara relevant. Det relevanta är inte 

om den förväntade nyttan objektivt sett ökar i och med övertalningsförsöken, utan om 

avtalsparten upplever det så att den förväntade nyttan ökar på kort eller lång sikt.370 Det 

enklaste exemplet på ökad förväntad nytta är en utomstående som ger ett bättre anbud 

än det anbud avtalsparten har gett. Den förväntade nyttan kan dock inträda långt senare i 

form av synergieffekter eller liknande. Om den förväntade nyttan för den övertalade 

avtalsparten av att bryta ett avtal ökar i och med den utomståendes övertalning, så har 

den utomstående medverkat till avtalsbrottet.371 

 

                                                 
368 Skillnaden mellan spelteori och beslutsteori är att spelteori studerar situationer med mer än en aktör, 

medan beslutsteorin endast studerar en aktör. Spelteorin kan också anses omfatta spel med endast en 

aktör. Då talar man om spel mot naturen. 
369 Jfr Frände 2004, 86 som för straffrättens del säger att det ligger närmast till hands att beteendet styrs 

av en övertygelse om att det kommer att ge upphov till välbefinnande. 
370 En subjektiv bedömning av den förväntade nyttan kan leda till bevisproblem. Man måste dock utgå 

ifrån att det går att dra slutsatser om den förväntade nyttan på basis av vissa givna fakta, utan att man för 

den skull har exakt kunskap om avtalspartens bedömning. En sådan bedömning grundar sig på ett 

antagande om att avtalsparten agerar rationellt. Ett rationalitetsantagande går att göra åtminstone ifråga 

om näringsidkare. 
371 Detta innebär dock inte automatiskt att ansvar uppkommer, t.ex. kan det brista i den utomståendes 

uppsåt. 
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Medan den utomstående personens förmående i regel är en aktiv handling, t.ex. i form 

av övertalning, är avtalspartens gärning antingen en handling eller en underlåtenhet. 

Avtalsbrottet kan gälla utebliven eller försenad prestation, vilket låter sig klassificeras 

som en underlåtenhet: avtalsparten underlät att göra något som han hade skyldighet att 

göra. Avtalsparten hade skyldighet att leverera en vara, men leveransen uteblev. Vid 

brott mot negativa förpliktelser består avtalsbrottet dock i en aktiv handling. T.ex. vid 

konkurrensförbudsavtal eller sekretessförbindelser är avtalspartens avtalsenliga 

prestation en skyldighet att inte göra något visst. Om avtalsparten börjar konkurrera 

eller berättar åt en utomstående något som omfattas av sekretessförbindelsen utgörs 

avtalsbrottet av en aktiv handling. 

 

Övertalning kan på ovan visat sätt inte utgöra en orsak i naturvetenskaplig bemärkelse, 

eftersom avtalsparten tack vare sin fria vilja kan välja att bryta eller låta bli. Trots det 

kan man med hjälp av en analog tillämpning av naturvetenskapliga 

kausalitetssituationer få viss klarhet i den psykiska kausalitetens problemsituationer. 

Här behandlas dubbelkausalitet och förbiträngande kausalitet. Med dubbelkausalitet 

avses en situation där två eller flera personer samtidigt orsakar en viss effekt.372 Om två 

personer samtidigt söndrar ett fönster genom att kasta sten mot det är resultatet i ljuset 

av conditio sine qua non-modellen att det inte finns någon orsak till följden. Den 

överraskande slutsatsen kommer sig av att den kontrafaktiska satsen (”Om A inte kastat 

stenen, skulle fönstret inte ha gått sönder”) måste besvaras nekande, eftersom fönstret 

skulle ha gått sönder i och med att även den andra kastade en sten. Det har föreslagits att 

situationen måste bedömas som en helhet.373 Om ingendera hade kastat sten, skulle 

fönstret inte ha gått sönder. Med andra ord har båda orsakat följden.374 

Dubbelkausaliteten har viss betydelse vid ingreppsanalysen i och med att det kan finnas 

andra samtidiga orsaker till avtalsbrottet. Samtidigt som den utomstående har övertalat 

avtalsparten att bryta avtalet, har en underleverantör till avtalsparten underlåtit att 

leverera i tid, vilket har lett till att avtalspartens prestation inte utförs inom utsatt tid. 

                                                 
372 Frände 2004, 83. 
373 Frände 2004, 83. 
374 Även Peczenik 1979, 51 anser att bägge är ansvariga: ”A and C, whose mutually independent 

negligent acts are simultaneous weak (sufficient) causes of the harm, are both liable for all the harm.” 
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Den utomstående blir då ansvarig även om avtalsbrottet hade inträffat även utan hans 

medverkan. 

 

Förbiträngande kausalitet375 handlar om en betingelse som dock inte hinner orsaka 

följden på grund av en senare betingelse som de facto orsakar följden. Frågan är alltså 

om den förbiträngda betingelsen skall ses som orsak till följden. I straffrätten har man 

gett följande exempel: A har gett B ett dödande gift, som inte hinner verka, eftersom C 

dödar B med ett pistolskott.376 Även vid avtalsingrepp låter sig förbiträngande kausalitet 

konstrueras. Bolag A står i avtalsförhållande till bolag B. VD:n i bolag A har övertalats 

av X att bryta avtalet med B genom en avtalsstridig uppsägning. Innan det av VD:n 

skickade uppsägningsmeddelandet har nått B, har bolag A:s prokurist PP, som inte har 

diskuterat uppsägningen med X, sagt upp avtalet. Frågan är då om den utomstående X 

har ett ansvar för avtalsbrottet. I straffrätten har det ansetts att det som händer senare 

neutraliserar den tidigare orsaken, varför kausalitet inte är för handen. Däremot skulle 

den ”förbiträngda” dömas för försök.377 Det förefaller som en ändamålsenlig lösning 

även vid avtalsingrepp att anse att den förbiträngda betingelsen inte har orsakat följden. 

 

5.6 Uppsåt 

 

För ansvar bör krävas att den utomstående har haft en avsikt (uppsåt) att åstadkomma 

ett avtalsbrott. Detta är en väsentlig skillnad till skadeståndsrätten i allmänhet som i 

regel endast förutsätter oaktsamhet (vårdslöshet, culpa) för ansvar.378 För 

                                                 
375 Frände 2004, 85 använder detta begrepp. Jfr Peczenik 1979, 54, som använder ”overtaken cause”, 

d.v.s. närmast förbiträngd orsak. Peczenik medger dock att man i allmänhet brukar använda ”overtaking 

cause” eller ”überholende Ursache”. 
376 Frände 2004, 85. 
377 Frände 2004, 85. 
378 Se t.ex. Routamo & Ståhlberg 1995, 43 som anför att uppsåtet vanligen saknar betydelse i 

skadeståndsrätten. Jfr dock HD 2005:105 där skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada som 

uppkommit till följd av en otillbörlig konkurrenshandling förutsatte uppsåt. Som en följd av detta 

avgörande torde uppsåtet få en klart större roll i skadeståndsrätten än tidigare. 
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ingreppsansvaret bör dock krävas uppsåt. Genomgången av utländsk rätt visar att 

uppsåtet är ett krav i alla länder. I USA finns rättsfall där oaktsamma avtalsingrepp har 

lett till ansvar, men culpa-ansvar är inte någon allmänt accepterad regel vid 

avtalsingrepp. I Tyskland och England är uppsåtet en förutsättning. Kravet på avsikt kan 

motiveras med sakskäl. Klandervärdheten av den utomståendes beteende är mycket 

större vid uppsåtligt förmående till avtalsbrott. Flödesportsargumentet gör att det finns 

orsak att begränsa ansvaret till uppsåtliga förfaranden: tack vare kravet på uppsåt är 

risken klart mindre att ansvaret och antalet rättegångar expanderar okontrollerat. 

 

Frågan är vad uppsåtet skall gälla. Man kunde tänka sig att det krävs en avsikt att skada 

den tappande avtalsparten. Enligt Saxén räcker det inte att enbart övertala någon att 

bryta ett avtal, men om syftet är att tillfoga skada kan ersättningsplikt föreligga.379 Man 

kan även tänka sig att uppsåtet inte sträcker sig till skada, utan endast till avtalsbrottet. 

Då skulle det för ansvar räcka att avtalsparten har haft avsikt att åstadkomma ett 

(väsentligt) avtalsbrott. Skillnaden mellan skadeavsikt och avtalsbrottsavsikt är att 

skadeavsikten går ett steg längre i och med att ett avtalsbrott inte nödvändigtvis leder 

till skada. I regel är dock ett avtalsbrott ägnat att leda till skada. Skadeavsikten är 

följaktligen ett strängare krav än avtalsbrottsavsikten. Det bör räcka med 

avtalsbrottsavsikt. I engelsk rätt har man uttryckligen konstaterat att så är fallet.380 

Analysen ovan om avvägningen mellan konkurrensfriheten och respekten för avtal 

visade att respekten för avtal väger mer efter att avtalet har ingåtts. Eftersom det just är 

avtalsförhållandet som skall skyddas skulle det gå för långt att kräva att den 

utomstående har haft för avsikt att skada den tappande avtalsparten. Det räcker med att 

avtalsförhållandet rubbas genom ett avtalsbrott. Eventuellt är det enklare att bevisa en 

avsikt att få till stånd ett avtalsbrott än att bevisa en skadeavsikt. Det bör dock noteras 

att skillnaden mellan skadeavsikten och avtalsbrottsavsikten inte är så stor, eftersom 

även ett avtalsbrott är ägnat att leda till skada. Att en avtalsbrottsavsikt är tillräcklig får 

också stöd av HD 2005:105 där det anges att för skadeståndsansvar vid en otillbörlig 

                                                 
379 Saxèn 1975, 75. 
380 Se Carty 2003, 51 som i sin analys fäster särskild uppmärksamhet vid gränsdragningen mot andra 

torts. Hon anför att det bästa sättet att i engelsk rätt förstå avsiktsförutsättningen är att inse att en 

skadeavsikt inte krävs för ansvar, utan enbart en avsikt att förmå någon att begå ett avtalsbrott. 
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konkurrenshandling, som är uppsåtlig, räcker det med att man har varit medveten om att 

handlingen är ägnad att leda till skada, vilket innebär att handlingen tillhör en klass av 

handlingar som man vet att har orsakat skada.381 Man torde kunna utgå från att ett 

avtalsbrott alltid är ägnat att medföra skada, eftersom man av erfarenhet vet att 

avtalsbrott har lett till skada. 

 

För att uppsåt skall vara för handen krävs s.k. omständighetskunskap samt s.k. 

följdkunskap.382 För ansvar måste den utomstående ha haft kunskap om vissa 

omständigheter (omständighetskunskap), och om det egna beteendets betydelse för 

följdens uppkomst (följdkunskap). Den naturliga utgångspunkten för att avgöra vilka 

omständigheter (och följder) som är relevanta utgörs av HD 2005:105 där 

skadeståndsansvar vid otillbörlig konkurrens diskuterades. Det konstaterades att 

skadeståndsansvar i fråga om rena förmögenhetsskador vid otillbörlig konkurrens 

presumeras om näringsidkaren i fråga har gjort sig skyldig till ett uppsåtligt otillbörligt 

förfarande medveten om att handlandet är ägnat att orsaka någon en ekonomisk förlust i 

näringsverksamhet.383 Den följd som är relevant vid avtalsingrepp är avtalsbrottet. 

Frågan är vilken kunskap den utomstående måste ha haft om sannolikheten för 

avtalsbrott. I fråga om omständighetskunskapen måste skadeorsakaren ha haft kunskap 

om att handlingen är otillbörlig och att handlingen är ägnad att leda till skada. Vid 

avtalsingrepp utgörs den otillbörliga handlingen av en övertalning till avtalsbrott, vilket 

förutsätter kunskap om att det finns ett avtal. Följaktligen är avtalet en viktig 

omständighet, som den utomstående måste ha haft kunskap om. 

 

                                                 
381 Frände 2004, 92 ff. Det som bör observeras är att ontologisk möjlighet inte förutsätts. Se Frände 2004, 

93. 
382 Frände 2004, 123. 
383 ”Jos joku ryhtyy elinkeinotoiminnassaan tahalliseen menettelyyn, joka on hyvän liiketavan vastaista 

tai muutoin sopimatonta ja siten lain vastaista, tietäen menettelynsä olevan omiaan aiheuttamaan toisen 

liiketoiminnassa taloudellisia menetyksiä, on mainitun vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä säädetyn 

edellytyksen täyttymisen kannalta lähtökohtaisesti kysymys sellaisista seikoista, jotka puhuvat 

vahingonkorvausvelvollisuuden puolesta. Tällöin pitäisi olla erityisiä vastasyitä, jotta korvaus-

velvollisuutta ei syntyisi” 
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 I fråga om omständighets- och följdkunskapen kan man söka ledning från straffrätten, 

där man av tradition fäst stor uppmärksamhet vid uppsåtsbegreppet. I SL 3:6 definieras 

följduppsåtet på följande sätt384: 

 
Gärningsmannen har uppsåtligen orsakat en följd som omfattas av en brottsbeskrivning, 

om han eller hon har avsett att orsaka följden eller ansett följden vara säker eller 

övervägande sannolik. Följden har likaså orsakats uppsåtligen, om gärningsmannen ansett 

att den med säkerhet har samband med den följd han eller hon avsett.  

 

Bestämmelsen motsvarar den indelning av uppsåtet i tre klasser som traditionellt brukar 

användas i straffrätten: Avsiktsuppsåt (dolus determinatus), säkerhetsuppsåt (dolus 

directus) och sannolikhetsuppsåt (dolus eventualis).385 För avsiktsuppsåt krävs att 

personen har haft för avsikt att orsaka en viss följd, som gärningsmannen har bedömt att 

inte i praktiken är utesluten.386 För säkerhetsuppsåt krävs inte en avsikt att orsaka en 

viss följd, men följden bör vara en säker sidoeffekt av handlingen. För 

sannolikhetsuppsåt krävs inte en avsikt att orsaka en viss följd, inte heller att den 

uppkomna följden är en säker sidoeffekt. Däremot krävs att sidoeffekten har varit 

övervägande sannolik. I fråga om omständighetsuppsåtet är situationen oklar. Frågan 

har varit om det borde räcka med att följden är en beaktansvärd möjlighet samtidigt som 

gärningsmannen har förhållit sig likgiltigt till följdens uppkomst.387 

 

Vad gäller ingreppsansvaret är frågan om alla uppsåtskategorier bör räcka för ansvar. 

Avsiktsuppsåt innebär vid medverkansansvar att den utomstående har haft för avsikt att 

åstadkomma ett avtalsbrott genom övertalning av avtalsparten medveten om att 

avtalsbrottet är ägnat att leda till skada. Säkerhetsuppsåt är för handen om den 

utomstående har haft för avsikt att få till stånd ett avtal med den brytande avtalsparten, 

och därför övertalat avtalsparten att ingå ett avtal väl medveten om att ett avtal innebär 

att den brytande avtalsparten blir tvungen att bryta ett giltigt och ikraftvarande avtal, 

                                                 
384 Det bör alltså observeras att SL 3:6 endast berör uppsåtet i fråga om följden, inte i fråga om 

omständigheterna i övrigt. 
385 Frände 2004, 125 ff. 
386 Frände 2004, 130. 
387 Frände 2004, 137. 
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vilket är ägnat att leda till skada. Sannolikhetsuppsåtet innebär att den utomstående inte 

har haft för avsikt att åstadkomma ett avtalsbrott men insett att ett avtalsbrott är en 

övervägande sannolik följd av övertalningen, och insett att det finns en övervägande 

sannolikhet för att ett avtalsbrott tillhör en sådan klass av handlingar som har lett till 

skada. Om den högsta graden av uppsåt är för handen, d.v.s. avsiktsuppsåt, är det klart 

att ansvar uppkommer. Om den utomstående har övertalat avtalsparten i något annat 

syfte än att förmå denne till avtalsbrott, men har insett att avtalsbrottet är en säker följd, 

frågar man sig om sådant säkerhetsuppsåt räcker. Även här bör den utomstående bli 

ansvarig, eftersom en mycket vanlig ingreppssituation kan konstrueras som en 

säkerhetsuppsåtssituation: den utomstående förhandlar med avtalsparten i syfte att få ett 

avtal till stånd, trots att den utomstående är medveten om att ett avtal kommer att 

innebära att avtalsparten inte kan uppfylla något av sina tidigare avtal. Man bör också 

acceptera sannolikhetsuppsåtet: förhandlingarna, om de leder till avtal, leder med 

övervägande sannolikhet till att avtalsparten kommer att bryta något annat avtal. Således 

räcker det för ansvar att någon av de tre uppsåtsformerna är för handen. Man frågar sig 

också om likgiltighetsuppsåt räcker, d.v.s. att den utomstående har insett att ett 

avtalsbrott är en beaktansvärd möjlighet men förhållit sig likgiltig till den 

möjligheten.388 Man kunde tänka sig att den utomstående har förhandlat om ett avtal, 

och förhållit sig likgiltig till om avtalsparten blir tvungen att bryta ett avtal medveten 

om att det finns en möjlighet att det finns ett avtal. Ett ansvar vid likgiltighetsuppsåt är 

problematiskt med tanke på att skydd mot avtalsingrepp bygger på respekten för avtal. 

Om den utomstående inte har haft tillräcklig kunskap om avtalet, frågar man sig om det 

finns tillräckliga skäl för att tillmäta respekten för avtal betydelse. Å andra sidan kan 

man säga att en likgiltighet visar just på bristande respekt för bindande avtal. Även 

utländsk rätt talar för att likgiltighetsuppsåt, åtminstone i fråga om avtalets existens, bör 

räcka.389 I tysk rätt förutsätts att den utomstående kände till de faktiska 

omständigheterna som konstituerar otillbörlighet. Där räcker det även med att den 

utomstående har räknat med möjligheten att det finns sådana omständigheter, och trots 

det har gått vidare. En utomstående som medvetet har blundat för fakta behandlas på 

samma sätt som en som bevisligen har haft kännedom. I fråga om avtalet betyder det att 

                                                 
388 Frände 2004, 137. 
389 Att det finns ett avtal innebär dock inte automatiskt att ett avtalsbrott följer. 
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en utomstående som har bedömt avtalets existens som möjlig har ansetts ha haft 

kunskap om det.390 I engelsk rätt var kravet på kunskap om avtalet tidigare strikt, men 

nuförtiden är det inte nödvändigt att den utomstående känner till de exakta 

avtalsvillkoren.391 Man accepterar även deemed knowledge, vilket innebär att man 

utgående från fakta i målet drar den slutsatsen att den utomstående måste ha känt till 

avtalet.392 Domare Lord Denning ansåg i fallet Emerald Construction v. Lothian393 att 

ansvar kunde uppkomma även om man medvetet hade blundat för fakta. Slutsatsen är 

att ett likgiltighetsuppsåt bör kunna accepteras i fråga om avtalets existens: det räcker 

att den utomstående har ansett avtalets existens som en beaktansvärd möjlighet men 

förhållit sig likgiltig till möjligheten. Däremot bör man kräva sannolikhetsuppsåt för 

själva följden, avtalsbrottet: den utomstående måste ha insett att det finns en 

övervägande sannolikhet för att avtalsparten kommer att begå ett avtalsbrott som en 

följd av övertalningen. 

                                                 
390 BGH GRUR 1970, 121 “Gummischutzmittelautomaten”: “Die Bekl. habe eine solche vertragliche 

Bindung zumindest als möglich angesehen (bedingter Vorsatz).” 
391 Carty 2003, 49. 
392 Carty 2003, 49. 
393 Emerald Construction v. Lothian [1966] 1 WLR 691. 
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6 SKADESTÅND 

6.1 Om påföljderna vid medverkan till avtalsbrott 

 

I utländsk rätt är förbud (såväl förbudsdom som interimistiskt förbud) och skadestånd 

de huvudsakliga påföljderna vid avtalsingrepp. Syftet i detta kapitel är att undersöka om 

medverkan till avtalsbrott kan medföra skadeståndsansvar. I kapitel 7 undersöks om 

avtalsingrepp kan innebära att ett förbud meddelas. Dessutom undersöks kort i kapitel 8 

om det senare avtalet kan ogiltigförklaras eller konstateras vara overksamt mot den 

tappande avtalsparten. Tonvikten ligger dock på att undersöka skadeståndet och 

förbudssanktionen. Traditionellt har man betonat skadeståndssanktionens betydelse, 

medan förbudssanktionen har haft en undanskymd roll. Lagstiftningen som gäller 

förbudssanktionen skärptes dock år 1993 i och med att RB reformerades. Till RB 7 kap. 

fogades en ny 3 § om den s.k. allmänna säkringsåtgärden, som även möjliggör 

interimistiska förbud, d.v.s. förbud som är i kraft före och under rättegången. På grund 

av den interimistiska förbudssanktionens ökade betydelse har även förbudsdomens 

betydelse ökat. Eftersom det interimistiska förbudet endast gäller tills domen har vunnit 

laga kraft har förbudsdomen betydelse från och med denna tidpunkt. I MD kan både 

interimistiska förbud (OtillbFörfL 7.1 §) och förbudsdom (OtillbFörfL 6 §) meddelas. 

6.2 Skadeståndsansvaret 

6.2.1 Skadeståndsrättens grundfrågor 

 

Skadeståndsrättens normer avgör om en person som har lidit en skada har rätt att få 

skadan ersatt av den som har orsakat skadan.394 Syftet här är att utreda om den 

                                                 
394 Denna definition på skadeståndsrätten avgränsar försäkringsrättsliga och socialrättsliga normer. 

Helheten av olika ersättningssystem kan kallas ersättningsrätt eller ansvarsrätt. Angående begreppet 

ansvarsrätt se Wilhelmsson 2001, 14 ff. 
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utomstående parten kan bli skadeståndsansvarig gentemot den avtalspart som har varit 

föremål för avtalsbrottet. 

 

För skadeståndsansvar förutsätts i regel en oaktsam handling (eller underlåtenhet), en 

ersättningsgill skada och kausalitet mellan handlingen och skadan. Utgångspunkten är 

att ifall den skadelidande inte kan visa att en viss person är skadeståndsskyldig är han 

tvungen att själv svara för skadan. För ingreppsansvarets del gäller på motsvarande sätt 

en handling, en ersättningsgill skada samt kausalitet mellan handlingen och skadan. 

Däremot räcker det inte med oaktsamhet. Ovan hävdades, bl.a. med hänvisning till 

flödesportsargumentet, att ansvar bör uppkomma enbart vid uppsåtliga avtalsingrepp. 

Den ”handling” som förutsätts för skadestånd vid avtalsingrepp är det otillbörliga 

förmåendet som diskuterades ovan. Även kausaliteten diskuterades ovan. Det som 

återstår är den ersättningsgilla skadan. Det som undersöks här är vilka skador som kan 

ersättas. Frågan är om rena förmögenhetsskador är ersättningsgilla. 

 

6.2.2 Rena förmögenhetsskador 

6.2.2.1 Allmänt 

 

Utgångspunkten i skadeståndsrätten är principen om full ersättning: den skadelidande 

skall försättas i samma ställning som han hade varit i om skadan inte hade skett.395 I 

regel ersätts dock endast person- och sakskador. Skadeståndet omfattar s.k. ren 

förmögenhetsskada, d.v.s. sådan ekonomisk skada som inte står i samband med en 

person- eller sakskada, endast om skadan har orsakats genom en straffbar handling eller 

vid myndighetsutövning eller om det i andra fall finns synnerligen vägande skäl (SkL 

5:1). Dessutom ersätts rena förmögenhetsskador om speciallagstiftning föreskriver 

ersättning.396 Utgångspunkten för s.k. ekonomiska följdskador, d.v.s. 

                                                 
395 Det s.k. berikningsförbudet är även en följd av denna regel: den skadelidande får inte få mer än sin 

skada ersatt. 
396 Se Sisula-Tulokas 2005, 357. 
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förmögenhetsskador som står i samband med en person- eller sakskada, är däremot att 

de är ersättningsgilla. Till sådana följdskador räknas i fråga om personskada bl.a. 

förlorad inkomst och vid sakskada ersättning för att saken inte under reparationstiden 

har kunnat användas.397 Man kan således tala om en försämring av 

förmögenhetsställningen. På motsvarande sätt kan man säga att det vid en ren 

förmögenhetsskada handlar om en försämring av förmögenhetsställningen, t.ex. i form 

av utebliven inkomst, minskad försäljning eller dylikt, som dock saknar samband med 

en person- eller sakskada. 

 

Begränsningen av ersättningsbarheten av rena förmögenhetsskador till straffbara 

handlingar, myndighetsutövning och synnerligen vägande skäl utgör något av en 

spärregel som sätter strikta gränser för ersättningsbarheten av rena 

förmögenhetsskador.398 Man kan även uttrycka det så att presumtionen är mot att ren 

förmögenhetsskada är ersättningsgill.399 Ett antal argument för en begränsning av 

skadeståndsskyldigheten för rena förmögenhetsskador har angetts. För det första har 

man inte velat begränsa handlingsfriheten i samhället.400 I en marknadsekonomi som 

präglas av konkurrens mellan näringsidkare förorsakar konkurrenterna varandra rena 

förmögenhetsskador; t.ex. en konkurrent ökar sin marknadsandel på de andras 

bekostnad. Denne näringsidkare orsakar ett inkomstbortfall för konkurrenterna genom 

att öka sin egen försäljning och därigenom minska övrigas försäljning. Att rena 

förmögenhetsskador skulle vara ersättningsgilla i en sådan situation är otänkbart, 

eftersom ekonomin bygger på konkurrenstanken. De sätt på vilka konkurrensen bedrivs 

kan dock vara otillbörliga och strida mot god sed. Då kan det bli aktuellt med 

skadeståndsansvar. Det handlar alltså om att ange gränserna för handlingsfriheten. 

 

Man har även hänvisat till flödesportsargumentet, d.v.s. att ersättningen av rena 

förmögenhetsskador skulle kunna få långtgående och svåröverskådliga konsekvenser.401 

                                                 
397 Saxén 1975, 61. 
398 Se t.ex. Sisula-Tulokas 2005, 358. 
399 Saxén 1975, 72. 
400 Saxén 1975, 72. 
401 Hemmo 1998 102 ff. 
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Flödesportsargumentet består, som redan diskuterades ovan, av tre dimensioner: 

domstolarnas verksamhet, svarandens kostnader för ansvaret och effekterna på det 

skadeståndsrättsliga systemet.402 

 

Vidare har man hänvisat till att förmögenhetsställningen inte skall åtnjuta samma skydd 

som den kroppsliga integriteten och fysiska saker.403 Människor är viktigare än saker, 

som i sin tur är viktigare än pengar. Följaktligen är spärregeln ett resultat av den mindre 

betydelsen som förmögenhetsställningen ges. 

 

Eftersom SkL 1:1 anger att SkL inte tillämpas på i annan lag stadgat skadeståndsansvar 

kan rena förmögenhetsskador ersättas även på basis av särbestämmelser i annan 

lagstiftning. T.ex. i immaterialrätten och konkurrensbegränsningsrätten, där uppkomna 

skador är rena förmögenhetsskador, finns bestämmelser om skadeståndsansvar. 

 

6.2.2.2 Synnerligen vägande skäl 

 

Rena förmögenhetsskador kan ersättas vid myndighetsutövning, straffbar handling och 

vid synnerligen vägande skäl (SkL 5:1).404 Brott mot OtillbFörfL 1 §, bl.a. 

avtalsingrepp, faller definitionsmässigt utanför myndighetsutövning, eftersom 

OtillbFörfL gäller näringsidkare. Ett brott mot OtillbFörfL 1 §, även om det är 

uppsåtligt, kan, till skillnad från OtillbFörfL 2—3 §, inte leda till straffansvar. Däremot 

kan skadeståndsansvar aktualiseras vid ett brott mot OtillbFörfL 1 § om synnerligen 

vägande skäl är för handen. Därför kommer fokus här att vara på vad som avses med 

synnerligen vägande skäl. 

 

Högsta domstolen har i ett flertal fall tagit ställning till vad som avses med synnerligen 

vägande skäl vid prövningen av rena förmögenhetsskador. Fallen varierar till innehåll, 

                                                 
402 Bussani & Palmer 2003, 16 ff. 
403 Bussani & Palmer 2003, 21 f.  
404 Se också Routamo & Ståhlberg 1995, 209 ff och Hemmo 2002, 118 ff.  
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och så gör även såväl domskälen som domsluten. HD tog dock klart ställning för ett 

ansvar vid uppsåtlig otillbörlig konkurrens i HD 2005:105. Det är dock skäl att gå 

igenom utvecklingen av HD:s linje i fråga om rena förmögenhetsskador i sin helhet.  

 

Det första avgörandet, som gäller ren förmögenhetsskada enligt SkL är HD 1983-II-187. 

En facklig lokalorganisation hade genom annonser i en tidning verkställt en 

inköpsbojkott mot en affärsidkare som hade sagt upp en arbetstagare. Avsikten hade 

bl.a. varit att utöva påtryckning på arbetsgivaren, som vid förhandlingarna om 

uppsägningen hade gått med på att betala den ersättning som arbetstagaren krävde. HD 

ansåg att den lokala fackavdelningen hade handlat i strid med god sed genom att med 

kollektiva åtgärder blanda sig i en tvist mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, som 

till sitt förfogande hade haft sedvanliga lagstadgade rättsliga medel, och härigenom 

försvårat arbetsgivarens näringsverksamhet. Arbetsgivaren hade å sin sida förfarit 

klandervärt då han sade upp arbetstagaren, varför HD ansåg att det inte förelåg 

synnerligen vägande skäl för ersättningen av den rena förmögenhetsskada som hade 

uppkommit på grund av bojkotten. 

 

I fallet var det avgörande huruvida bojkotten ansågs förenlig med god sed eller inte. Det 

framgår inte att det skulle ha krävts andra skäl för att uppfylla kravet på synnerligen 

vägande skäl. Här hade dock även skadelidanden, arbetsgivaren, förfarit klandervärt 

varför synnerligen vägande skäl inte förelåg. Det ter sig något förvånande att den 

skadelidandes medvållande (provokation) beaktades vid prövningen av synnerligen 

vägande skäl, eftersom den skadelidandes medvållande kan beaktas som en 

jämkningsgrund (SkL 6:1).405 Det är problematiskt att låta kravet på synnerligen 

vägande skäl fånga upp faktorer som andra delar av det skadeståndsrättsliga systemet 

vanligen tar hand om. Samma slutresultat kunde ha nåtts genom att ange att synnerligen 

vägande skäl visserligen var för handen, men att den skadelidandes medvållande gjorde 

att skadeståndet jämkades till noll. Detta skulle ha sänkt kraven på vad som avses med 

synnerligen vägande skäl, men andra delar av skadeståndssystemet skulle ha begränsat 

ansvarets omfattning. 

                                                 
405 Se Hemmo 1998, 76. Se även Saxén 1975, 116 om provokation i allmänhet. 
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I HD 1991:79 hade en redaktör skrivit en tidningssartikel i en form som påminde om ett 

produkttest. I den hade han redogjort för sina och en annan persons åsikter om fem olika 

tillverkares barnvagnar. På basis av artikeln kunde läsaren få den uppfattningen att 

artikeln var en opartisk jämförelse av barnvagnar. Den hade varit ägnad att ge läsaren en 

vilseledande bild av egenskaperna hos den barnvagn som X importerade. Artikeln hade 

publicerats i en tidning med stor spridning och den hade utgjort en synlig del av den 

helhet i tidningen där frågor angående barnavård hade behandlats. Det ansågs föreligga 

synnerligen vägande skäl att ålägga redaktören och tidningens huvudredaktör att ersätta 

den rena förmögenhetsskadan som de genom sitt vållande hade förorsakat importörens 

näringsverksamhet. HD konstaterade att det är tillåtet att presentera och kritisera olika 

produkter under förutsättningen att det sker sakligt och opartiskt. I det här fallet hade 

man brutit mot god journalistisk sed och på ett vilseledande och osakligt sätt kritiserat 

en annan näringsidkares produkter i en situation där uppkomsten av skada var uppenbar.  

 

I fallet hade verksamhet i strid med god journalistisk sed sannolikt en avgörande 

betydelse.406 Opinionsnämnden för massmedier hade även den konstaterat att artikeln 

stred mot god journalistisk sed. Det som dock förtjänar att uppmärksammas är att HD 

tog fasta på att uppkomsten av skada var uppenbar. Man konstaterade inte uttryckligen 

att redaktören hade haft en skadeavsikt, men HD:s skrivsätt tyder på att man bedömde 

situationen så att redaktören måste ha insett att skada uppkommer. 

 

Även i HD 1992:44 beaktades brottet mot branschspecifika regler. En advokat ansågs 

ha vållat en arvinge en skada då han på grund av ett testamente, som senare förklarades 

ogiltigt, hade biträtt vid försäljningen av boets egendom utan att ta reda på om 

testamentet hade vunnit laga kraft. HD bedömde frågan om ersättning på basis av SkL 

5:1, och fann synnerligen vägande skäl vara för handen bl.a. på grund av att en advokat 

har en särskild skyldighet att verka samvetsgrant, och att advokaten inte hade verkat 

tillräckligt samvetsgrant i ärendet. 

 

                                                 
406 Hemmo 1998, 72. 
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I HD 1998:115 sattes avgörande vikt vid skadeavsikten. Fallet är något speciellt 

eftersom det gäller en VD:s ansvar i förhållande till en bank. Ett aktiebolags medel i 

bank A hade överförts enligt förordnande av bolagets VD till bank B. Bolaget hade 

senare enligt avtal med bank A sålt aktier, som var pantsatta hos A för bolagets skulder 

till A. Aktiernas pris inbetalades på ett konto som bolaget hade i bank A. Då en 

funktionär i bolaget enligt det tidigare givna förordnandet hade överfört medlen till bank 

B hade bank A inte fått betalning för sin fordran. HD konstaterade att VD:n inte kunde 

vara skadeståndsskyldig på basis av SkL 5:1 eftersom det inte hade visats att han 

avsiktligen hade orsakat banken skada. 

 

HD 1997:181 gällde kränkning av OtillbFörfL 1 § genom ett något ovanligare 

förfarande. Näringsidkare A hade till bolagen X och Y mot ersättning upplåtit rätten att 

ekonomiskt utnyttja ett utbildningsprogram för läskunnighet, till vars idégivning och 

produktion han hade bidragit på ett avgörande sätt. Sedan bolagen X och Y, i vilka B 

hade bestämmanderätten, försatts i konkurs hade bolaget Z, i vilket B likaså hade 

bestämmanderätten, köpt en del av anläggningstillgångarna av konkursboen (inklusive 

utbildningsprogram). Z hade därefter vederlagsfritt fortsatt använda de aktuella 

utbildningsprogrammen. A väckte talan mot Z och mot B. I HD avgjordes målet på 

basis av OtillbFörfL. A hade även utan framgång i de lägre instanserna hävdat att Z och 

B var avtalsrättsligt bundna och att upphovsrättsintrång var för handen. HD fann dock 

att bolaget Z hade förfarit otillbörligt enligt OtillbFörfL 1 §. Även synnerligen vägande 

skäl för ersättandet av den av A lidna rena förmögenhetsskadan ansågs vara för handen. 

HD konstaterade enbart att ”det under föreliggande omständigheter” fanns synnerligen 

vägande skäl. Det relevanta i avgörandet förefaller att vara (a) att användningen gällde 

kunnande (know-how, taitotieto), (b) att utnyttjandet skedde utan ersättning, (c) att B 

hade bestämmanderätt i bolagen X, Y och Z, och (d) eventuellt att X och Y gick i 

konkurs (d.v.s. att avtalspåföljder i förhållande till dem var verkningslösa). Av detta kan 

man eventuellt sluta sig till en skadeavsikt: B:s förehavanden kunde tolkas så att han i 

avsikt att slippa betala vederlag för användningen överförde användningsrätten till Z. 

Att kunnandet betonades i fallet tyder på att HD på något sätt har velat betona skyddet 

även av skapelser som inte når upp till det upphovsrättsliga originalitetskravet 

(verkshöjden).  
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Att en kränkning av OtillbFörfL inte automatiskt ger rätt till ersättning framgår av HD 

1991:32. Ett kommanditbolag hade låtit tillverka och sålt spel och spelkort som var 

identiska med en annan näringsidkares motsvarande produkter, vilket ansågs utgöra 

otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Kommanditbolaget och dess personligen 

ansvariga bolagsmän dömdes inte att betala ersättning för den ekonomiska skada som 

förfarandet hade förorsakat, eftersom det inte förelåg i SkL 5:1 avsedda synnerligen 

vägande skäl. Eventuellt bör man inte inläsa alltför mycket i detta avgörande, eftersom 

hovrätten hade dömt ut totalt 20.000 mark för upphovsrättsintrång (URL 57 §) och som 

ersättning enligt SkL. Trots att HD förkastade skadeståndsyrkandet enligt SkL, dömde 

HD ut 15.000 mark på basis av URL 57 §. Man kan spekulera i att möjligheten till 

ersättning för upphovsrättsintrånget höjde kravet på synnerligen vägande skäl. 

Eventuellt hade synnerligen vägande skäl varit för handen om det inte hade skett ett 

upphovsrättsintrång. Man kan alltså sammanjämka HD 1991:32 med HD 1997:181. I 

1997-fallet fanns inget avtal, och ingen upphovsrätt. Trots det betonades användningen 

av kunnandet (know-how) utan ersättning. I 1991-fallet förelåg ett upphovsrättsintrång, 

varför den skadelidandes ersättningsbehov på basis av SkL var mindre. Man kan se 

HD:s avgöranden som ett ställningstagande i fråga om överlappningen mellan olika 

immateriella rättigheter, även om HD inte själv uttryckligen diskuterar frågan. Det är 

vedertaget att rättigheter kan överlappa, men det i sig betyder inte nödvändigtvis att 

även intrångspåföljderna kumuleras. I ljuset av det skadeståndsrättsliga 

berikningsförbudet är det tvärtom så att en kumulering inte får ske om det skulle leda 

till att skadelidanden försätts i en bättre situation än han hade varit i utan intrång.407 

Man kunde därför gå ett steg längre och hävda att om skadelidanden får ersättning (helt 

eller delvis) för sin skada på basis av någon annan bestämmelse, så är det en faktor som 

påverkar bedömningen av om synnerligen vägande skäl är för handen. Man kunde 

diskutera något slag prioritetsordning där ersättningen för brott mot OtillbFörfL med 

stöd av SkL aktualiseras endast om andra ersättningskällor inte blir aktuella. Speciellt i 

1991-fallet är denna logik tilltalande, eftersom URL och OtillbFörfL i allt väsentligt 

skyddade samma objekt. 

                                                 
407 Om berikningsförbudet, se Hemmo 2002, 140 f och Routamo & Ståhlberg 1995, 253 ff. 
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I HD 1991:61 konstaterades att graden av oaktsamhet och ersättningsbeloppet var för 

sig inte är synnerligen vägande skäl. I fallet var det fråga om ersättningsansvaret för de 

ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag. Den låga graden av oaktsamhet 

beaktades dock i HD 1988:131 som en faktor som gjorde att synnerligen vägande skäl 

inte var för handen. I målet förbjöds användningen av varukännetecknet Wanto (som 

varken var registrerat eller inarbetat) eftersom däri obehörigen hade intagits släktnamnet 

Vanto. HD konstaterade att svaranden, som hade registrerat Wanto i Sverige, inte vetat 

att Vanto var ett släktnamn när varukännetecknet hade börjat användas i Finland. Av 

den anledningen fann HD att synnerligen vägande skäl inte var för handen. 

 

Argumenten mot ersättningsbarheten av rena förmögenhetsskador är många, men det 

finns även flera goda skäl för ersättningsbarheten. Ett första argument mot 

ersättningsbarheten är att om rena förmögenhetsskador var ersättningsgilla skulle 

handlingsfriheten på marknaden begränsas. Som en allmän tanke mot 

ersättningsbarheten är handlingsfrihetsargumentet godtagbart, men vid en 

detaljdiskussion om kränkningar mot OtillbFörfL håller inte argumentet. OtillbFörfL 

stakar ut gränserna för handlingsfriheten för näringsidkare i förhållande till andra 

näringsidkare. Det är inkonsekvent att anse att svaranden har brutit mot OtillbFörfL, 

d.v.s. att handlingsfriheten inte är så extensiv som svaranden har hävdat, för att därefter 

konstatera att ersättning för ren förmögenhetsskada inte skall utgå på grund av att 

svarandens handlingsfrihet inte får begränsas. Konflikten mellan 

handlingsfrihetsargumentet och OtillbFörfL blir särskilt accentuerad, eftersom syftet 

med OtillbFörfL är att staka ut gränserna för handlingsfriheten.408 

 

Ett annat argument mot ersättningsbarheten är flödesportsargumentet. Man har ansett att 

konsekvenserna av ett ersättningsansvar skulle vara vittgående och oöverskådliga. Även 

detta argument tappar i betydelse när man endast undersöker typfallet otillbörlig 

konkurrens. Man frågar sig om konsekvenserna är oöverskådliga t.ex. i en situation av 

slavisk efterbildning, som i allt väsentligt motsvarar en immaterialrättslig 

                                                 
408 Se RP 114/1978, 3. 
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intrångssituation. Alla immaterialrättslagar föreskriver att ersättning skall utgå vid 

intrång. Bestämmelserna skiljer sig något, men i regel är det möjligt att få ersättning 

såväl vid oaktsamma intrång som vid sådana där någon oaktsamhet inte kan bevisas. 

Om t.ex. svaranden har tillverkat en med kärandens säregna produkt förväxlingsbar 

produkt utan att ange det kommersiella ursprunget, består kärandens förlust av sådana 

poster som är bekanta från immaterialrätten: utebliven försäljning, utredningskostnader 

och marknadsskador. På motsvarande sätt som en immaterialrättsanalogi, talar även en 

konkurrensrättsanalogi för ett ersättningsansvar. Enligt KonkBL 18a § är en 

näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot kartellförbudet eller 

förbudet mot missbruk av dominerande marknadsställning skyldig att ersätta en annan 

näringsidkare för den skada som har tillfogats denna. Enligt bestämmelsen omfattar 

skadeståndet ersättning för kostnader, prisskillnad, utebliven vinst samt annan direkt 

eller indirekt ekonomisk skada som har orsakats av konkurrensbegränsningen. 

 

Det tredje argumentet mot ersättningsbarheten är att förmögenhetsställningen inte skall 

åtnjuta samma skydd som den kroppsliga integriteten och fysiska saker.409 Människor är 

viktigare än saker, som i sin tur är viktigare än pengar. Att denna distinktion är 

konstgjord framgår av att man t.ex. i Norge och Danmark inte gör en skillnad på sak-

/personskador och rena förmögenhetsskador i fråga om ersättningsbarheten. Dessutom 

går det inte att på ett allmänt plan slå fast att sak- och personskador är allvarligare än 

rena förmögenhetsskador.410 

 

Rättsjämförande argument kan åberopas till stöd för ersättningsbarheten av rena 

förmögenhetsskador vid kränkningar av OtillbFörfL. I Sverige föreskriver 29 § 

marknadsföringslagen om rätten till skadestånd så att den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot ett av domstolen meddelat förbud eller ett åläggande eller mot en 

föreskrift i 5—13 d §§ skall ersätta den skada som därigenom uppkommer för en 

konsument eller någon annan näringsidkare. Anmärkningsvärt är att 

marknadsföringslagen inte innehåller en generalklausul i stil med OtillbFörfL, utan 

bestämmelserna i 5—13 d § är detaljerade, och gäller noggrant angivna otillbörliga 

                                                 
409 Bussani & Palmer 2003, 21 f.  
410 Se även Hemmo 1998, 88 f och Tammi-Salminen 2001, 318. 
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förfaranden (bl.a. vilseledande efterbildningar). Av detta kan man dock dra den 

slutsatsen att rena förmögenhetsskador i sig inte utgör ett problem inom den svenska 

marknadsföringsrätten. Man har dock klart definierat tillämpningsområdet för 

skadeståndsbestämmelsen, och därmed undvikit flödesportsproblemet. I England finns 

på ovan visat sätt economic  torts, som anger förutsättningarna för skadestånd vid bl.a. 

avtalsingrepp och vilseledande efterbildningar. I Tyskland uppkommer 

skadeståndsansvar vid culpa enligt UWG § 9 även vid förfaranden som är i strid med 

generalklausulen i UWG § 3. 

 

I HD 2005:105 har konflikten mellan konkurrensfrihet och OtillbFörfL lösts så att ett 

ersättningsansvar presumeras om skadevållaren har uppsåtligen förfarit otillbörligt i 

ljuset av OtillbFörfL medveten om att handlingen är ägnat att skada någon annans 

näringsverksamhet. I fallet hade Fiskars Oyj Abp sänt ut s.k. varningsbrev till 

näringsidkare som Fiskars ansåg göra intrång i dess mönsterrätt. Det konstaterades 

senare att något intrång inte var för handen. HD konstaterade att Fiskars i och för sig 

hade rätt att skicka varningsbrev, men anmärkte på att formuleringen var för aggressiv 

med tanke på att det var osäkert i det skede när varningsbreven skickades om det förelåg 

något intrång. HD konstaterade att Fiskars förfarande stred mot OtillbFörfL 1 §, och 

fann även att det SkL 5:1 krav på synnerligen vägande skäl uppfylldes, varför Fiskars 

ålades att betala skadestånd. 

 

Man kan säga att HD medvetet har försökt skapa ett prejudikat genom att slå fast en 

presumtionsregel. Det intressanta är att HD binder ersättningsbarheten vid 

skadeorsakarens uppsåt. Dels skall förfarandet ha varit uppsåtligt, dels skall 

skadeorsakaren ha varit medveten om att förfarandet är ägnat att leda till skada.  

 

Om skadevållaren har förfarit uppsåtligt kan man anse att man kommer mycket nära 

syftet med bestämmelsen om att rena förmögenhetsskador skall ersättas vid straffbara 

handlingar. Även om handlingen i fråga inte är straffbar skall uppsåtet vägas in i 

prövningen av om synnerligen vägande skäl är för handen. Här bör man dock observera 

att lagenlig konkurrens med lägre priser och bättre produkter i många fall kan 
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karakteriseras som uppsåtlig, också då konkurrensen leder till förluster för 

konkurrenterna. Kravet på uppsåt förutsätter ett brott mot OtillbFörfL. 
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7 FÖRBUDSPÅFÖLJDEN 

7.1 Förbudsdom och interimistiskt förbud 

 

Traditionellt har förbudspåföljden, som består av förbudsdomen och det interimistiska 

förbudet, levt ett undanskymt liv vid sidan av skadeståndspåföljden. Orsaken är 

åtminstone delvis att det effektivare av de två förbudsvarianterna, det interimistiska 

förbudet, inte fanns i finsk rätt som en allmän civilrättslig påföljd innan 1993 års reform 

av RB. Då infördes i RB 7:3 den s.k. allmänna säkringsåtgärden411, som ger domstolen 

möjlighet att vidta i princip vilka som helst åtgärder som behövs för att trygga 

sökandens rätt före eller under rättegången. I litteraturen har man nämnt bl.a. förbud, 

påbud, bemyndigande samt sysslomannaförordnande som möjliga åtgärder.412 Jag 

intresserar mig dock endast för vitesförbud, eftersom ett förbud riktat mot den 

utomstående är det effektivaste sättet för att förhindra fortsatta aktiviteter. En ytterligare 

orsak att avgränsa andra åtgärder än förbud är att MD:s behörighet begränsar sig till 

förbudsdom (OtillbFörfL 6 §) och interimistiskt förbud (OtillbFörfL 7 §). 

 

Skadeståndet är en tillbakablickande påföljd; i första hand avser man att reparera en 

skada som skett. Förbudspåföljden är däremot framåtblickande; det primära är att se till 

att svaranden avhåller sig från en viss framtida verksamhet.413 Visserligen anses 

skadeståndet ha en viss allmän- och individualpreventiv verkan, vilket innebär att 

allmänheten eller skadevållaren avhåller sig från att företa handlingar som kan leda till 

skadeståndsansvar. Denna preventiva verkan är dock indirekt i motsats till den direkta 

preventiva verkan av förbudspåföljden.414 För att det civilrättsliga påföljdssystemet 

skall fungera optimalt bör det finnas såväl en preventiv som en reparativ del. 

                                                 
411 Observera skillnaden i terminologin till svensk rätt. I Sverige används benämningen säkerhetsåtgärd, 

medan lagstiftaren hos oss begagnat termen säkringsåtgärd.  
412 Virolainen 1991, 190. 
413 Henckel 1974, 110. Se också Hernberg 1921, 3 och speciellt 69. 
414 Ellilä 1947, 170 ff. 
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Att det finns skäl att lyfta fram betydelsen av förbudspåföljden framgår klart av 

rättsläget i utländsk rätt. Ofta tillgriper man just interimistiska förbud mot utomstående 

för att förhindra övertalningsförsök m.m. Förbudsdom och skadestånd förutsätter 

väckande av talan, d.v.s. anhängiggörande av en ordinarie rättegång. Innan domstolen 

har meddelat ett förbud eller ålagt svaranden att betala skadestånd kan en lång tid ha 

förflutit från att ingreppet påbörjades, och omfattande skador kan ha tillfogats 

rättighetshavaren. Eftersom svaranden är fri att fortsätta med ingreppet ända tills 

förbudsdomen har vunnit laga kraft är det av betydelse att det finns att tillgå 

interimistiska förbud, som kan meddelas före och under den ordinarie rättegången. 

 

En förbudsdom kan endast meddelas i en ordinarie rättegång. Ett interimistiskt förbud 

meddelas däremot efter en summarisk, d.v.s. ytlig och snabb, prövning av ärendet. Den 

avgörande skillnaden mellan interimistiska förbud och förbudsdomar är förfarandets 

snabbhet. Den ordinarie process som en förbudsdom kräver är (betydligt) långsammare 

än den summariska process i vilken det interimistiska förbudsyrkandet behandlas. Det 

betyder att genom att ty sig till ett interimistiskt förbud kan man utverka samma påföljd 

som med en förbudsdom, d.v.s. det att svaranden förbjuds att företa viss handling, men 

betydligt snabbare.415 Sett ur denna synvinkel är det interimistiska förbudet således 

attraktivare än förbudsdomen. 

 

Den snabbare summariska processen innebär samtidigt att risken för felaktiga 

avgöranden är större än i den ordinarie processen. Den snabba processen är inte i 

samma grad som den ordinarie processen rustad för svåra juridiska eller 

bevisningsrelaterade frågor. Om svåra frågor prövas i ett summariskt förfarande är 

resultatet mer osäkert än om frågorna prövas i en ordinarie process. Osäkerheten kan 

tacklas på ett antal sätt, varav ytterligheterna är att man (a) medger att situationen är 

oklar och inte betonar den rättsliga prövningens och bevisprövningens betydelse utan 

                                                 
415 Se RP 179/1990, 15: ”Oftast innebär en säkringsåtgärd att sökanden tillfälligt ges en förmån som 

ersätter den som hans egentliga rättighet innehåller. […] Trots detta kan en säkringsåtgärd […] också 

avse att sökanden redan på förhand, alltså före rättegången och domen, beviljas rätt att åtminstone i viss 

mån nyttja den rättighet som sannolikt tillkommer honom.” 
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löser situationen med hjälp av en schematisk avvägning mellan de aktuella intressena 

(konsekvensbedömning) eller (b) kräver att endast enkla frågor skall prövas i det 

summariska förfarandet.  

 

7.2 Förbudsdomsförutsättningarna 

 

Förbudsdom vid avtalsingrepp kan meddelas med stöd av OtillbFörfL 6 §, som anger att 

en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med eller upprepa förfarande, som strider 

mot 1–3 §.416 Förbudet skall förstärkas med vite, om ej detta av särskilt skäl är 

obehövligt. Problemet med bestämmelsen är de närmare förutsättningarna för förbud. 

Något förenklat kan man säga att förutsättningarna för förbud är (a) kränkning av 

OtillbFörfL 1 § och (b) en fara för att kränkningen fortsätter eller upprepas. 

 

Ovan redogjordes ingående för under vilka förutsättningar ett avtalsingrepp kan vara i 

strid med OtillbFörfL 1 §. Det som emellertid är viktigt att notera är att det för förbud 

inte i regel krävs uppsåt eller oaktsamhet. En förbudsdom kan således meddelas trots 

den utomstående partens goda tro.417 Förbud också vid god tro kan motiveras med en 

hänvisning till att påföljdssystemet skall vara heltäckande: Om det inte finns påföljder 

som gäller vid god tro blir effektiviteten lidande i och med att skadestånd ersätter 

skador endast vid culpa. Man kan även förklara det strikta ansvaret med att förbudet 

verkar i två faser; dels föreläggs förbudet (förstärkt med vite), och först efter brott mot 

förbudet utdöms vitet. I den första fasen fastställs sålunda gränserna för motpartens 

handlingsfrihet.418 Om motparten inte håller sig inom dessa gränser och om han kunde 

ha agerat på ett annat sätt, skall vitet dömas ut. Tanken är då att ett brott mot ett 

domstolsförordnande inte kan vara utfört i god tro.  

 

                                                 
416 Även om MD inte har tagit avtalsingreppsyrkanden till prövning (MD 64/03) innebär dock HD 2004:4 

att MD har behörighet att pröva avtalsingreppsmål. 
417 RP 114/1978, 17. Bärlund 2004, 6. Aaltonen 1985, 172.  
418 Henckel 1974, 113. Se även Gomard 1997, 375, som anför att förbudet är ägnat att göra motparten 

medveten om sökandens rätt och de konsekvenser som en överträdelse av förbudet kan leda till. 
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Problemet är att ett avtalsingreppsansvar bygger på tanken om ett avsiktligt ingrepp i ett 

avtalsförhållande. Därför måste man fråga sig om avsikt även bör vara ett moment i 

förbudsprövningen. Svaret bör vara jakande, eftersom själva kränkningen av 

OtillbFörfL 1 § förutsätter avsikt att åstadkomma ett avtalsbrott. Ett 

avtalsingreppsansvar kan endast finnas vid avsiktliga ingrepp, oberoende av om 

påföljden som yrkas är förbud, skadestånd eller ogiltighet. 

 

Eftersom syftet med förbudet är att förhindra framtida otillbörliga förfaranden kan något 

förbud inte meddelas om det inte finns fara för ett sådant. Frånvaron av fara kan således 

anses vara ett undantag till förbudsbestämmelsen. Förbudet är framåtblickande och dess 

syfte är att förhindra framtida intrång. Om det objektivt sett inte föreligger någon fara 

för att intrånget upprepas finns det inte heller något rättsligt intresse av att meddela ett 

förbud. Kravet på fara har inte alltid upplevts som självklart. I nyare finsk doktrin har 

man anfört att fara inte är en förutsättning för förbud. Bärlund anser att förbud i 

prejudicerande syfte, t.ex. då näringsidkaren har meddelat att han inte kommer att 

fortsätta eller upprepa sitt lagstridiga förfarande, skall vara möjligt.419 Bärlund grundar 

sin syn på uttalanden i förarbetena och MD:s rättspraxis. Han har dock (endast) 

konsumentärenden i åtanke eftersom han anger att förbud i prejudicerande syfte har 

använts när det varit nödvändigt med hänsyn till konsumentskyddet.420 Jag anser att 

kravet på fara för fortsatt förfarande bör vara ett absolut krav för förbud. Att en 

näringsidkare har förbundit sig att inte fortsätta med ett förfarande innebär inte att faran 

för fortsatt kränkning därmed automatiskt faller bort. I regel bör man vid 

farebedömningen inte tillmäta sådana partsutfästelser som gjorts med tanke på en 

pågående process någon betydelse  (arg. HD 1994:132). Endast i det fall att det 

objektivt sett är omöjligt, och eventuellt om det är mycket svårt, att upprepa det 

otillbörliga förfarandet kunde man tänkas tillmäta utfästelser betydelse. 

Farebedömningen bör alltså i grunden bygga på objektiva kriterier: hur sannolikt är det 

att näringsidkaren kommer att upprepa sitt förfarande? Utgångspunkten bör vara att 

alltid då det finns en ontologisk möjlighet är kravet på fara uppfyllt. En ensidig 

utfästelse gör inte ett förfarande omöjligt. Orsaken till att ha ett så lågt krav på 

                                                 
419 Bärlund 2004, 7. 
420 Bärlund 2004, 8. 
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farerekvisitet är att kränkningen som har inträffat skapar en presumtion om att den 

sannolikt kommer att inträffa även i framtiden. För att omkullkasta presumtionen krävs 

mycket starka skäl. 

 

Om man vill hålla kvar möjligheten att ge prejudicerande domar, där det inte finns 

någon fara för fortsatta olagliga aktiviteter, borde MD:s behörighet tolkas så att rätten 

att meddela förbudsdomar även omfattar rätten att meddela fastställelsedomar. Detta 

vore en ändamålsenlig tolkning i och med att varje förbudsdom ändå innehåller ett 

fastställelsemoment: fastställelsedomen är alltså en förbudsdom från vilket man tagit 

bort förbudet. Eftersom MD har rätt att meddela förbudsdom bör den a fortiori ha rätt 

att meddela fastställelsedomar. Denna tolkning skulle innebära att såväl MD som de 

allmänna domstolarna skulle ha rätt att meddela fastställelsedomar. Detta utgör dock 

inget problem, eftersom MD som sagt redan enligt gällande syn blir tvungen att 

fastställa om det har skett ett brott mot någon av de marknadsrättsliga lagarna. 

 

Enligt OtillbFörfL 6 § anges att en näringsidkare kan förbjudas att ”fortsätta med eller 

upprepa” ett förfarande. Det indikerar att en kränkning redan måste ha skett. Detta 

skiljer sig t.ex. från tysk rätt där förbud vid förestående kränkningar kan meddelas. 

Särskilt vid avtalsingrepp skulle förbud vid förestående avtalsingrepp vara av betydelse. 

Det återstår att se om domstolarna är villiga att tolka bestämmelsen extensivt med 

hänvisning till effektivitetshänsyn. 
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7.3 Förutsättningarna för interimistiskt förbud 

7.3.1 RB 7:3 

7.3.1.1 Materiella förutsättningar 

 

Bestämmelsen om den s.k. allmänna säkringsåtgärden (RB 7:3) har följande lydelse: 

 
Om sökanden visar sannolika skäl för att han har någon annan rätt gentemot motparten än 

vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan styrkas genom ett avgörande enligt 2 kap. 2 § 

utsökningslagen, och det är fara för att motparten genom att göra, påbörja eller underlåta 

något eller på något annat sätt förhindrar eller försvagar sökandens möjligheter att göra sin 

rätt gällande eller väsentligen minskar dess värde eller betydelse, får domstolen 

1) vid vite förbjuda motparten att göra eller påbörja något, 

2) vid vite förelägga motparten att göra något, 

3) berättiga sökanden att göra eller låta göra något, 

4) bestämma att motparten tillhörig egendom skall överlämnas i en sysslomans besittning 

och förvaltning, eller 

5) bestämma om andra åtgärder som behövs för att trygga sökandens rätt. 

 

När domstolen beslutar om att meddela ett sådant förbud eller en sådan föreskrift som 

avses i 1 mom. skall den fästa uppmärksamhet vid att motparten inte orsakas oskäligt men 

i förhållande till det intresse som skall tryggas.  

 

De materiella förutsättningarna för en allmän säkringsåtgärd enligt RB 7:3 är tre: 

anspråks-, fare- respektive konsekvensrekvisitet.421 Med anspråksrekvisitet avses att 

                                                 
421 Se Havansi 1994, 8 och 56 om anspråksrekvisitet; 8 och 69 om farerekvisitet samt 79-81 om 

intresserekvisitet (haittaharkinta). Se även Havansi 2000, 1171 f och 1178 (intressipunninta, som betyder 

intresseavvägning, används i ett indraget stycke). Se även Savola 2001, 441 som talar om 

intressiharkinta. Jfr dock Havansi 1999, 394, där han anför att förutsättningarna för allmänna 

säkringsåtgärder är två: anspråk (vaade-edellytys) och fara (haitanvaara). I Havansi 2001, 136 är 

förutsättningarna åter tre. Jfr Norrgård 2002 där förutsättningarna är två: intrångsrekvisitet och 

konsekvensrekvisitet. Denna indelning skulle även vara gångbar här, eftersom anspråk och fara är olika 

sidor av samma mynt. 



  175

sökanden skall visa sannolika skäl för att han har någon annan rätt gentemot motparten 

än en i RB 7:1 avsedd fordran eller en i RB 7:2 avsedd bättre rätt. Sökandens rätt skall 

även kunna styrkas genom ett avgörande enligt UL 2:2. Med farerekvisitet avses att det 

bör föreligga fara för att motparten på något sätt förhindrar eller försvagar sökandens 

möjligheter att göra sin rätt gällande eller väsentligen minskar dess värde eller 

betydelse. Enligt konsekvensrekvisitet i RB 7:3.2 skall domstolen när den beslutar om 

att meddela ett förbud fästa uppmärksamhet vid att motparten inte orsakas oskäligt men 

i förhållande till det intresse som skall tryggas. I rättspraxis och litteraturen har 

konsekvensrekvisitets roll varit undanskymd. Konsekvensrekvisitet måste dock 

tillmätas större betydelse än vad man hittills gjort för att förutsättningsprövningen skall 

vara så bra som möjligt. Ett förbud skall kunna meddelas trots något svagare bevisning, 

om konsekvensbedömningen väger till sökandens fördel. Man kunde säga att 

konsekvensbedömningen inte enbart skall användas som sköld utan också som svärd. 

 
Utöver dessa materiella förutsättningar ställer lagen ett flertal processuella förutsättningar 

som skall vara för handen för att den begärda åtgärden skall kunna meddelas.422 1. De 

allmänna domstolarna är behöriga att handlägga säkringsåtgärdsärenden (RB 7:4). Ifall 

ansökan anhängiggörs vid fel domstol kan ansökan avvisas på motsvarande sätt som i en 

ordinarie process. 2. Som huvudregel skall den kontradiktoriska regeln följas, vilket 

betyder att en säkringsåtgärd inte får meddelas utan att motparten har getts tillfälle att bli 

hörd (RB 7:5.2 första meningen). I brådskande fall – eller som det uttrycks i lagen – om 

det finns risk för att avsikten med säkringsåtgärden annars äventyras, får säkringsåtgärden 

meddelas utan att motparten ges tillfälle att bli hörd (RB 7:5.2 andra meningen). 3. 

Verkställigheten av en säkringsåtgärd förutsätter enligt huvudregeln att sökanden ställer 

säkerhet för den skada som åtgärden kan åsamka motparten (UL 7:16). Befrielse från 

denna skyldighet kan beviljas av domstolen endast om sökanden inte förmår göra det och 

om hans rätt kan anses uppenbart grundad. Skyldigheten att ställa säkerhet hänför sig till 

sökandens skadeståndsansvar. En sökande som i onödan utverkat en säkringsåtgärd är 

strikt skadeståndsansvarig gentemot motparten för den skada denne lidit (RB 7:11).  

 

                                                 
422 Endast vissa av dessa förutsättningar presenteras för att ge en överblick över de processuella krav som 

ställs. 
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7.3.1.2 Anspråksrekvisitet 

a. Annan rätt 

 

Anspråksrekvisitet är för handen om sökanden visar sannolika skäl för att han har någon 

annan rätt gentemot motparten än vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan styrkas 

genom ett avgörande enligt UL 2:2. I fråga om anspråksrekvisitet måste två frågor 

besvaras: vilka krav ställs på en i bestämmelsen avsedd ”annan rätt”, och vad avses med 

”sannolika skäl”? 

 

Den rätt som avses i bestämmelsen skall vara någon annan än vad som nämns i 1 eller 2 

§, d.v.s. anspråket mot svaranden måste vara något annat än en fordran (1 §) eller en 

bättre rätt till ett viss egendom (2 §). Vid avtalsingrepp handlar det inte om en 

penningfordran eller om bättre rätt, varför kravet på annan rätt till denna del uppfylls. 

Vid avtalsingrepp handlar det om att ena avtalsparten har ett anspråk mot den 

utomstående parten om att denne skall upphöra med aktiviteter som kan leda till att den 

andra avtalsparten begår ett avtalsbrott.  

 

Det krävs att anspråket i fråga kan styrkas genom ett avgörande enligt UL 2:2. Denna 

bestämmelse betingas av att RB 7:3 är en allmän lag för alla slag av rättigheter. Därför 

krävs att rättigheten i fråga kan fastställas genom ett domstolsavgörande eller något 

annat avgörande som nämns i UL 2:2. Det betyder att rättigheter som inte kan 

genomdrivas i en ordinarie process inte heller kan genomdrivas i en 

säkringsåtgärdsprocess. T.ex. i det arbetsrättsliga fallet HD 1999:53 yrkade sökanden 

med stöd av RB 7:3 att arbetsgivaren skulle förbjudas att häva arbetsförhållandet. HD 

förkastade ansökan med motiveringen att arbetstagaren inte har någon sådan rätt ens i 

ordinarie process. Med en säkringsåtgärd kan man inte yrka på sådant som inte kan 

godkännas i ordinarie processer.423 För att kravet på domstolsavgörande som föreskrivs 

i UL 2:2 skall uppfyllas i fråga om avtalsingrepp måste domstolen kunna meddela en 

                                                 
423 Om HD 1999:53 se även Koulu 1999.  
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förbudsdom. Förbudsdomskravet uppfylls i och med att en kränkning av OtillbFörfL 1 § 

kan leda till att en förbudsdom enligt OtillbFörfL 6 § meddelas. 

 

b. Sannolika skäl 

 

HD har i flera fall tagit ställning till vad som avses med sannolika skäl. Det har 

utkristalliserats två typer av säkringsåtgärder i HD:s praxis. Den ena är kvarstad, som är 

en mindre ingripande åtgärd än vad som aktualiseras i huvudsaksprocessen. T.ex. i HD 

1994:132 yrkade sökanden kvarstad till säkerhet för en skadeståndsfordran. Kvarstad är 

en mindre ingripande åtgärd i och med att svaranden inte åläggs att betala 

skadeståndsbeloppet till käranden. Däremot förhindras dispositionsrätten över de 

kvarstadsbelagda medlen. Den andra typen är en s.k. fullgörelseåtgärd som leder till att 

sökanden redan före ett laga kraft vunnet huvudsaksavgörande får det han yrkar i 

huvudsaksprocessen. Som exempel på en fullgörelseåtgärd kan nämnas yrkandet i HD 

1998:143 där en idrottsman som hade fått ett tävlingsförbud på grund av ett positivt 

dopingtest yrkade på att domstolen skulle upphäva det tävlingsförbud som hade 

meddelats av idrottsförbundet. I huvudsaksprocessen skulle idrottaren komma att yrka 

detsamma. 

 

Skillnaden mellan kvarstad och fullgörelseåtgärd ligger i beviskravet. Beviskravet vid 

fullgörelseåtgärder är högre än vid kvarstad.424 RB 7:3 förutsätter att sökanden visar 

sannolika skäl för att han har en annan rätt. Detta beviskrav – sannolika skäl – har av 

HD ansetts vara flexibelt; beviskravet är lägre vid kvarstad och högre vid 

fullgörelseåtgärd. Beviskravet vid kvarstad slogs fast i HD 1994:132 och HD 1994:133, 

som båda gällde kvarstad enligt RB 7:1 till säkerhet för en skadeståndsfordran. 

Tingsrätten och hovrätten förkastade ansökan, men HD biföll den. HD ansåg att 

                                                 
424 Se även Savola 2001, 451. Jfr dock de uttalanden som har gjorts i doktrinen. I doktrinen har man 

ansett att det beviskrav som tillämpas i säkringsåtgärdsärenden är – om inte övervikt – så åtminstone 

mycket nära övervikt. Se Lappalainen 2001, 343. Se även Havansi 2000, 1117 f och Havansi 1994, 15-81. 

Se även Jokela 2002, 122. 
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sannolika skäl innebar att fordran inte var uppenbart ogrundad. T.ex. i HD 1994:132 

uttrycktes saken på följande vis: 

 
Kravet på att sökanden skulle visa sannolika skäl för sin fordran ansågs uppfyllt genom att 

gärningen, skadan och ansvarsgrunden hade individualiserats så, att fordran i ljuset av den 

företedda bevisningen eller rättsligt inte kunde anses uppenbart ogrundad.  

 

I HD 1998:143, HD 2000:94 och HD 2003:118 har emellertid slagits fast att beviskravet 

vid fullgörelseåtgärder är betydligt högre.425 I HD 1998:143 anfördes följande:426 

 
Om den av S ansökta säkringsåtgärden beviljades skulle det betyda att han redan under 

rättegången skulle komma i åtnjutande av hela den rättighet som han yrkade i sin talan. Vid 

bedömningen av om en säkringsåtgärd skall beviljas i ett sådant fall skall det ställas 

betydligt högre krav på sannolikheten av sökandens rättighet än vad som ställs på 

sannolikheten för en fordran i ett kvarstadsärende. För att ansökan skall kunna bifallas  

räcker således inte enbart att sökandens rättighet i ljuset av den företedda bevisningen eller 

rättsligt inte är uppenbart ogrundad.427 

 

HD:s syn på att beviskravet vid fullgörelseåtgärder är betydligt högre än vid kvarstad,  

utvecklades i HD 2000:94 där Finlands Sjömans-Union r.f. hade verkställt en blockad 

som gällde det estniska handelsfartyget MV Rakvere.428 Rederiet ESCO, som ägde 

Rakvere, ansökte bland annat om att domstolen skulle förbjuda Sjömans-Unionen att 

fortsätta blockaden. HD anförde att upphävandet av blockaden i sig är möjligt enligt RB 

7:3, och att ett bifall av ansökan förutsatte att ESCO visar sannolika skäl för att 

blockaden är rättsstridig. Eftersom den begärda åtgärden skulle innebära en fullgörelse 

av sökandens rätt utgick HD ifrån det beviskrav som hade slagits fast i HD 1998:143, 

                                                 
425 Se min artikel om interimistiska förbud i patenträtten (Norrgård 2004), där HD 2003:118 analyseras. 
426 Se även Havansis kommentar till fallet i Havansi 1999. Han anför att tre frågor är av intresse i fallet. 

För det första skulle det avgöras om dylika idrottsrättsliga tvister kan lösas i domstolar. För det andra 

skulle det avgöras om RB 7:3 var tillämplig på en dylik tvist. För det tredje skulle beviskravet fastställas.  
427 Övers och kurs. MN. 
428 För en kommentar av fallet se Havansi 2001. 
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d.v.s. ett betydligt högre beviskrav vid fullgörelseåtgärd än vid kvarstad.429 HD anförde 

att bedömningen av rättsstridigheten grundar sig på en summarisk prövning. HD ansåg 

att det i första hand är möjligt att förbjuda blockaden när åtgärden uttryckligen har 

förbjudits i den nationella rätten eller i EG-rätten så att rättigheten kan åberopas mellan 

enskilda. Åtgärden kunde anses vara sannolikt rättsstridig också om motsvarande 

kampåtgärd till följd av hur den genomförs, dess syfte eller dess följder av hävd i 

rättspraxis har ansetts vara rättsstridig eller i strid med god sed eller oskälig. HD 

förkastade ansökan eftersom dessa krav inte uppfylldes. 

 

HD:s syn på vad som utgör summarisk prövning innebär alltså i detta fall, som primärt 

gällde den rättsliga bedömningen av blockadens laglighet, att rättsläget skall vara klart. 

Detta framgår av att det skall finnas uttryckliga förbud i lagen eller EG-rätten eller att 

det finns en vedertagen linje i rättspraxis. 

 

Denna linje är förståelig om man fokuserar bara på den materiella rättigheten. Det 

förefaller naturligt att beviskravet är högt i de fall fullgörelse sker före eller under 

rättegången; sökanden får ju allt han vill ha utan att behöva anhängiggöra en ordinarie 

process. Det höga beviskravet kan också motiveras genom att hänvisa till att 

utgångspunkten är att säkringsåtgärder finns till för att säkerställa anspråk, inte för att 

fastställa och verkställa rättigheter och skyldigheter.430 Rättigheterna och skyldigheterna 

kan endast fastställas i huvudsaksprocessen. Genom säkringsåtgärderna säkerställs 

anspråken, vilket i regel innebär att den åtgärd som vidtas är mindre ingripande än det 

egentliga yrkandet i den ordinarie processen. T.ex. i en tvist om äganderätten till ett 

antal aktier kan de omtvistade aktiebreven beläggas med kvarstad. Däremot kan 

aktiebreven inte överlåtas till sökanden. I vissa situationer är det inte möjligt att 

säkerställa anspråket genom en mindre ingripande åtgärd, utan domstolen är tvungen att 

säkerställa verkställigheten av sökandens rättighet genom full prestation. Eftersom 

                                                 
429 Havansi 1999, 395 har anfört att en följd av detta högre beviskrav är att sökanden är tvungen att satsa 

betydligt mer på att visa sannolikheten av sin rätt. 
430 MüKoZPO, 616 [vor § 916 Rn 14]. Så även Havansi 1994, 73. Se även Wrede 1902, 447 (”De afse 

således icke att omedelbart förverkliga detta anspråk, utan endast att säkerställa anspråkets förverkligande 

eller, med andra ord, att säkerställa exekutionen i egentlig mening.”) och Wrede 1927, 505. 
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förbudsrätten verkställs utan att anspråket har prövats i en ordinarie rättegång, måste 

domstolen vara mycket omsorgsfull och ställa höga krav på ansökan för att den skall 

kunna bifallas. I förlängningen innebär detta att fullgörelseåtgärder förblir i 

undantagsställning. 

 

Det första HD-avgörande där domstolen hade att ta ställning till den allmänna 

säkringsåtgärden var HD 1995:117. I det målet hade fyra samiska renskötare yrkat 

fastställelse av att de tillsammans med områdets övriga samiska renskötare hade en 

sådan rätt att idka renskötsel på ett visst staten tillhörigt område att rätten utgjorde 

hinder för staten att bygga nya vägar och att avverka skog på området. Innan HD tog 

ställning till rätten att idka renskötsel meddelade den enligt RB 7:3 forststyrelsen ett 

interimistiskt förbud vid en miljon marks vite att påbörja skogsavverkning eller 

vägarbeten på det område som angavs i i käromålet. Det anmärkningsvärda är att HD 

sedermera förkastade renskötarnas talan, vilket ger en antydan om att domstolens 

prövning av det interimistiska förbudet inte (enbart) var materiell. Om domstolen endast 

hade utfört en materiell prövning, skulle något avverkningsförbud sannolikt inte ha 

meddelats. Detta avgörande, som inte stämmer överens med HD:s senare praxis, är 

betydelsefullt åtminstone i en bemärkelse. Det visar att HD även själv – åtminstone i 

vissa fall – anser att en materiell prövning inte alltid är det enda som gäller. 

 

I HD 2003:118, som gällde intrång i ett förfarandepatent, ansåg sökanden att svarandena 

i sina fartyg använde tekniska lösningar som gjorde intrång i sökandens patent. HD 

följde, efter omröstning (4—1), sin tidigare linje (HD 2000:94, 1998:143) enligt vilken 

beviskravet vid fullgörelseåtgärder skall vara betydligt högre än vid kvarstad. Det 

problematiska med HD:s avgöranden är att de ger föga ledning i fråga om beviskravets 

egentliga höjd. Vad innebär ”betydligt högre än inte uppenbart ogrundat”? En 

(otillfredsställande) tolkning är att beviskravet är mycket högt, och en fullgörelseåtgärd 

endast kan meddelas i mycket klara situationer. En annan tolkning är att HD har avsett 

att skapa ett flexibelt beviskrav som varierar på basis av de konsekvenser beslutet för 

med sig. Särskilt i immaterialrättsliga mål har de lägre instanserna blivit tvungna att ta 

ställning till den närmare innebörden av beviskravet. Det är också i dessa mål som 

domstolarna förefaller att ha anammat synen på att beviskravet måste vara flexibelt. 
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7.3.1.3 Farerekvisitet 

 

Farerekvisitet är för handen enligt RB 7:3 om det är fara för att motparten på något sätt 

”förhindrar eller försvagar sökandens möjligheter att göra sin rätt gällande eller 

väsentligen minskar dess värde eller betydelse”. Vid avtalsingrepp innebär farerekvisitet 

att man frågar om avtalsingreppet kommer att fortsätta eller, om ingreppet är i 

förberedelseskedet, om det är förestående inom en snar framtid. Sannolika skäl för 

anspråksrekvisitet skapar en presumtion om att det finns en fara för fortsatt eller 

upprepad kränkning. Tanken är alltså den att om en kränkning pågår så antas den 

fortsätta tills domstolen har meddelat ett förbud. Om det däremot inte ännu har skett 

någon kränkning måste man slå ihop anspråks- och farerekvisitet och bedöma dem 

tillsammans: finns det sannolika skäl för att en kränkning kommer att inträffa inom en 

snar framtid?431 Särskilt vid avtalsingrepp skulle det vara av värde om man kunde 

utverka förbud vid förestående intrång. Det kan trots allt finnas situationer där man 

känner till att någon försöker locka till sig en kund. I stället för att vara tvungen att 

invänta ett avtalsingrepp vore det lämpligare att förbjuda ingreppet redan innan det har 

inträffat, givetvis under förutsättning att det finns sannolika skäl för att ingreppet skulle 

komma att inträffa. 

 

7.3.1.4 Konsekvensrekvisitet 

 

Konsekvensrekvisitet innebär att domstolen, när den beslutar om att meddela ett förbud, 

skall fästa uppmärksamhet vid att motparten inte orsakas oskäligt men i förhållande till 

det intresse som skall tryggas. Det har varit oklart om konsekvensrekvisitet endast kan 

höja ”säkringströskeln”, d.v.s. göra det svårare att utverka en säkringsåtgärd, eller om 

den även kan leda till att det blir lättare.  

 

Enligt den traditionella synen kan konsekvensrekvisitet endast göra det svårare att 

utverka en säkringsåtgärd. Enligt denna syn prövar domstolen först anspråksrekvisitet, 

                                                 
431 Westberg 2004 III, 46 använder termen överhängande risk.  
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därefter farerekvisitet, och om dessa uppfylls, övergår domstolen till att pröva 

konsekvensrekvisitet. Enligt denna syn frågar domstolen om säkringsåtgärden, trots att 

anspråk och fara är för handen, kan orsaka svaranden oskäligt men i förhållande till det 

intresse som skall tryggas.432 Någon koppling mellan förutsättningarna finns inte, utan 

innebörden i förutsättningarna bedöms skilt för sig. 

 

Enligt den s.k. gungbrädesmodellen är syftet med interimistiska förbud att minimera de 

skador som kan uppkomma under rättegången.433 Domstolens uppgift är därför att fatta 

ett beslut som i största möjliga mån överensstämmer med detta syfte. För att kunna fatta 

ett sådant syftesoptimalt beslut måste domstolen ha möjlighet att på ett flexibelt sätt 

beakta anspråkssannolikheten och konsekvenserna. Detta sker inte i en sekvens, utan 

samtidigt, så att beslutskonsekvenserna påverkar hur stark bevisning som krävs för att 

en säkringsåtgärd skall kunna beviljas. Ju större negativa beslutskonsekvenserna är för 

sökanden (i förhållande till svarandens beslutskonsekvenser) desto lägre beviskrav, och 

omvänt: ju större negativa beslutskonsekvenserna är för svaranden, desto högre 

beviskrav. Modellen har operationaliserats till ett beslutsschema som innehåller fyra 

olika situationer: 1. Förbud kan meddelas, om sökandens alternativ är “icke uppenbart 

ogrundat” och motpartskonsekvenserna är mycket små i förhållande till 

sökandekonsekvenserna. 2. Om sökandens alternativ är sannolikare än motpartens 

alternativ kan ett förbud meddelas om konsekvenserna för motparten och sökanden 

väger lika eller om sökandekonsekvenserna är större. 3. Om sökandens alternativ är 

klart sannolikare än motpartens alternativ kan ett förbud meddelas trots att 

motpartskonsekvenserna väger mera förutsatt att dessa inte väger klart mer än 

sökandekonsekvenserna. 4. Om sökandens alternativ är uppenbart (d.v.s. motpartens 

alternativ har eliminerats), kan ett förbud meddelas under alla omständigheter, 

oberoende av motpartskonsekvenserna. Att motpartskonsekvenserna är irrelevanta i 

denna situation beror på att en förbudsdom skulle kunna utverkas om sökandens rätt är 

uppenbar. 

                                                 
432 Se även Westberg 2004 IV, 35 som betecknar detta som ett uttryck för den s.k. sekvensmodellen, 

d.v.s. att förutsättningarna prövas i följd.  
433 Norrgård 2002, särskilt s. 226 f. Benämningen gungbrädesmodellen har använts i Kemppinen 2004, 

136 (keinulautamalli) och Norrgård 2004, 1068.  
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Modellen har fått ett visst fotfäste i hovrättspraxis, särskilt i immaterialrättsliga mål. I 

det patenträttsliga fallet HelHovR 1.4.2004 nr 1226 (CCPI Inc. och Foseco International 

Limited mot Bet-Ker Oy) utgick hovrätten från kravet på betydligt högre beviskrav som 

slogs fast för immaterialrättsliga mål i HD 2003:118. Hovrätten fäste dock stor 

betydelse vid konsekvensbedömningen. Hovrätten konstaterade att om en 

säkringsåtgärd beviljades skulle svaranden lida, en i förhållande till dess storlek, 

avsevärd ekonomisk skada. Sökandena hade däremot inte lyckats visa att de skulle lida 

någon större skada om säkringsåtgärd inte beviljades, speciellt med beaktande av 

bolagens storlek och näringsverksamhetens omfattning. Domstolen konkluderade att 

sökanden, med beaktande av den nytta parterna skulle komma att få och de men 

parterna eventuellt skulle lida, inte med tillräcklig sannolikhet hade visat att den hade 

en patenträttslig förbudsrätt mot svaranden. Domstolen kopplade alltså uttryckligen 

samman konsekvenserna och anspråkssannolikheten.434 

 

7.3.2 OtillbFörfL 7 § 

 

Enligt OtillbFörfL 7.1 § in fine kan MD meddela förbud även temporärt, varvid 

förbudet gäller tills saken är slutligt avgjord. Ett sådant interimistiskt förbud kan 

meddelas under, dock inte före, rättegången. Förutsättningarna för interimistiskt förbud 

enligt OtillbFörfL 7.1 § har lämnats öppna. I förarbetena anges dock att interimistiskt 

förbud skall meddelas i första hand enbart då det är sannolikt att även förbudsdom 

kommer att meddelas i minst samma omfattning. I litteraturen har Bärlund angett 

kriterierna för en förbudsdom som meddelas av MD i marknadsrättsliga ärenden på 

följande sätt:435 

 

                                                 
434 Se även Norrgård 2004, 1073. 
435 Bärlund 2004, 14. Även om Bärlund endast behandlar konsumenträttsliga ärenden i sin artikel dristar 

jag mig att diskutera kriterierna i samband med ärenden enligt OtillbFörfL 1 §. 
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Ett lagbrott skall ha skett och det skall finnas antingen en prejudikatsgrund enligt KSL 

eller lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande eller en inte helt obetydlig risk för att 

näringsidkaren även i fortsättningen bryter mot de marknadsrättsliga bestämmelserna.  

 

För ett interimistiskt förbud krävs enligt Bärlund även att åtminstone två tilläggskriterier 

uppfylls. Enligt sannolikhetskriteriet kan interimistiskt förbud endast meddelas om det 

är sannolikt att ett förbud i minst samma utsträckning kommer att meddelas i det 

slutliga avgörandet.436 Enligt skyndsamhetskriteriet måste det dessutom finnas 

omständigheter som talar för att det behövs ett förbud redan innan det slutliga förbudet 

meddelas. Kriterierna är således totalt fyra till antalet: lagbrott, risk för fortsatt lagbrott, 

sannolikhetskriteriet och skyndsamhetskriteriet. Problemet är att kriterierna överlappar. 

Man frågar sig vad skillnaden mellan sannolikhets- och lagbrotts-/riskkriteriet är. 

Sannolikhetskriteriet hänvisar till förbudsdomsförutsättningarna (lagbrott, risk för 

fortsatt lagbrott). Även behovet av ett skyndsamhetskriterium kan ifrågasättas, eftersom 

ett sådant kriterium innebär att domstolen har konstaterat att det finns (tillräcklig 

bevisning för) ett lagbrott, och risk för fortsatt lagbrott, men domstolen trots det anser 

att det inte finns något behov av ett interimistiskt förbud. En sådan situation är inte 

enbart teoretiskt utan även praktiskt otillfredsställande. Skyndsamheten kan beaktas 

som en del av bedömningen av risken för fortsatt lagbrott: om det fortsatta lagbrottet 

kommer att inträffa efter en längre tid, som är så lång att domstolen hinner meddela en 

förbudsdom innan lagbrottet, så finns ingen risk för fortsatt lagbrott i den mening som 

avses. I övriga fall uppfylls kravet på skyndsamhet. 

 

Jag ser inget behov av att utforma förutsättningarna för interimistiska förbud vid MD på 

ett sätt som avviker från RB 7:3. Därför bör förutsättningarna för interimistiskt förbud 

enligt OtillbFörfL 7 § vara anspråk, fara och konsekvensbedömning. Anspråksrekvisitet 

är för handen om det finns sannolika skäl för att ett brott mot OtillbFörfL 1—3 § har 

skett. Farerekvisitet förutsätter att det även i framtiden finns en fara för att samma 

lagbrott fortsätter. Den största skillnaden är beaktandet av konsekvenserna, som inte 

beaktas som ett skilt moment utan beaktas som en del av anspråksrekvisitet. Ett skilt 

konsekvensrekvisit har den fördelen att det möjliggör en flexibel syn på hur stark 

                                                 
436 Bärlund 2004, 14. 
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bevisning som krävs för brottet mot OtillbFörfL. I vissa situationer är det osäkert om 

något lagbrott har inträffat, men det är klart att ett förbud skulle ha en avgörande 

betydelse för käranden/sökanden, och endast liten inverkan på svarandens verksamhet. I 

andra situationer kan det vara mycket sannolikt att ett lagbrott har inträffat men att ett 

interimistiskt förbud skulle ha en alltför ingripande effekt på svarandens verksamhet. 

 

Stöd för en tolkning som bygger på anspråk, fara och konsekvensbedömning går att 

finna i kommittébetänkandet till OtillbFörfL. Där anges att domstolen vid prövningen 

av om det finns behov av ett interimistiskt förbud skall i huvudsak fästa 

uppmärksamheten vid den otillbörliga verksamhetens konsekvenser.437 Man skall dock 

även undersöka hur klart det är att förfarandet är i strid med OtillbFörfL. Med andra ord 

betonas betydelsen av konsekvens- och anspråksrekvisitet. Att farerekvisitet inte nämns 

förvånar något, eftersom det utan en fara för fortsatta aktiviteter inte finns något behov 

av ett förbud. Eventuellt har man tänkt sig att konsekvensbedömningen täcker även 

farerekvisitet, eftersom konsekvenserna uteblir om det otillbörliga förfarandet upphör. 

 

7.4 Förbudet som påföljd 

7.4.1 Allmänt 

 

Det har sagts att förbudet har som syfte att hindra framtida intrång. För att fylla denna 

uppgift måste förbudets objektiva och subjektiva omfattning samt påföljderna vid brott 

mot interimistiska förbud vara tillräckliga. Med den objektiva omfattningen avses 

frågan om vilka gärningar som omfattas av förbudet. Denna kan i sin tur indelas i 

förbudets bredd (lokal omfattning) och längd (temporal omfattning), varvid bredden 

anger vilka handlingar som vid en given tidpunkt är förbjudna, medan längden anger 

när förbudet träder i kraft och när det upphör att gälla.  

                                                 
437 KM 1977:40, 46: ”Arvioitaessa tarvetta väliaikaisen kiellon määräämiseen on päähuomio kiinnitettävä 

siihen, millaisia vaikutuksia ja millainen merkitys lainvastaiseksi arvioidulla 1—4 §:ssä tarkoitetulla 

teolla todennäköisesti on toisen elinkeinonharjoittajan kannalta.” 
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Ett interimistiskt förbud förstärks enligt huvudregeln med ett vite, som föreläggs för att 

tvinga motparten att avhålla sig från det förbjudna förfarandet.438 Ett vite är ett 

påtryckningsmedel som verkar i flera skeden. Först föreläggs vitet i samband med att 

det interimistiska förbudet meddelas, vilket betyder att domstolen fastställer ett 

penningbelopp som motparten tvingas betala om han bryter mot det som förbjudits. Ifall 

motparten bryter mot förbudet, kan brottet mot förbudet påtalas och domstolen kan 

ålägga motparten att betala det förelagda vitet. För att ytterligare förstärka vitets 

avskräckande verkan kan ett nytt högre vite då föreläggas. 

 

7.4.2 Förbudets objektiva omfattning 

7.4.2.1 Temporal omfattning 

 

Förbudets temporala omfattning omfattar två frågor. Domstolen skall dels avgöra när  

förbudet skall börja gälla (begynnelsetidpunkten), dels när förbudet skall upphöra att 

gälla (upphörandetidpunkten). Om begynnelsetidpunkten kan anföras att verkställighet 

är möjlig trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. Det betyder att ett förbudsbeslut 

skall följas omedelbart efter att förbudet meddelats.  

 

Speciellt i Tyskland har man diskuterat möjligheten att meddela förbud som börjar gälla 

vid en senare tidpunkt.439 En sådan avvecklingsfrist (Aufbrauchfrist) minskar bl.a. de 

skador motparten förorsakas.440 Också i finsk rätt torde det vara möjligt att meddela 

interimistiska förbud som börjar gälla efter en avvecklingsfrist. Domstolen får inte 

                                                 
438 Se även allmännare om viten i RP 63/1990, som är regeringsproposition till viteslagen (1113/1990). 

Det bör dock observeras att viteslagen inte är tillämplig i de fall en allmän domstol meddelar vite 

(viteslagen 2.2 §), förutom när annat föreskrivs särskilt i lag. Eftersom annat inte föreskrivs beträffande 

interimistiska förbud är viteslagen inte tillämplig när domstolen meddelar interimistiskt förbud. Trots att 

viteslagen inte är direkt tillämplig, kan den tillämpas analogt. Så även Havansi 1994, 74. 
439 Se t.ex. Melullis 2000, 657 f. 
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meddela ett förbud som är mer omfattande än vad sökanden har yrkat (RB 24:3.1), men 

något hinder att meddela ett mer begränsat förbud finns inte. Ett förbud försett med en 

avvecklingsfrist är mer begränsat genom att motpartens handlingsfrihet begränsas i 

mindre mån än om förbudet börjar gälla omedelbart. Wilhelmsson har på motsvarande 

sätt konstaterat att MD vid behov kan bevilja näringsidkaren en viss övergångstid för att 

rätta sig efter förbudet. När det dock handlar om förfaranden som klart strider mot en 

specialbestämmelse i 2 kap. KSL borde förbudet dock alltid förordnas att träda i kraft 

omedelbart vid delgivningen.441 

 

Enligt huvudregeln skall ett förbud upphöra att gälla när något behov av förbudet inte 

mera finns. Det framgår t.ex. av RB 7:8.1 att om orsaken till att ett beslut om en 

säkringsåtgärd har fattats inte längre finns, skall åtgärden återkallas. A fortiori bör 

domstolen ha rätt att redan i sitt beslut bestämma en upphörandetidpunkt om det är klart 

när förbudet inte mera kommer att behövas.442  

 

7.4.3 Lokal omfattning 

 

Utgångspunkten när det gäller förbudets lokala omfattning är att endast den handling 

eller de handlingar som har företagits och som har individualiserats i ansökan kan 

förbjudas. Vid utformningen av förbudet skall den straffrättsliga legalitetsprincipens 

obestämdhetsförbud beaktas.443 Ett förbud förstärkt med vite kan nämligen jämställas 

med en straffbestämmelse.444 Lagstiftaren har betonat likheten mellan vite och böter i 

och med att inte bara böter utan även ett vite kan förvandlas till fängelsestraff vid 

                                                                                                                                               
440 Melullis 2000, 658. 
441 Wilhelmsson 1989, 115 f. 
442 För dansk rätts del har Andersen 1997, 121 anfört att ett interimistiskt förbud (fogedforbud) kan vara 

tidsbegränsat. 
443 Den straffrättsliga legalitetsprincipen har ansetts vara en sammanfattning av fyra regler: (a) praeter 

legem-förbudet, (b) analogiförbudet, (c) retroaktivitetsförbudet samt (d) obestämdhetsförbudet. Se Frände 

1989, 1-4 och 223-258 och Frände 2004, 31 ff. 
444 Så även SOU 1982:21, 25 för svensk rätts del. 
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utebliven betalning (SL 2a:4).445 Obestämdhetsförbudet betyder att strafflagstiftningen 

skall vara tillräckligt exakt avgränsad, vilket betyder ett förbud mot alltför omfattande 

och oklara kriminaliseringar.446 

 

VitesL, som tillämpas på viten förelagda av MD men enligt huvudregeln inte på viten 

förelagda av allmän domstol (VitesL 2.2 §), ger stöd för legalitetsprincipen. Enligt 

VitesL 6.2 § skall av vitesföreläggandet tydligt framgå vad parten har förpliktats till och 

den tidpunkt då, före vilken eller från vilken huvudförpliktelsen skall uppfyllas. VitesL 

förutsätter med andra ord tydlighet av föreläggandet, vilket innebär att 

obestämdhetsförbudet gäller för viten förelagda av MD.447 I fråga om viten förelagda av 

allmän domstol ger VitesL åtminstone analogistöd för ett obestämdhetsförbud.448  

 

En strikt tolkning av obestämdhetsförbudet kan leda till för snäva 

förbudsförelägganden, vilket gör det möjligt för den förpliktade parten att kringgå 

förbudet.449 Därför bör det vara möjligt att meddela förbud som går utöver det som 

redan har företagits.450 Frågan är hur långt man kan sträcka sig. Det har anförts att det 

inte är möjligt att ange någon precis regel för hur vidsträckta förbuden får vara.451 En 

möjlighet är att de förbud som meddelas är mycket generella (”X förbjuds att fortsätta 

med sådant förfarande som strider mot OtillbFörfL 1 §”). Dylika förbud strider dock 

mot obestämdhetsförbudet. En balans mellan för snäva och för vida förbud kan uppnås 

genom att utgå från det som motparten har gjort sig skyldig till. Utöver detta skall 

domstolen kunna förbjuda förfaranden som det objektivt sett föreligger en fara för att 

                                                 
445 Se också Frände 2004, 404 ff. 
446 Frände 2004, 41. 
447 Även t.ex. i Danmark gäller ett krav på att ett förbud klart skall ange vad som är förbjudet. Se Gomard 

1997, 402 f. Så även i Sverige. Se SOU 1983:35, 116, där det anges att vitesförbudet måste vara 

preciserat. Som grund för detta anförs vidare att den mot vilken förbudet riktar sig skall veta vad han får 

göra och vad han inte får göra. 
448 Norrgård 2002, 76. 
449 Se Wilhelmsson 1989, 114. 
450 Wilhelmsson 1989, 114 anför att det inte är möjligt att ange någon precis regel för hur vidsträckta 

förbuden får vara. 
451 Wilhelmsson 1989, 114 
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kommer att företas. Ett förbud som går utöver det som redan har företagits skulle 

därmed vara möjligt om det finns fara för kringgående eller motsvarande verksamhet. 

Det i sin tur är en bevisfråga, vilket innebär att domstolen endast kan meddela sådana 

bredare förbud om bevisningen i målet indikerar att det finns risk för kringgående. 

 

7.4.4 Förbudets subjektiva omfattning 

 

Förbudets subjektiva omfattning, d.v.s. vem som kan förbjudas, regleras i OtillbFörfL 6 

§ gällande förbud som avgörs av MD. Utgångspunkten är att förbudet riktas mot den 

näringsidkare som gjort sig skyldig till förfarande som strider mot 1–3 §. Enligt 

OtillbFörfL 6.2 § kan förbudet, om särskilt skäl därtill föreligger, meddelas att gälla 

även person, som är anställd hos näringsidkare, eller annan, som handlar för dennes 

räkning.452 I förarbetena till KSL 2:7, som innehåller motsvarande reglering, anges att 

bestämmelsen har medtagits för att förhindra att man kringgår förbudet genom att 

grunda ett nytt bolag för att bedriva den förbjudna verksamheten.453 

  

I HelHovR 17.9.1999 nr 2732 (S99/1485) meddelades ett förbud mot såväl det samfund 

som brutit mot OtillbFörfL 1 § och 2.1 § som dess VD och huvudägare L. I tingsrätten 

hade L yrkat på avvisning eller förkastande av ansökan gällande honom, eftersom det 

inte ens påståtts att han skulle tillverka eller marknadsföra tvisteföremålet, samt för att L 

inte personligen kan ansvara för aktiebolagets förpliktelser. Tingsrätten förkastade 

yrkandet, och hänvisade till OtillbFörfL 6.2 § och till det faktum att talan i huvudsaken 

var riktad också mot L. 

 

                                                 
452 I MD 2001:4 invände de privatpersoner som vara angivna som svarande att de saknade 

svarandelegitimation, eftersom de inte vara näringsidkare. MD konstaterade dock att förbudet kan riktas 

till en hos näringsidkaren anställd. 
453 Wilhelmsson 1989, 115. Se även RP 8/1977, 30. 
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Den subjektiva omfattningen för förbud vid allmän domstol är oreglerad.454 

Utgångspunkten är även här att det är näringsidkaren som förbudet skall riktas mot. Det 

är däremot oklart om förbudet även kan utsträckas till anställda hos näringsidkaren och 

sådana personer som handlar för dennes räkning. Sanktionssystemets effektivitet och 

rättssystematiska skäl talar för att rätten att meddela förbud skall vara lika omfattande i 

allmän domstol som i MD, men utan lagstöd är det institutionella stödet dock för svagt 

för att man skall kunna säga att en sådan rätt finns i gällande rätt. 

 

7.4.5 Engångsvite och löpande vite 

 

Enligt RB 32:1 skall ett vite som föreläggs av en allmän domstol utsättas till ett visst 

belopp med beaktande av den bötfälldes betalningsförmåga. Utan en 

specialbestämmelse har en allmän domstol ingen rätt att meddela ett s.k. löpande vite. 

Det löpande vitet består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Det finns två sätt att 

bestämma hur tilläggsbeloppet skall räknas. Det kan antingen bindas till tidsfaktorn, 

vilket betyder att vitet bestäms utgående från hur länge det tar innan överträdelsen 

avslutas. Domstolen kan även bestämma att tilläggsbeloppet skall betalas för varje ny 

överträdelse. Utmätningsmannen har rätt att förelägga vitet antingen till ett fast belopp 

eller som ett s.k. löpande vite (UL 3:74). Förvaltningsmyndigheterna har i enlighet med 

VitesL 6.2 § rätt att förelägga vitet till ett visst belopp eller som ett löpande vite, som 

bestäms på basis av tid. Även MD har rätt att förelägga löpande vite, vilket skapar en 

assymetri mellan MD:s och de allmänna domstolarnas behörighet. Orsaken till att en 

allmän domstol saknar rätt att meddela löpande viten framgår inte av lagen eller dess 

förarbeten. Den svenska viteslagen, som till skillnad från den finska motsvarigheten, är 

tillämplig också på vite förelagt av allmän domstol, ger möjlighet att förelägga ett 

löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna (4 §). I litteraturen 

har Möller ansett att rättsläget är klart och att ett löpande vite inte kan meddelas.455 Ett 

                                                 
454 Se Norrgård 2002, 77 ff. Vid allmän domstol kan ett förbud aktualiseras endast i form av ett 

interimistiskt förbud med stöd av RB 7:3. 
455 Möller 2001, 916. 
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krav på ett effektivt sanktionssystem talar för att även allmänna domstolar bör ha rätt att 

meddela löpande viten. 
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8 DET SENARE AVTALETS OGILTIGHET 
 

En möjlig påföljd vid avtalsingrepp är det senare avtalets ogiltighet. AvtL 33 § anger att 

en rättshandling är ogiltig om omständigheterna vid dess tillkomst var sådana, att det 

skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och 

den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antas ha ägt sådan vetskap. Det 

kan argumenteras att ett senare avtal – som ingåtts efter att avtalsparten som varit 

bunden av ett annat avtal har begått ett avtalsbrott för att kunna ingå det senare avtalet – 

kunde ogiltigförklaras med stöd av AvtL 33 §. I regel skulle det då vara primus, d.v.s. 

den första avtalsparten, som alltså är utomstående i förhållande till det andra avtalet, 

som skulle åberopa ogiltigheten. En tillämpning av AvtL 33 § förutsätter dels att det 

skulle strida mot tro och heder att åberopa det senare avtalet, dels att det är möjligt för 

en i förhållande till avtalet utomstående person att åberopa ogiltighet på basis av AvtL 

33 §. 

 

Vid s.k. kollusion, som innebär att ena avtalsparten tillsammans med en utomstående 

ingår en rättshandling i syfte att få den andra avtalspartens avtalsbaserade rättigheter att 

upphöra, har man argumenterat för ett ansvar med stöd av AvtL 33 §.456 Det har sagts 

att det strider mot tro och heder att åberopa en rättshandling som uppkommit som följd 

av kollusion, d.v.s. i syfte att skada en avtalspart. Frågan är dock om en utomstående 

har rätt att åberopa AvtL 33 §. Utgångspunkten är att endast avtalsparterna kan åberopa 

AvtL 33 §. Vid kollusion har varken den avtalspart, som ingått det nya avtalet, eller den 

nya avtalsparten något intresse av att åberopa ogiltigheten, varför den utomståendes rätt 

att åberopa ogiltigheten får en avgörande betydelse. I litteraturen har man ansett att en 

utomstående bör ha möjlighet att åberopa ogiltighet vid kollusion.457 I rättspraxis är 

situationen mer restriktiv. I regel har utomstående inte getts rätt att åberopa AvtL 33 §, 

men sedermera har undantag gjorts till förmån för maken.458 Att maken skyddas rubbar 

                                                 
456 Tammi-Salminen 2001, 253. 
457 Tammi-Salminen 2001, 256 f. 
458 Se HD 1975 II 89, HD 1962 II 80 och HD 1955 II 68. Se även Tammi-Salminen 2001, 255,  

Wilhelmsson 1978, 75 f och Ämmälä 1993, 138 ff. 
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inte nödvändigtvis huvudregeln om att utomstående inte har rätt att åberopa 

ogiltigheten, eftersom makens rättsställning eventuellt påverkas om avtalspartens 

rättsställning påverkas.459 Med stöd av detta synsätt om makens accessoriska ställning 

har det anförts att den vid kollusion skadade parten på motsvarande sätt har ett 

accessoriskt förhållande till avtalsparten, och därför rätt att åberopa ogiltigheten även i 

ljuset av rättspraxis.460 

 

Om den utomstående har rätt att stöda sig på AvtL 33 § kan det räcka med att anse det 

senare avtalet overksamt mot denne, och låta avtalet förbli ikraft inter partes och i 

förhållande till andra tredje personer. Den utomstående torde dock ha rätt att åberopa 

total ogiltighet av avtalet461, särskilt i sådana situationer där rättsskyddet inte realiseras i 

nödvändig utsträckning utan en total ogiltighet. 

 

                                                 
459 Tammi-Salminen 2001, 255. 
460 Tammi-Salminen 2001, 257. 
461 Tammi-Salminen 2001, 257. 
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9 SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

Syftet med undersökningen var att reda ut om det finns eller det de sententia ferenda 

skall finnas ett ansvar för otillbörliga ingripanden i kommersiella avtalsförhållanden på 

basis av regleringen mot otillbörlig konkurrens (OtillbFörfL 1 §). Valet att fokusera på 

konkurrensrelaterade ingrepp hade bl.a. att göra med den internationella 

rättsekonomiska diskussionen, som ofta fokuserar just på sådana situationer där den 

utomstående ingriparen vill komma i den tappande avtalspartens ställe. 

 

Det finns fyra olika typer av avtalsingrepp: medverkan till avtalsbrott, medverkan till 

avtalsenligt upphörande, ingrepp i prekontraktuella förhållanden samt utnyttjande av 

redan begånget avtalsbrott. Den här undersökningen handlade i första hand om det 

första typfallet, medverkan till avtalsbrott. Det argumenterades att det bör finnas ett 

ansvar för medverkan till avtalsbrott. Huruvida något av de andra typfallen det bör leda 

till ansvar är mer tveksamt, eftersom de inte representerar lika klandervärda beteenden. 

Här var dock utgångspunkten den att något ansvar i regel inte bör uppkomma för dessa 

mindre klandervärda former av avtalsingrepp. 

 

Ett flertal argument för och emot ett avtalsingreppsansvar diskuterades. Det 

konstaterades att det redan finns ett begränsat avtalsingreppsansvar i gällande rätt 

(ArbAvtL 3:3.3, HB 13:2). Avtal skyddas av grundlagen. Även om detta skydd inte 

skulle sträcka sig till horisontella förhållanden, har lagstiftaren visat att avtal är särskilt 

skyddsvärda. Eftersom avtalsbrott inte är tillåtet, frågar man sig varför det skulle vara 

tillåtet att vara delaktig i ett avtalsbrott. Rätten till naturaprestation gäller i regel endast 

mellan parterna, men man kan argumentera att även utomstående bör respektera 

avtalspartens rätt till naturaprestation. Det har anförts att ett avtalsingreppsansvar är i 

strid med rättsekonomins teori om effektiva avtalsbrott. Så är dock inte fallet, eftersom 

teorin i sig bygger på felaktiga premisser. Dessutom kan man hävda att teorin i 

förlängningen skulle leda till absurda resultat, som t.ex. att det borde vara tillåtet att 

stjäla, och att avtalsstabiliteten försämras. Det har sagts att avtalspartens ansvar är 

tillräckligt, och att något avtalsingreppsansvar av den anledningen inte behövs. Förutom 
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att avtalsparten kan vara insolvent är det också vanligt att lagen och avtal begränsar 

avtalspartens ansvar så att full ersättning inte fås. Avtalsingreppsansvaret kunde vara till 

hjälp för att uppnå full ersättning. Det s.k. privity-argumentet har även använts mot ett 

avtalsingreppsansvar. Det har sagts att avtalets rättsverkningar begränsar sig till 

parterna, och att en utomstående av den anledningen inte kan bli ansvarig. Att avtalets 

rättsverkningar skulle begränsa sig till avtalsparterna är en regel med omfattande 

undantag, varför argumentets betydelse mot ett avtalsingreppsansvar är diskutabel. 

Dessutom indikerar avtalets ställning som skyddat rättsgott enligt grundlagens 

egendomsskydd att avtalet, precis som annan egendom, skall respekteras av alla, inte 

enbart av avtalsparten. Det konstaterades vidare att det inte utgör något problem att 

koppla ihop ansvaret till avsikten att få till stånd ett avtalsbrott. Flödesportsargumentet, 

som innebär att en okontrollerbar ökning av antalet rättegångar kan följa om man tillåter 

nya ansvarsformer eller utökar ansvaret, har betydelse vid diskussionen om ett 

avtalsingreppsansvar. Dess betydelse är dock störst vid utformningen av 

ansvarskriterierna. Argumentet avgör inte om det skall finnas ett avtalsingreppsansvar. 

 

Ansvar för medverkan till avtalsbrott (typfall 1 enligt indelningen ovan) bör uppkomma 

om en utomstående i avsikt att åstadkomma ett avtalsbrott förmår en avtalspart att vidta 

handlingar som med övervägande sannolikhet leder till ett avtalsbrott. Förmåendet 

(övertalningen m.m.), avtalet, avtalsbrottet och dess väsentlighet, kausaliteten samt 

uppsåtet diskuterades utgående från ett de sententia ferenda-perspektiv. 

 

Påföljderna vid avtalsingrepp är skadestånd, förbud och ogiltighet/overksamhet av avtal. 

Alla tre påföljdstyper diskuterades och analyserades. I fråga om skadeståndet är 

tolkningen av synnerligen vägande skäl i SkL 5:1 av avgörande betydelse. 

Förbudssanktionen vinner sakta men säkert inträde i finsk rätt. Tidigare var 

förbudspåföljden förhållandevis tandlös på grund av att det inte fanns någon allmän 

bestämmelse om s.k. interimistiska förbud. Efter 1993 års rättegångsbalksreform 

infördes dock en s.k. allmän säkringsåtgärd. Förutsättningarna för RB 7:3 diskuterades 

som en möjlighet för interimistiska förbud i avtalsingreppsärenden. Även OtillbFörfL 7 

§, som möjliggör interimistiska förbud vid MD, diskuterades. Slutligen diskuterades 

kort möjligheten att åberopa ogiltigheten av det senare avtalet på basis av AvtL 33 §. 



  196

Det är dock i ljuset av rättspraxis tveksamt om en i förhållande till ett avtal utomstående 

har rätt att åberopa AvtL 33 §. 
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