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Förord 

I

FÖRORD

Det blir nog bra! Så lyder valspråket på institutionen där jag arbetat de senaste sju 
åren. Om det blev bra lämnar jag upp till var och en att själv avgöra. Ett mera sällan 
förekommande valspråk på institutionen är: Det blir nog! Å det kan jag till min stora 
glädje konstatera att så blev fallet. Någon självklarhet var detta dock inte. Medan 
Hamlet konfronterades med frågan vara eller icke vara har jag under årens lopp brottats 
med frågan skriva eller inte skriva. När jag blickar bakåt i tiden kan jag se flera på-
började avhandlingsprojekt som har fått se sitt öde att hamna i papperskorgen. Infalls-
vinklarna har varierat lika ofta som påbörjade arbeten övergivits. Även det sista på-
började projektet, som nu utmynnar i denna bok, har stundvis varit lagt på is under 
långa tidsperioder. Vid närmare eftertanke så har detta emellertid endast varit positivt 
med tanke på avhandlingsskrivandet; nya tekniker & nya problem har sett dagens ljus 
och givit inspiration att gå vidare med projektet.  

Att det till slut blev en doktorsavhandling har jag flera personer att tacka för. Mitt 
största tack går till min handledare, prof. Thomas Wilhelmsson. Utan Thomas kommen-
tarer och uppmuntan att gå vidare hade det varit svårt att ro projektet i land. Jag vill 
även rikta ett varmt tack till mina två förhandsgranskare, prof. Per Jonas Nordell och 
docent Klaus Viitanen, för ett väl förrättat värv. Per Jonas Nordell har även haft vänlig-
heten att åta sig uppdraget som opponent. 

Under hela skrivprocessen har jag arbetat på institutionen för handelsrätt vid Svenska 
handelshögskolan. Jag vill passa på att tacka alla vänner och kolleger vid institutionen 
för denna tid, som präglats av en stimulerande forskningsmiljö. 

Fördelen med den tekniska utvecklingen är att så oerhört mycket material kan hittas i 
elektroniskt format på Internet. Allt material finns dock inte på webben eller i böcker på 
allmänna bibliotek. Därför vill jag rikta ett stort tack till Konsumentverket i Helsingfors, 
för all den hjälp jag fått vid materialinsamlingen. 

Avhandlingsskrivandet har understötts ekonomiskt av Svenska kulturfonden samt  
Svenska handelshögskolans lärares och forskares fond. Till dessa riktar jag ett stort 
tack. 

Av de mera personliga tacken går det första till Magnus Westerlund, som jag har haft 
förmånen att få ”spamma”, ”spimma” och ”spitta” otaliga gånger med kvistiga frågor 
kring modern kommunikationsteknik. I synnerhet vill jag tacka Magnus för all den tid 
som han har åtagit sig med att ingående förklara hur tekniken bakom olika kommuni-
kationskanaler fungerar.  
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II

Slutligen går mitt tack till hemmafronten och det stöd jag erhållit därifrån. Maria har 
visat stor förståelse för att timmarna på institutionen per dygn, i synnerhet i slutskedet 
av avhandlingsskrivandet, har obereonde av veckodag varit dubbelt flera än timmarna 
hemma. Dessutom har det varit både utmanande och givande att som motpart i diskus-
sionerna ha en marknadsförare, som granskat mitt forskningstema med en marknads-
förares glasögon. 

På tåget hem mot Esbo den 18 april 2006 

Joachim Enkvist-Gauffin     
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1

1 INLEDNING 

1.1 Mot ett trådlöst samhälle 

Det finns många saker som präglat den senaste tidens samhällsutveckling. Det innebär 
att det även finns många differentierade termer som kan användas för att beskriva den 
här utvecklingen. Exempel på sådana termer är marknadsorientering, privatisering,1
avreglering och globalisering. Många av de termer som nämns i litteraturen är beskriv-
ningar av ett och samma fenomen.2 De skilda termerna är därtill tätt sammanbundna 
med varandra. En utvidgning av ett fenomen leder ofta till att även ett närbesläktat feno-
men utvidgas. Situationen kunde beskrivas som ett händelseförlopp enligt följande: en 
ökad marknadsorientering innebär ofta att det uppstår en ökad privatisering som i sin tur 
leder till eller förutsätter en ökad avreglering, och allt detta i sin tur beror i hög grad på 
en ökad globalisering eller internationalisering. Utvecklingen kunde liknas vid en snö-
bollseffekt. Inget tyder på att denna utveckling skulle stagnera. Viss verksamhet torde 
dock alltid förbli hos den offentliga sektorn, i synnerhet sådan verksamhet som inte 
någonsin kan bli ekonomiskt vinstbringande.3

Det är också möjligt att med vissa begrepp klassificera dagens samhälle. Sådana be-
grepp som används är t.ex. mediesamhälle, risksamhälle, försäkringssamhälle och infor-
mationssamhälle. Informationsteknologin anses kunna lösa problemet med medborgar-
nas allt mindre intresse för att aktivt delta i samhällsdebatter och rösta. Man talar om 
elektronisk demokrati och hur denna kan aktivera medborgarna i samhällsdebatten. Nya 
kommunikationsteknologier och utvecklandet av datanätverk anses kunna utmana mo-
nopolställningen de politiska hierarkierna innehar, och skapa en medborgarbaserad de-
mokrati.4 Det finns dock risk för en motsatt utveckling. Internet kan användas på ett 
ännu mer sofistikerat sätt än traditionella massmedia för att manipulera allmänna opi-
nioner.5

1 Termen privatisering kan beskrivas på många olika sätt. Orsaken till den världsomfattande privatise-
ringskampanjen av den offentliga sektorn var behov som de multinationella företagen uppställde, se 
Martin 1994 s. 17. För exempel på ett antal definitioner på privatiseringsbegreppet, se Wilhelmsson 2001 
s. 33 f. 
2 Privatisering, avreglering och decentralisering behandlas ofta skilt från varandra, även om de enligt bl.a. 
Fölster tillhör en och samma beslutsprocess. Se Fölster m.fl. 1993 s. 73.  
3 Som exempel på överraskande privatisering kan nämnas privatisering av fängelseverksamheten. Så långt 
har privatiseringskampanjerna ännu inte gått i Finland, men har redan blivit vanligt förekommande i bl.a. 
USA och England. Dock ser vi även i Norden en snabb framväxt av privata vaktbolag och andra säker-
hetsföretag som tilldelas allt mera långtgående befogenheter. Är detta början på en privat poliskår? 
4 Se Bryan & Tsagarousianou & Tambini 1998 s. 3 ff, Walker 2000 s. 131 samt Tsagarousianou 1998 s. 
167.  
5 Moore konstaterar: ”Rather than the realisation of the democratic dream, cyberspace may turn out in-
stead to be the ultimate Big-Brother nightmare.” Se Moore 1999 s. 49. 
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Globalisering. Ett ord som återkommer i de flesta samhällsdiskussioner idag är ordet 
globalisering.6 Inom en del områden är globaliseringen inte något helt nytt fenomen, 
t.ex. har handeln varit mer eller mindre global redan en längre tid. Handel mellan olika 
länder har skett i århundraden. För en del varor kan man säga att handeln har varit 
global under en väldigt lång tid, speciellt för vissa råvaror som enbart kan utvinnas i 
vissa länder. Som ett tecken på en ökande globalisering inom handeln och behov upp-
komna därav kan man nämna CISG.7

Inte endast inom handelns område har det skett en globalisering, utan även många andra 
fenomen har blivit allt mer globala.8 I och med globaliseringen så försvåras de enskilda 
ländernas möjligheter att påverka vissa saker på ett framgångsrikt sätt genom en natio-
nell lagstiftning. Det har av denna orsak utarbetats en mängd internationella konventio-
ner.9

Globaliseringen medför med andra ord ett behov av att skilda länders rättsordningar när-
mar sig varandra. När liknande regler utarbetas underlättas t.ex. handeln mellan länder 
genom att varor och kapital kan röra sig friare mellan länderna. Även enskilda perso-
ners möjligheter att röra sig på den internationella arbetsmarknaden underlättas genom 
att olika tekniska hinder för detta avlägsnas.10

Konsumtionssamhället. Ett annat ord som ofta framträder i många nutida samhälls-
diskussioner är ordet konsumtion. Människor konsumerar fler och fler konsumtions-
nyttigheter.11 Det finns flera orsaker till varför konsumtionen ökat. Sådana orsaker är 
bl.a. den stigande levnadsstandarden i samhället och uppkomsten av olika bonus- och 
kreditkortssystem. Intensiva marknadsföringskampanjer och nya former av konsument-
krediter har likaså bidragit till en allt större konsumtion. En icke obetydlig orsak är det 
ökade urvalet av olika engångsprodukter.  

Urvalet av produkter ökar ständigt i takt med den ökade konsumtionen. Det krävs inten-
siva marknadsföringsåtgärder för att göra en produkt känd på marknaden när produkt-
urvalet blir större. Detta innebär att ju mer människorna konsumerar, desto mera ökar 
också marknadsföringen riktad till konsumenterna. 

Informationsteknologisamhället. Det ord som torde förekomma mest frekvent i sam-
hällsdebatterna är informationsteknologi (IT-samhälle). Informationsteknologi är dess-

6 Castells definierar en global ekonomi som ”an economy whose core components have the institutional, 
and technological capacity to work as a unit in real time, or in chosen time, on a planetary scale.” Se 
Castells 2000a s. 102.  
7 FN:s konvention om internationella köpavtal, CISG (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods), blev antagen i Wien år 1980.  
8 Bl.a. brottslighet känner inte längre till nationella gränser. En orsak till den globala brottslighetens fram-
gång och utbredning under 1990-talet har varit flexibiliteten och smidigheten hos de organisationer som 
deltar. Se Castells 2000b s. 191 ff. 
9 Globaliseringen leder till att de enskilda staternas möjligheter att fatta självständiga beslut i ekonomisk-
politiska frågor inskränks betydligt. I stället överförs beslutsmakten till olika internationella organ, såsom 
WTO och IMF. 
10 En av de mest centrala målsättningarna med EU är att underlätta fri rörlighet för varor, kapital, arbets-
kraft och tjänster. 
11 Många talar också om begreppet ”slit-och-släng-samhälle”. 
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utom ett av de områden där utvecklingen går snabbast framåt. Det är inte helt fel att 
påstå att informationsteknologin är det fenomen som gjort att de två ovan nämnda 
begreppen (globalisering och konsumtionssamhälle) har fått en ökad betydelse den 
senaste tiden. Informationsteknologin har varit en betydande drivkraft för den ökade 
globaliseringen. Speciellt Internets tillväxt har bidragit till den växande globaliseringen. 
Tidigare har endast stora multinationella företag haft tillräckliga resurser för att i större 
utsträckning kunna agera på den globala marknaden. Internet har dock gjort det möjligt 
även för små företag att verka på den globala marknaden.12 Situationen är densamma 
beträffande marknadsföring. Före informationsteknologin fick sitt genombrott så var det 
ett ensamprivilegium för stora resursstarka företag att marknadsföra sig globalt. Mindre 
företag fick på grund av de höga kostnaderna nöja sig med att begränsa sin marknads-
föring till konsumenter på den nationella marknaden. Ju mindre företag det var fråga om 
desto större var sannolikheten att företaget var utsatta för begränsningar även på den 
nationella marknaden. T.ex. företag med endast ett fåtal anställda har ofta fått nöja sig 
med att marknadsföra sig i lokala dagstidningar och i lokalradio eller -TV. Internet har 
dock förändrat situationen radikalt. Med Internet som hjälpmedel kan små företag utöva 
aggressiv marknadsföring och t.o.m. tävla med multinationella företag på den inter-
nationella marknaden. Fördelen med Internet är att det möjliggör global marknadsföring 
till ett mycket lågt pris.13 Professionella hemsidor kan sättas upp för ett mycket rimligt 
pris. Ett stort problem som företagen står inför är det faktum att antalet hemsidor på 
Internet har ökat explosionsartat, vilket naturligtvis innebär att den enskilde webbsurfa-
ren inte nödvändigtvis hittar ifrågavarande företags hemsidor. Företagen erbjuds här 
hjälp av s.k. sökmaskiner på Internet. Företagen kan använda sig av olika tekniska lös-
ningar för att hamna så högt upp som möjligt på sökresultatet som sökmaskinen ger.14

Företaget har också andra möjligheter att allokera trafik till sina hemsidor. Företaget 
kan nämligen med hjälp av olika reklambanners på andra företags hemsidor och via 
slagkraftiga e-postkampanjer allokera större trafik till sina webbsidor.15

Företagens ökade intresse att marknadsföra sig globalt hänger naturligtvis samman med 
att även konsumenterna plötsligt har erbjudits en möjlighet att agera på den globala 
marknaden. På samma sätt som småföretag var konsumenterna ”bundna” till den lokala 
eller nationella marknaden.16 I och med Internets tillkomst och exponentiella tillväxt har 
situationen förändrats radikalt. En konsument uppkopplad till Internet kan hemma i lugn 
och ro t.ex. besöka ett varuhus och röra sig virtuellt bland hyllorna och titta på de varor 

12 Trots att Internet erbjuder möjligheter att agera på den globala marknaden så är det ändå mycket svårt 
att de facto lyckas få ett globalt genombrott. Det gäller framförallt om företaget inte kommer med en 
revolutionerande ny teknik eller idé. Om så inte är fallet så krävs det betydande finansiella insatser för att 
företaget skall få en stor genomslagskraft. Undersökningar från år 2000 visar att det krävs uppskattnings-
vis $ 300 miljoner det första året för att skapa ett on-line varumärke i USA. Se Lindstrom 2002 s. 206. 
13 Förutom betydande kostnadsinbesparingar vid genomförandet av själva marknadsföringskampanjerna 
har Internet blivit ett oersättligt arbetsredskap för företagen, vid genomförandet av grundliga marknads-
föringsundersökningar. Se Mohammed m.fl. 2002 s. 132.      
14 Trenden för tillfället är dock den att webbsurfarna i allt högre grad går till hemsidor via direkt navi-
gering, och inte längre i lika hög grad ”surfar omkring” på Internet. Därför är det allt viktigare för företa-
gen att skapa ett starkt varumärke. Det är med andra ord själva varumärket (Internetadressen) som blir allt 
mera avgörande för att locka webbsurfarna till hemsidan, se Mariano 2002, stycken 1–4.  
15 Populära webbsidor kan begära stora belopp för reklamutrymme på sina sidor. T.ex. Netscape fick in ca 
140 miljoner mark och Yahoo ca 100 miljoner mark redan år 1997, se Hyvönen 1997 s. 58.  
16 I viss mån har det dock förekommit ”internationell shopping” via postorder-försäljning och TV-
shopping via satellittv-kanaler. 
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som finns till salu, oberoende av var varuhuset befinner sig geografiskt. Det finns till 
och med helt virtuella varuhus. Ett av det första och mest kända exemplet på ett dylikt 
varuhus är bokhandeln Amazon. Ett virtuellt varuhus innebär att företaget existerar 
endast på Internet. Varuhuset har inga fysiska försäljningsutrymmen. Antalet varuhus 
och företag som existerar enbart virtuellt växer ständigt. Bokhandlar och musikaffärer 
var de företag som var banbrytare inom området.17 Den senaste tiden har det dock upp-
stått en mängd framgångsrika företag inom varierande branscher, även företag inom ser-
vicesektorn, vilka opererar enbart via Internet. Alla företagsidéer eller -former lämpar 
sig dock inte för denna typ av verksamhet.18 Också konsumenterna har i allt större ut-
sträckning upptäckt de nya möjligheter som Internet erbjuder.19

Ett problem som fortsättningsvis begränsar konsumenternas benägenhet att beställa 
varor via Internet är de relativt höga transportkostnaderna för sändande av den beställda 
varan till konsumenten. Speciellt höga blir transportkostnaderna om konsumenten be-
ställer varan från ett företag på en annan kontinent. Logistiken har dock förbättrats 
märkbart i takt med den ökade globaliseringen, men problemet att det inte är förmånligt 
att transportera små partier kvarstår.20 Problemet med de höga transportkostnaderna har 
dock minskat i och med att den tekniska utvecklingen har möjliggjort att en allt större 
del av produkterna omvandlas till digitalt format. T.ex. datorprogram, filmer, elektro-
niska böcker och musik kan distribueras via Internet i elektronisk form.  

Som redan tidigare nämndes har informationsteknologin varit en viktig drivkraft till den 
växande konsumtionen och globaliseringen. Konsumtionen har ökat bl.a. till följd av att 
konsumenten fått möjlighet att ta del av ett allt större utbud av varor och tjänster. En 
icke oväsentlig del av konsumtionen utgörs av själva informationsteknologin.21 Den tek-
niska utvecklingen ”tvingar” konsumenterna att investera stora belopp i ny utrustning. 
Vill en konsument kunna utnyttja nya mjukvaruprogram maximalt, är han nämligen 
tvungen att med jämna mellanrum uppgradera sin hårdvaruutrustning. På samma sätt är 
den konsument som önskar ta del av nya serviceformer via de nya kommunikations-
kanalerna, tvungen att kontinuerligt införskaffa ny utrustning.  

17 Se Endeshaw 1999 s. 157. 
18 Försök med dagligvaruhandeln via Internet har utvisat att denna företagsform inte nödvändigtvis läm-
par sig så bra att skötas virtuellt. Resultatet av en svensk studie visar att det största problemet med virtuel-
la mataffärer ligger på det emotionella planet; köparen kan varken se, röra eller dofta på varorna. Se 
Wikström & Frostling-Henningsson 2002 s. 95 f.  
19 Tvåhundratusen finländare hade redan år 1999 köpt varor via Internet, se Suomalaiset ostavat interne-
tistä 85 miljoonalla markalla kuukaudessa 1999 s. B10. Antalet har dock inte ökat i så snabb takt efter det, 
år 2002 var nämligen motsvarande siffra 340.000, se Casals 2003, kapitel ”Entä Suomi?”, stycke 1. 
Finland ligger långt efter t.ex. USA i detta avseende. I USA hade nämligen två tredjedelar av konsumen-
terna on-line gjort inköp via Internet, se Jennings 2005 s. 381.   
20 Flera Internetföretag har löst problemet med de höga transportkostnaderna på det viset att de grundat 
lagerutrymmen på olika kontinenter. Förutom minskade transportkostnader får konsumenterna en ytter-
ligare ekonomisk fördel i och med att tullavgifter försvinner. Se Wyckoff & Colecchia 1999 s. 102 och 
Timmers 1999 s. 13. 
21 Utvecklingen inom informationsteknologin är otroligt snabb. Utvecklingen är inte begränsad till dato-
rernas prestanda, utan även t.ex. nya former av lagringsteknik uppkommer med jämna mellanrum. För att 
belysa hur snabb bl.a. utvecklingen av lagringstekniken är, kan nämnas att under ett tidsförlopp på några 
år håller 3.5” disketten, som rymmer 1.44 Mb, på att ersättas av DVD-skivor som rymmer 8.5 gigabyte. 
Det innebär en ökning av lagringskapaciteten om knappt 6000 ggr. 
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Den tekniska utvecklingen har sedan slutet av förra årtusendet gått framåt med storm-
steg. Det föreligger heller inga tecken på att den tekniska utvecklingen skulle stagnera. 
Tvärtom tycks utvecklingen inom många områden tillta i en allt snabbare takt. Den tek-
niska utvecklingen har fört med sig mycket som underlättar människornas vardag. Den 
del av den tekniska utveckling som kommer att läggas särskild vikt vid i denna under-
sökning hör samman med olika kommunikationstekniker. Även utvecklingen inom 
kommunikationsteknologin har varit omfattande och snabb. De nya teknologierna erbju-
der möjligheter att upprätthålla kontakter på ett helt annat sätt, än vad som var möjligt 
endast för ett par decennier sedan. 

Ett kännetecknande drag för tillfället är en allt större integration mellan olika tekniska 
apparater. Så är fallet även beträffande olika kommunikationstekniker. Troligtvis kom-
mer gränserna fortsättningsvis att suddas ut allt mer. Många apparater som möjliggör 
olika funktioner krymper till sin storlek och inryms under samma skal, vilket gör att 
gränserna mellan olika tekniska system till slut flyter samman och försvinner helt och 
hållet.22 Redan i dagens läge är det möjligt att via en mobiltelefon se på TV, surfa på 
Internet samt höra på nyheter från en radiokanal. 

IT-samhället utvecklas som ovan nämnts mycket snabbt, och redan i dag kan vi skönja 
det som kan kallas för det trådlösa samhället. Tidigare krävde t.ex. sändande av ett tele-
fax eller uppkoppling till Internet en fast förbindelse. Utvecklingen av bärbara datorer 
och mobiltelefoner har dock medfört att det inte längre är nödvändigt att befinna sig vid 
ett vägguttag i fall man t.ex. önskar sända ett telefax. I begynnelseskedet krävdes dock 
att man kopplade samman mobiltelefonen och den bärbara datorn. Inte heller detta är 
längre nödvändigt, utan tekniken för både mobiltelefonen och den bärbara datorn har 
utvecklats så att de självständigt kan utföra dylika uppgifter. Via de mest avancerade 
modellerna av mobiltelefonen kan man läsa och sända e-post, skicka telefax, koppla upp 
till Internet o.s.v. Liknande funktioner kan utföras med den bärbara datorn inom s.k. 
WLAN-nätverk.23 WLAN-nätverksbranschen är en av de branscher inom IT-teknologin 
som växer mycket kraftigt i dagens läge.24 För närvarande investerar såväl teleoperatö-
rer som mobiltelefontillverkare stora belopp på nästa generations mobiltelefoner, 3G. 
Dataöverföringshastigheten för 3G uppgår till 2 Mb/sekund.25 En överföringshastighet 
på 2 Mb/s möjliggör förmedling av rörliga bilder till mobiltelefoner. Först när 3G-
nätverket är utbyggt i större omfattning och antalet sålda 3G-telefoner ökar, kommer vi 
att se vilka nya tjänster och tillämpningar som 3G ger upphov till. Troligtvis kommer 
3G-telefonerna att bli synnerligen attraktiva som marknadsföringskanal.26 I takt med att 
WLAN-nätverken byggs ut i allt större omfattning och att dataöverföringshastigheten 
för nästa generations mobiltelefoner ökar märkbart, samt att många andra tekniker, så-

22 En av orsakerna till att de olika teknikerna sammansmälter är digitaliseringen, se prop. 2002/03:110 s. 
58. Kommunikationstekniker som tidigare fungerat analogt har nu ändrats så att de fungerar digitalt, eller 
åtminstone så att de klarar av att behandla digitala signaler. Se Jakobsen 2004 s. 23. 
23 WLAN är en förkortning av Wireless Local Area Network.  
24 WLAN finns i dag främst uppsatta på bl.a. flygplatser, järnvägsstationer, hotell, idrottsanläggningar 
och caféer; s.k. ”HotSpots”. Se Hale II 2005 s. 543. 
25 Det här är en märkbar skillnad jämfört med 2G, som klarar av en överföringshastighet på endast 14.4 
Kbps. Se Franzinger 2003 s. 1700.  
26 Tecken på att så sannolikt sker kan ses från den enorma popularitet NTT DoCoMo:s i-mode har uppnått 
i Japan. För närmare information om i-mode och de bakomliggande orsakerna till dess popularitet, se 
Kalakota & Robinson 2002 s. 145 ff, Natsuno 2003 s. 1 f samt MacDonald 2003 s. 3 ff.   
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som handdatorer och bärbara spelkonsoler förses med kommunikationsmöjligheter, så 
kan man med fog påstå att vi tagit ett långt steg in i det trådlösa samhället.27

1.2 Problemområde och forskningsläge 

De nya kommunikationsteknikerna har, förutom att de erbjuder användarna möjlighet 
att kommunicera, skapat en mängd nya marknadsföringskanaler. Marknadsförare har 
inte varit sena med att använda de nya teknikerna som kanaler för sina marknads-
föringskampanjer. De nya kanalerna har möjliggjort en övergång från massmarknads-
föring till s.k. one-to-one-marknadsföring.28 Internet är utan tvekan den viktigaste tekni-
ken med tanke på uppkomsten av den senaste tidens marknadsföringsmetoder. T.ex. de 
tre marknadsföringsmetoder som nämns i avhandlingens titel, hör alla samman med 
Internet.29 I takt med att kommunikationsteknikerna förbättrats har även marknadsfö-
ringsmeddelanden som frambefordras via dessa kanaler, kunnat göras mycket mer so-
fistikerade, attraktiva och genomslagskraftiga gentemot mottagarna.30

Med tanke på den enskilda mottagaren är det inte utan betydelse via vilken kanal ett 
marknadsföringsmeddelande frambefordras. Marknadsföring via de nya kommunika-
tionsteknikerna har aktualiserat vissa problem som inte alls har förekommit, eller endast 
haft en underordnad betydelse, vid ”traditionell” marknadsföring. De ”nya” problem 
som uppkommit är av följande slag: 1) mottagaren åsamkas kostnader av marknads-
föringsmeddelandet, 2) marknadsföringsmeddelandet medför hinder för mottagaren 
samt 3) marknadsföringen upplevs vara påträngande. Nämnda problem har medfört att 
marknadsföring via flera av de nya kommunikationskanalerna i många länder har under-
ordnats en opt-in-lösning. En opt-in-lösning innebär att den som sänder marknads-
föringsmeddelandet, måste ha mottagarens förhandssamtycke till marknadsföringsåtgär-
den. En opt-ut-lösning innebär att marknadsföringsmeddelanden får sändas till de mot-
tagare som inte meddelat sitt önskemål om att inte få sådan marknadsföring. Det centra-
la temat i avhandlingen är gränsdragningen mellan opt-in och opt-out. Som det redan 
nämndes ovan har det under den senaste tiden i lagstiftningen intagits bestämmelser om 
opt-in för marknadsföring via vissa kommunikationstekniker. Den övergripande fråge-
ställningen i förevarande avhandling är huruvida tillämpningsområdet för gällande opt-
in-bestämmelser är tillräckligt omfattande för att ge mottagarna av icke begärda mark-
nadsföringsmeddelanden via nya kommunikationskanaler ett optimalt skydd med tanke 
på de nya problem som nämndes ovan, och om så inte är fallet, hur opt-in-bestäm-
melserna skall utformas för att ge ett optimalt skydd. Tyngdpunkten har med andra ord 

27 En betydande drivfaktor för utvecklingen mot det trådlösa samhället har varit utarbetandet av den s.k. 
blåtanden (bluetooth). Blåtanden är en trådlös förbindelse som möjliggör förmedling av data och ljud 
mellan många olika slags apparater, på en aktionsradie under 10 meter. Se Eng 2004 s. 87. Flera modeller 
av dagens bärbara datorer har färdigt inbyggda stöd för trådlösa nät, WLAN och blåtand. Målsättningen 
för detta är enligt Alex Gruzen på HP att ”vi ser till att användarna kan klippa av sladden men ändå vara 
uppkopplade”. Se Danielson 2003, stycke 6. 
28 För närmare information om skillnaderna mellan massmarknadsföring och one-to-one-marknads-
föring, se Peppers & Rogers 1996 s. 116 ff. 
29 Spam, eller den svenska benämningen skräppost, är marknadsföringsmeddelanden via e-post. Med 
spim avses skräppost via Instant Messaging, medan spit är skräppost via internettelefoni.  
30 Förutom att det uppkommer helt nya kommunikationstekniker utvecklas de redan befintliga kommuni-
kationsteknikerna, bl.a. på så sätt att minneskapaciteten ökar, grafikfunktionerna förbättras och dataöver-
föringshastigheten blir snabbare.
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satts vid kommunikationskanalerna som används vid marknadsföringen, inte själva in-
nehållet i marknadsföringsmeddelandet. Det finns dock skäl att även behandla vissa 
traditionella marknadsföringskanaler, eftersom sådana inte har behandlats i rättsdoktri-
nen i den utsträckning som kan anses motiverat med hänsyn till de problem som nämns 
ovan.

Påföljdssystemet i konsumentskyddslagstiftningen har ofta kritiserats för att vara tand-
löst. Faran med ett tandlöst påföljdssystem blir än mer problematiskt med tanke på 
marknadsföring via de nya kommunikationsteknikerna. Dessa har nämligen möjliggjort 
marknadsföring i betydligt större omfattning än tidigare. Även med en synnerligen ringa 
marknadsföringsbudget är det möjligt att genomföra en global marknadsföringskam-
panj. De låga marknadsföringskostnaderna har lett till en explosiv tillväxt av mängden 
marknadsföring, speciellt marknadsföring via Internetbaserade kommunikationskana-
ler. För att konsumentskyddet skall fungera på ett tillfredsställande sätt, trots den ökade 
mängden marknadsföring, är det mycket viktigt att påföljdssystemet fungerar effektivt. 
Min målsättning med genomgången av nuvarande påföljdsregler är att visa bristerna i 
systemet, och samtidigt lägga fram förslag till alternativa påföljder för att förbättra 
situationen. Det nuvarande systemet har uppenbara brister på såväl den preventiva som 
den reparativa sidan. En genomgående studie av problemet förutsätter även att den 
processuella sidan behandlas. Jag är dock medveten om att det blir endast en skrapning 
på ytan. En omfattande analys av enbart de processuella frågorna skulle ge tillräckligt 
med stoff för en separat doktorsavhandling. Jag finner det dock motiverat att göra på det 
här sättet. Att enbart göra en studie av marknadsföring via de nya kommunikations-
teknikerna och vilka problem som hör samman därmed, utan att se på den andra delen, 
d.v.s. hur man i praktiken kan lösa problemen, skulle kännas som att lämna arbetet på 
hälft.

Ett annat särdrag som kräver speciell uppmärksamhet är att marknadsföringen i allt 
högre grad har blivit global. Det innebär att den som genomför marknadsföringen och 
mottagaren av marknadsföringsmeddelandet befinner sig i olika stater. I en sådan situa-
tion uppkommer frågan om myndigheterna i konsumentens hemland kan ingripa mot 
marknadsföringen. Både den svenska och finska MD har redan i samband med mera 
traditionella marknadsföringskanaler konstaterat att de kan ingripa, om marknadsfö-
ringen riktar sig till konsumenter i det egna hemlandet. Internet har den säregenskapen 
att en webbsida i princip riktar sig till konsumenter i samtliga länder, där det finns 
Internetförbindelse. För att inte ansvaret skall bli allt för betungande, måste vissa krite-
rier vara uppfyllda, innan marknadsföringen på en webbsida kan anses rikta sig till kon-
sumenter i en viss stat. Vid genomgången av denna problematik har jag i stor utsträck-
ning använt mig av den amerikanska diskussionen om jurisdiktion i cyberrymden. Jag 
vill dock understryka att jag från denna diskussion hämtat svar endast på frågan till 
vilken stat en marknadsföringsåtgärd anses vara riktad till, och inte gått in på lagvals-
frågor.31 Lagvalsfrågan i sig själv skulle spränga ramarna för denna undersökning.      

Övergången mot en rättsdogmatisk metod. Det är lätt att vara efterklok. Det har jag fått 
erfara många gånger under skrivprocessen. Kanske det hade varit klokare att följa de 

31 Såväl den inhemska som den amerikanska lagstiftningen saknar lagbestämmelser som skulle ge väg-
ledning i frågan till vilken stat marknadsföring på Internet skall anses vara riktad.
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planer som uppgjorts i begynnelseskedet av avhandlingsskrivandet; nämligen att skriva 
avhandlingen i artikelformat. Trots att lagstiftningen tenderar att släpa efter den tekniska 
utvecklingen, har den hunnit i kapp mig vid ett flertal tillfällen. När jag inledde mina 
fortsatta studier i mitten av 1990-talet fanns det ingen särlagstiftning om marknads-
föring via de nya kommunikationskanalerna, ingen rättspraxis och endast ett fåtal ameri-
kanska artiklar på området. Det gjorde att inledningsfasen hade en stark rättspolitisk 
prägel, som dock under skrivandets gång avtagit allt mer och fått ge vika för en rätts-
dogmatisk metod.32 Syftet med avhandlingen är att tolka den särlagstiftning som upp-
kommit de senaste åren inom området för marknadsföring via nya kommunikations-
tekniker.33 Vid tolkningen följs den rättskällelära som bl.a. Aarnio och Peczenik före-
språkar, d.v.s. indelningen i starkt förpliktande (skall), svagt förpliktande (bör) samt 
tillåtna (får) rättskällor.34 Till de starkt förpliktande rättskällorna hör lag och sedvane-
rätt. Svagt förpliktande rättskällor är prejudikat och lagars förarbeten, medan tillåtna 
rättskällor inkluderar bl.a. doktrin och utländsk rätt.35 Lagstiftningen på området är för-
hållandevis ny, samt fortlöpande i behov av revideringar till följd av den teknologiska 
utvecklingen. En naturlig följd av att marknadsföring via nya kommunikationstekniker 
inte har förekommit under så lång tid, är att det saknas rikligt med rättspraxis på områ-
det. Det innebär att avhandlingen i viss mån avviker från merparten av traditionella 
rättsdogmatiska avhandlingar, i och med att betydande vikt satts på rättskällor som for-
mellt sett endast är tillåtna.  

Trots att det rättsdogmatiska inslaget i avhandlingen ökat under skrivprocessen utgör 
rekommendationer de lege ferenda fortsättningsvis en central del av avhandlingen, och 
det finns ofta ingen skarp gräns mellan rekommendationer de lege lata och de lege 
ferenda. I synnerhet kapitlen om påföljder och processuella frågor har en stark de lege 
ferenda-prägel. Jag vill dock betona att några av rekommendationerna de lege ferenda, 
såsom t.ex. straffskadestånd, är inte rekommendationer i ordets rätta bemärkelse, utan 
snarare avsedda att fungera som diskussionsunderlag för alternativa åtgärder att lösa de 
problem som är specifika beträffande marknadsföring via nya kommunikationstekniker. 

Nyhetsvärdet hade antagligen varit större vid en sammanläggningsavhandling. Å andra 
sidan har den senare tillkomna lagstiftningen, rättspraxis och doktrinen givit mera kött 
på benen och stöd för många av mina argument. Dessutom har det under dessa år upp-
kommit flera nya spännande marknadsföringskanaler och -metoder, som givit inspira-
tion att gå vidare med avhandlingen. Om det i Finland har skrivits förhållandevis litet 
kring juridiska frågor i anslutning till marknadsföring via nya kommunikationstekniker, 
så är situationen den motsatta i USA. Bristen på inhemskt material och den rikliga 
mängden utländskt material, har lett till att främmande rätt utgör en viktig rättskälla i 
avhandlingen. Avhandlingen gör emellertid inga anspråk på att vara rättsjämförande i 
egentlig mening. Den främmande rätten används främst i tjänande syfte för att påvisa 
olägenheter som marknadsföring via nya kommunikationstekniker har medfört, och 
hurudana åtgärder som har vidtagits för att minska mängden oönskade marknads-

32 Syftet med en rättsdogmatisk metod är att beskriva gällande rättsregler och struktur, se Peczenik 2005 
s. 9. 
33 Det bör dock poängteras att marknadsföring via nya kommunikationstekniker också är underordnad 
marknadsföringsbestämmelserna i KSL (38/1978) 2 kapitlet. 
34 Se Aarnio 1989 s. 220 f samt Peczenik 1980 s. 49 f. 
35 Se Peczenik 1995 s. 214 ff. 
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föringsmeddelanden.36 Enligt Strömholm kan främmande rätt användas i tjänande syfte 
på följande sätt: i informations- och orienteringssyfte, för historisk förståelse, som 
exempelsamling i den positivrättsliga problemdiskussionen samt som argument för re-
kommendationer de lege lata eller de lege ferenda.37 Utländsk rätt har använts i tjänande 
syfte på alla ovan nämnda sätt, dock inte i så stor omfattning som argument för rekom-
mendationer de lege lata.      

Merparten av det som skrivits i USA berör problemet kring skräppost (spam), och även 
i denna undersökning utgör ifrågavarande kommunikationskanal en central del. Trots 
den stora mängden artiklar som skrivits de senaste åren, så saknas det omfattande sam-
lingsverk på området. Av dessa skäl har denna avhandling fortsättningsvis ett betydande 
nyhetsvärde. Utvecklingen inom de områden som faller in under mitt forskningstema är 
snabb. Därför finner jag det vara skäl att betona att avhandlingen lämnades in till för-
handsgranskning hösten 2005 och därför har inga eventuella planerade/redan genomför-
da lagstiftningsreformer, eller uppkommen rättspraxis efter år 2005 tagits i beaktande.   

1.3 Arbetets uppläggning 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till uppkomsten av ett flertal nya kommunika-
tionstekniker. I kapitel 2 ges läsaren en kort översikt över de nya kommunikations-
teknikerna, och vilka marknadsföringsmetoder de möjliggör. I kapitel 3 behandlas den 
nya lagstiftningen på området. EU har intagit en mycket aktiv roll vid utarbetandet av 
bestämmelser som hör samman med telekommunikation, marknadsföring och konsu-
mentskydd. Under en relativt kort tidsperiod har EU antagit fyra direktiv som reglerar 
marknadsföring via nya kommunikationstekniker. I genomgången av nämnda direktiv, 
visas hur EU med tiden valt en allt mer omfattande opt-in-lösning. Direktiven har haft 
stor inverkan på utformningen av lagstiftningen i de enskilda medlemsstaterna. Vid ge-
nomgången av hur lagstiftningen ser ut i medlemsländerna, har förutom Finland valts 
Sverige. En bidragande orsak till att valet föll på Sverige är att Sverige valde en annan 
lagstiftningssystematik. Sverige valde att ta in bestämmelser om marknadsföring via 
nya kommunikationstekniker i den befintliga MFL (1995:450), medan Finland valde att 
inkludera motsvarande bestämmelser i en ny speciallag. En följd därav är att övervak-
ningen av marknadsföringen via nya kommunikationstekniker har anförtrotts andra 
myndigheter i Finland än i Sverige. Den svenska MFL innehåller jämfört med den 
finska lagstiftningen även vissa markanta skillnader beträffande påföljder. Som land 
utanför EU valdes USA. Valet är naturligt med hänsyn till den mängd rättsdoktrin och -
praxis som finns på området i USA.38 Ett av de kännetecknande dragen hos marknads-
föring via de nya kommunikationskanalerna är att den är gränsöverskridande. Det har 
lett till att frågan om behovet av en reglering har fått allt större tyngd den senaste tiden 
inom olika internationella organisationer. Kapitlet avslutas med en genomgång av de 
icke juridiskt bindande regleringarna utarbetade av de nordiska konsumentombudsmän-
nen, samt regler utfärdade av ICC. Kapitel 4 inleds med en uppställning av tre kriterier 

36 Den utländska rätten har främst ett tjänande syfte, vilket innebär att avhandlingen är koncentrerad spe-
ciellt på rättsläget de lege lata och de lege ferenda i Finland.  
37 Se Strömholm 1971 s. 255 ff. 
38 Jfr Strömholm som konstaterar att det är rationellt att hålla sig till de länder som samlat den största 
erfarenheten, se Strömholm 1971 s. 260. 
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som ett marknadsföringsmeddelande bör uppfylla. Därefter projiceras olika former av 
marknadsföringsmetoder på de tre kriterierna. Målsättningen med genomgången är att 
påvisa vilka former av marknadsföring som bör lyda under ett opt-in-system. En opt-in-
lösning innebär att mottagaren bör ha givit sitt medgivande till åtgärden på förhand. I 
kapitel 5 behandlas frågor relaterade till samtycke. I kapitlen 6 och 7 diskuteras på-
följdsfrågor och processrättsliga frågor. Övervakning av marknadsföring via nya kom-
munikationskanaler har i Finland organiserats annorlunda än marknadsföring via tradi-
tionella kanaler. På direktmarknadsföring via de nya kommunikationskanalerna tilläm-
pas dock även bestämmelserna i konsumentskyddslagen (KSL). Det innebär att också 
myndigheterna som har i uppgift att övervaka efterlevnaden av KSL, kan ingripa vid 
marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna. Detta kan leda till vissa betänk-
ligheter med tanke på rättssäkerheten, p.g.a. eventuella tolkningsskiljaktigheter myndig-
heterna emellan. Övervakningsfrågan har därför givits ett eget kapitel (kap. 8). Mark-
nadsföring via de nya kommunikationsteknikerna innebär ofta att många parter är inklu-
derade i marknadsföringsprocessen. Förutom företaget som företar eller beställer mark-
nadsföringen och det företag som eventuellt utformar marknadsföringen, finns det flera 
typer av mellanhänder. Det finns bl.a. teleoperatörer, företag som hur serverutrymme 
och företag som hjälper till med att förmedla informationen mellan avsändare och mot-
tagare. I kapitel 9 diskuteras vilka parter som kan hållas ansvariga för en marknads-
föringsåtgärd. I kapitel 10 behandlas frågan när en marknadsföringsåtgärd via Internet-
baserade kommunikationskanaler kan anses vara riktad till konsumenter i en viss stat. 
Frågan om Internet över huvudtaget skall regleras med lagstiftning har varit en omde-
batterad sak ända sedan Internets tillkomst. Speciellt det ökade problemet med skräp-
post har väckt stor misstro till lagstiftarens möjligheter att bekämpa problemet. I kapitel 
11 redogörs för vissa alternativa tillvägagångssätt att angripa problemet. Kapitel 12 in-
kluderar en de lege ferenda-diskussion och avhandlingen sammanfattas slutligen i kapi-
tel 13. 
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2 NYA KOMMUNIKATIONSKANALER OCH NYA 
MARKNADSFÖRINGSTEKNIKER

Det har under de senaste åren utvecklats en mängd olika kommunikationskanaler. Inter-
nets betydelse i denna utveckling har varit mycket stor. Många av kommunikations-
kanalerna bygger på den teknik som Internet erbjuder, eller har utarbetats på sådant sätt 
att det är möjligt att använda Internet via ifrågavarande applikationer.  

2.1 Internet 

Internet har redan ett antal decennier på nacken. Det tillkom i slutet av 1960-talet. Som 
ofta är fallet med nya teknologier utvecklades även Internet i första hand för försvars-
syfte. Internet uppkom i samband med att den amerikanska försvarsbyrån DARPA år 
1969 utvecklade sitt nätverk ARPAnet.39 Syftet med nätverket var att förena enskilda 
datorer så att informationen mellan dessa kunde röra sig oförhindrat, trots att förbindel-
sen mellan enskilda datorer av något skäl inte fungerade. Det här ansågs vara viktigt vid 
t.ex. ett kärnvapenanfall.40

Fram till slutet av 1980-talet var Internet verksamt nästan enbart på den nordameri-
kanska kontinenten. I slutet av 1980-talet skedde dock en förändring och även euro-
peiska forskningsinstitut började ansluta sig till Internet, och därefter har Internet haft 
en exponentiell tillväxt. Det är en omöjlig uppgift att ge exakta uppgifter om hur många 
personer som hemifrån har Internetanslutning. I slutet av år 2003 hade knappt 676 
miljoner personer Internetanslutning. Statistiken från de senaste åren visar att tillväxten 
av antalet Internetanslutningar håller på att avta.41 Finland hör till de länder där pene-
trationen är hög, och därför kan ökningen av antalet Internetanslutningar antas vara i 
avtagande. Däremot har formen av Internetanslutningar genomgått en snabb förändring. 
Trenden är att allt fler hushåll skaffar bredbandsanslutning.42

De flesta av oss föreställer sig ofta att Internet är en enda sak. Med Internet förknippar 
vi vanligen det som kallas för World Wide Web (WWW). Internet består de facto av 

39 Förkortningen ARPA står för Advanced Research Projects Agency. 
40 För en mer genomgående utredning om Internets begynnelseskeden och utvecklingsfaser, se bl.a. Jär-
vinen 1995 s. 23 ff samt Hintikka 1994 s. 10 ff. 
41 För mer detaljerad statistik över Internets utbredning, se UNCTAD’s rapport E-commerce and Deve-
lopment Report 2004 s. 1 ff. 
42 Åren 2001–2002 var t.ex. tillväxten av bredbandsanslutningar i Finland hela 426 procent. Se UNC-
TAD: E-commerce and Development Report 2003 s. 23 ff. Finland ligger dock en bra bit efter i penetra-
tionsgraden för bredband jämfört med bl.a. Sverige och Danmark. Se KOM(2003) 715 slutlig s. 14 f. 
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många separata delar. De viktigaste delarna är e-post, nyhetsgrupper, FTP43, Archie44,
Gopher45, Veronica46 och WAIS47. Vissa av de andra delarna än World Wide Web har 
dock under de senaste åren fått en klart minskad betydelse. Även med tanke på mark-
nadsföring så är det WWW som är den viktigaste delen. Det är dock tekniskt möjligt att 
skicka marknadsföringsmeddelanden också via de övriga delarna av Internet, men efter-
som de i allmänhet har en helt annan funktion, förekommer det ingen nämnvärd mark-
nadsföring i dem.48 E-posten utgör dock ett anmärkningsvärt undantag, eftersom den fli-
tigt används för marknadsföringsändamål. 

2.1.1 Marknadsföring på Internet49

Marknadsföring på Internet har ökat och utvecklats mycket trots sin ringa ålder. Mark-
nadsföring på Internet är ett relativt nytt fenomen, eftersom det länge var förbjudet att 
utnyttja Internet i kommersiella syften.50 I slutet av år 1994 skedde det en total föränd-
ring och det blev tillåtet att börja använda Internet för kommersiella syften. Efter att det 
inte längre var förbjudet, så har volymen av marknadsföring över Internet växt explo-
sionsartat år efter år.51

Webbsidorna har utvecklats på många sätt sedan de första sidorna skapades. Typiskt för 
de första webbsidorna på Internet var att de utgjordes av enkla personliga hemsidor. 
Innehållet på webbsidorna bestod nästan enbart av text och i viss mån av enkel grafik. 
Det tog dock inte så lång tid innan några marknadsförare kom på idén att skapa mot-
svarande personliga webbsidor för företag. Efter att högsta ledningen i företagen insett 
de möjligheter Internet kan erbjuda, började företagen presentera hela företaget på dess 
hemsida. Det innebar att det på företagets hemsidor togs in information av många olika 
slag, t.ex. information om företaget och dess produkter samt information om företagets 
policy m.m. Den fortsatta utvecklingen har även till stora delar berott på de enskilda 

43 File Transfer Protocol. FTP används när information (filer) förflyttas från en dator till en annan. FTP är 
en central del av Internet, eftersom en stor del av informationen i nätverket finns lagrat i filer på olika 
datorer/servrar runt om i världen. 
44 Archie är en slags sökmaskin som med jämna mellanrum går igenom alla FTP-servrar runt om i världen 
och skapar en databas över uppgifterna.  
45 Gopher var tidigare den viktigaste källan för data på Internet. I takt med att webbläsarna utvecklades 
och det blev möjligt att förmedla grafik över Internet, har Gopher dock fått en allt mindre betydelse. Se 
Järvinen 1995 s. 233. 
46 Veronica har motsvarande funktion som Archie har för FTP, d.v.s. Veronica är en slags sökmaskin för 
Gopher.  
47 Wide Area Information Servers. WAIS söker information från dokument på basis av deras innehåll. 
Målsättningen med WAIS är att organisera den stora mängd data som finns på Internet, t.ex. bibeln finns 
indexerad på WAIS. Se Browne 1994 s. 27. 
48 Det kanske mest kända fallet företogs dock i den del av Internet som hör till nyhetsgrupper. Det var den 
amerikanska advokatbyrån Canter & Siegel som annonserade sina tjänster genom att sända annonsen i 
6000 olika nyhetsgrupper. Trots att advokatbyrån blev överhopad med hatbrev från många olika håll, var 
kampanjen en stor framgång. Kampanjen som i praktiken var gratis för byrån, inbringade nästan $100.000 
i inkomster. Se Hamel 2005 s. 965.   
49 Med Internet avses nedan World Wide Web. Marknadsföring via e-post behandlas skilt för sig. 
50 Förbudet baserade sig dock inte på någon lagstiftning. Internet fungerade under en lång tid (från 1969 
till början av 1990-talet) som informationskälla mellan olika universitet. Internet upprätthölls av U.S. 
National Science Foundation (NSF) och den hade uttryckligen förbjudit att Internet används i kommer-
siella syften. Se Hanson 2000 s. 4.  
51  Den första reklambannern kom så sent som i slutet av år 1994, se Kolari 1997 s. 22. 
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webbsurfarna. Besökarna på de olika webbsidorna började nämligen förvänta sig allt 
mera av webbsidorna i takt med utvecklingen och de förbättrade möjligheterna att foga 
multimedia till webbsidorna. Besökarna förväntade sig t.ex. att webbsidorna skulle vara 
interaktiva på ett eller annat vis. De ville t.ex. manipulera webbsidan, spela spel på den 
och på andra sätt interagera med sidan.52

Interaktiviteten på webbsidorna har dock medfört ett antal problem, speciellt med tanke 
på barn. I dag finns det t.ex. ett stort antal interaktiva webbsidor för barn. Många av da-
gens webbsidor innehåller bl.a. spel, pussel, målarböcker o.s.v. där besökaren kan inter-
agera med sidan på en mängd olika sätt. Det är inte ovanligt att syftet med dessa sidor är 
att marknadsföra någon produkt. Detta är förstås ett allvarligt problem, eftersom reklam 
riktad till barn skall bedömas strikt.53 Ett annat problem med dylika sidor är att rekla-
men ofta är dold. Marknadsföringen blandas samman med sakinformation, underhåll-
ning etc. på ett sådant sätt att barn och unga har svårt att avgöra vad som är reklam.54 De 
nordiska konsumentombudsmännen ordnade den 24 juni 2003 en Sweep Day där mer 
än 100 webbplatser som intresserar barn och unga personer undersöktes. Syftet med un-
dersökningen var att kartlägga hur väl kravet på reklamidentifiering uppfylldes, samt på 
vilket sätt personuppgifter registreras. I undersökningen framkom att nästan alla webb-
platser som undersöktes innehöll någon form av reklam, oberoende av var på webbsidan 
besökaren befann sig.55 En ny form av marknadsföring som är problematisk med tanke 
på identifierbarheten är s.k. advergaming, d.v.s. interaktiva spel som har reklaminslag.56

De nordiska konsumentombudsmännen har utarbetat en gemensam ståndpunkt om han-
del och marknadsföring på Internet. Kapitel 8 i denna gemensamma ståndpunkt innehål-
ler riktlinjer för marknadsföring riktad mot barn och unga.57 Enligt rekommendationer-
na bör marknadsföringen inte utformas som spel eller lek/aktivitetssidor, och inte heller 
integreras i spel eller lek/aktivitetssidor. Används spel på Internetsidor bör spelet inte 
avbrytas av reklaminslag.  

Trots sin korta historia har kommersialismen på Internet uppnått ofantliga mått. Värdet 
av handeln via Internet har stigit snabbt de senaste åren. I USA har konsumenthandeln 
på Internet haft en tillväxt om drygt 25 procent per år mellan 2000–2003.58 Förutom att 

52 Se Sterne 1996 s. 2 f.  
53 Att marknadsföring riktad till barn skall bedömas strängare än genomsnittet framgår av förarbetena till 
KSL, se Kom.miet. 1972: B 66 s. 41 samt RP 8/1977 s. 25 f. Så har fallet varit även i MD:s praxis, se 
t.ex. MD 1981:9, 1984:11 och 1987:13. 
54 Se SOU 1999:106 s. 197 f samt Eklund 2001 s. 85. 
55 I en undersökning utförd av FTC år 1998 framkom att hela 89 procent av webbsajter riktade till barn 
samlade in personlig information. Bl.a. följande information samlades in: namn, e-postadress, postadress, 
telefonnummer, socialskyddsnummer, ålder, födelsedatum, kön, utbildning och hobbier. Se FTC 1998 s. 
31 f.   
56 Se Forbrukerombudet 2003, s. 24 och 29.  
57 Förutom de nordiska konsumentombudsmännen har bl.a. ICC och de nordiska konsumentministrarna 
utarbetat regler för marknadsföring på Internet till barn, se SOU 1999:106 s. 176 ff. 
58 Även värdet på B2B-handeln via Internet har under nämnda tid kontinuerligt ökat. Se UNCTAD: E-
commerce and Development Report 2004 s. 12. Tillväxten har fortsatt kraftigt efter det; konsumenthan-
deln on-line var den första veckan i december 2004, 21 procent högre än motsvarande tidpunkt före-
gående år. Se LeClaire 2004, stycke 1.  
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värdet på handeln som sker över Internet har ökat explosionsartat, har också mängden 
medel som satsas på marknadsföring på Internet stigit märkbart.59

Det har i snabb takt uppstått nya företag som erbjuder marknadsföringstjänster för Inter-
net. Det är inte enbart fråga om traditionella marknadsföringsföretag som har utvidgat 
sin verksamhet till Internet, utan även helt nygrundade företag som endast erbjuder 
tjänster för Internet. Även om de traditionella marknadsföringsföretagen också erbjuder 
tjänster för Internet, finns det ett stort behov av små och innovativa företag som enbart 
satsar på Internet. Behovet av nya företag och fräscha idéer grundar sig på att Internet 
erbjuder helt nya möjligheter, framför allt tekniska, jämfört med vad t.ex. radio, tv och 
dagstidningar gör. Ett företag som erbjuder Internettjänster bör därför inneha kunskap 
inom såväl marknadsföring som programmering och utformande av webbsidor. En helt 
annan företagsidé som vissa företag utövar är den som innebär att företaget endast för-
medlar marknadsföringstjänster mellan olika parter på Internet. Företagsidén bygger på 
att företaget kopplar samman företag som vill marknadsföra på Internet och företag som 
redan har egna webbsidor på Internet. Företaget söker upp populära webbsidor och för-
handlar med det företag som upprätthåller ifrågavarande webbsida, om det är berett att 
hyra ut en del av utrymmet på sidan för reklamändamål. Nämnda arrangemang medför 
stora fördelar både för företaget som hyr ut en del av sin sida, och för företaget som hyr 
utrymme på sidan. För det företag som hyr ut en del av sidan kan arrangemanget inne-
bära höga intäkter, eftersom företaget kan kräva högre belopp ju mer besökare deras si-
da har. Trots de höga kostnaderna för att hyra en del av en sådan sida, kan det medföra 
stora fördelar även för det företag som hyr in sig på sidan. Det är nämligen svårt att 
snabbt kunna göra en webbsida välbekant på Internet där antalet webbsidor är så oerhört 
stort.60 Genom att göra en länk från nämnda sida till sina egna webbsidor kan företaget 
locka en del av besökarna på ifrågavarande sida till sina egna sidor. 

En viktig sak med tanke på att väcka intresset hos den enskilde webbsurfaren är att 
marknadsföringsmaterialet ständigt växlar. För detta ändamål har det utvecklats en tek-
nik (cookies) som möjliggör att det inte för en och samma webbsurfare visas samma 
reklambanner många gånger om. Undersökningar har visat att marknadsföringen är 
mycket effektivare på detta sätt i och med att företagen erhåller en högre grad av ”click 
through”.61 En annan sak som cookies har möjliggjort är att man kan lokalisera var 
webbsurfaren befinner sig. Det här gör det möjligt att t.ex. en viss reklambanner på ett 
visst språk, visas enbart för surfare som kommer från en viss stats domän. När webb-
sidan registrerar att besökarens IP-adress är lokaliserad i Finland visas en finskspråkig 
reklambanner, medan det för den webbsurfare som är belägen i Sverige visas en svensk-
språkig.62

59År 1995 satsades ungefär 55 miljoner US dollar på marknadsföring på Internet, 1996 hade summan 
redan stigit till 301 miljoner. År 1997 överskreds 1-miljardsgränsen, <http://www.macromedia.com/ 
shockwave/advertising>, hämtat 14.7.1999. Summan ökar fortsättningsvis och den förväntas stiga från 
6.2 miljarder US-dollar år 2003, till nästan 14.0 miljarder dollar år 2007. Se Naraine 2003, stycke 4. 
60 För olika alternativ att locka webbsurfare till en webbsida, se Hofacker 2001 s. 125. Sökmaskiner och 
länkar från andra webbsidor är de två alternativ som är klart mest effektiva när det gäller att få webb-
surfare medvetna om en webbsida. Se Korper & Ellis 2000 s. 23. 
61 Se Pakarinen 1998 s. 24. 
62 Se Barrett 1997 s. 68.
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En av de största fördelarna att använda Internet som marknadsföringskanal är att mark-
nadsföraren kan utnyttja den interaktivitet som Internet erbjuder.63 Interaktiviteten kan 
vara av olika grad. Ett problem med att bygga sidor med högklassigt interaktiva lös-
ningar är att nedladdningshastigheten blir betydligt långsammare. Problemet minskar 
dock i takt med att allt flera av webbsurfarna skaffar sig bättre och snabbare Internet-
förbindelser.64

Det finns många olika former av marknadsföringstekniker på Internet. Den form av 
marknadsföring som först tillämpades på Internet efter att kommersialismen blev tillåtet 
bestod av enkla statiska webbsidor, där företagen presenterade sitt företag. Den här for-
men av marknadsföring kan likställas med marknadsföring i dagstidningar. Av den an-
ledningen lämnas den utanför denna undersökning. Nedan beskrivs vissa olika mark-
nadsföringsmöjligheter på Internet.  

Reklambanners. Steget efter de statiska webbsidorna var utarbetandet av interaktiva 
sidor. I begynnelseskedet var det reklambanners som blev den viktigaste formen av 
marknadsföring. Reklambanners riktar sig till den stora massan som surfar på Internet, 
och är på sätt och vis elektroniska anslagstavlor. Reklambanners kan var utformade på 
många olika sätt, men har ofta ett visst standardformat. Det finns dock många olika 
format, allt från avlånga reklambanners som oftast finns i övre eller undre kanten av en 
webbsida till små kvadratformade knappar. Reklambannern fungerar som en HTML-
länk, vilket innebär att när webbsurfaren klickar på bannern så tas han automatiskt till 
ett företags webbsida.65 Reklambanners utformas på det sättet att det skall locka webb-
surfarna att klicka på reklambannern. Detta är en stor utmaning för marknadsförarna, 
eftersom procenten klickningar gått ned från ca 10 procent till 0.4 procent.66 Även här 
har utvecklingen av ny programmeringsteknik, framför allt JAVA, erbjudit marknads-
förarna många nya möjligheter för att öka procenten klickningar.67 Nya typer av reklam-
banners utvecklas konstant och den senaste trenden är att göra reklambannern större. 
Det är t.ex. möjligt att sätta in rörliga bilder eller interaktiva spel i själva reklambannern 
och på så sätt locka webbsurfarnas uppmärksamhet, utan att webbsurfaren nödvändigt-
vis behöver lämna den ursprungliga webbsidan.68 Målsättningen med dylika reklamban-
ners är att kombinera den uttryckskraft som en TV-reklam har och den interaktivitet 
som Internet erbjuder.69 Ett annat sätt att höja procenten klickningar, vilket har fått stor 
genomslagskraft, är reklambanners som fungerar med hjälp av sökord. Systemet funge-

63 Interaktivitet kan definieras på flera olika sätt. Jakobsson beskriver interaktivitet på följande sätt: ”Nå-
gon typ av databaserat system där användarens handlande direkt påverkar beteendet och ger användaren 
direkt respons.” Se Jakobsson 1995 s. 52. Interaktiv marknadsföring innebär att mottagaren själv kan for-
ma den upplevelse marknadsföringen ger, genom att han har möjlighet att välja vad han ser och hör och 
när han gör det, samt även hur och när han skall reagera på marknadsföringen. Se Dholakia & Fortin 2002 
s. 158.  
64 Den största fördelen med interaktivitet kommer fram när det är fråga om produkter där det behövs 
mycket information innan köpbeslut fattas, se Kuisma 1996 s. 10. 
65 Systemet bygger med andra ord på att ett företag hyr en plats på ett annat företags hemsidor.  
66 Se Olsen 2000, stycke 8.  
67 Hur effektiva en reklambanner är brukar mätas i hur stor procent av besökarna på webbsidan klickar på 
bannern. På engelska används termen ”Click Through” eller ”Ad Click Rate”. Genom att använda anime-
rade reklambanners kan företaget uppnå högre click through. Se Chaffey m.fl. 2000 s. 256 f. 
68 För närmare information om olika typer av reklambanners, se Sweeney 2004 s. 313 ff, samt Allen & 
Kania & Yaeckel 2002 s. 132 ff.  
69 Se Olsen 2000, kapitel ”Mulling different formats”, stycke 5. 



2. kap. Nya kommunikationskanaler och nya marknadsföringstekniker 

16

rar så att när en webbsurfare skriver in ett sökord i en sökmaskin på Internet, så kommer 
en viss typ av reklambanner att finnas på webbsidan när sökresultatet visas. Det här har 
blivit en väldigt viktig inkomstkälla för de företag som upprätthåller sökmaskiner. 

Ovan nämnda system medför dock vissa marknadsförings- och immaterialrättsliga 
spörsmål. Ett företag kan nämligen av företaget som upprätthåller sökmaskinen köpa 
sökord som utgör konkurrenters varumärken. Med andra ord kan t.ex. Nokia köpa av 
företaget som upprätthåller sökmaskinen sökordet Sony Ericsson. Det medför att en 
reklambanner för Nokia syns på webbsidan när resultaten för sökordet Sony Ericsson 
visas.70 Det här kan leda till att sökresultatet i högre grad baserar sig på vem som har 
betalat för sökordet än på det relevanta innehållet.71 Rättsläget angående huruvida 
försäljningen av skyddade varumärken som sökord, utgör intrång i varumärkesinne-
havarens ensamrätt är oklar. I Government Employees Insurance Company v. Google 
Inc.72 ansåg domare Brinkema att försäljning av skyddade varumärken som sökord 
utgör kommersiellt nyttjande av varumärkesinnehavarens varumärke. Senare samma 
år fastställde dock domare Brinkema att användning av skyddade varumärken som 
sökord inte utgör varumärkesintrång.73

Reklambanners har fått mycket kritik bland marknadsförare till följd av att andelen 
klickningar som görs är så låg. Många program som finns på marknaden för att skapa 
webbsidor innehåller enkla hjälpmedel för att skapa reklambanners. Av den orsaken 
samt p.g.a. att det är ett billigt sätt att nå fram till stora massor så torde reklambanners 
förbli en viktig form av Internetmarknadsföring, trots den låga andelen klickningar. 

Seriemarknadsföring. Seriemarknadsföring är ingen ny marknadsföringsidé, men Inter-
net har skapat betydligt bättre förutsättningar för att genomföra sådana marknads-
föringsåtgärder. Avsikten med seriemarknadsföring är att kontinuerligt utarbeta nytt ma-
terial, och på så sätt locka mottagarna att komma tillbaka för att få nytt material. Man 
kan dela upp seriemarknadsföring i två kategorier med hänsyn till vilken målsättning 
marknadsförarna eftersträvar; för det första kan materialet som marknadsförs delas upp i 
delar och säljas separat74 och för det andra kan seriemarknadsföringen användas för att 
bygga upp mottagarnas intresse för en annan produkt.75

Reklamfönster.76 Reklamfönster är ett fönster som ”poppar” fram medan webbsurfaren 
rör sig på vissa sidor. 

70 Se Shea 2002 s. 532 ff. 
71 Se Padawer 2003 s. 1101. 
72 Government Employees Insurance Company v. Google Inc., 330 F.Supp.2d 700 (E.D.Va., Alexandria 
Division 2004). 
73 Se Olsen 2004b, stycke 3. Jfr  Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 
1020 (9th Cir. 2004) s. 1034 där domstolen konstaterar att användning av skyddade varumärken som sök-
ord, inte medför urvattning av ifrågavarande varumärke. I Frankrike har det i slutet av 2004 och i början 
av 2005 meddelats två domslut gentemot Googles franska dotterbolag med motsatt slutresultat. För när-
mare information om dessa domar, se Hugot & Hugot 2005 samt Olsen 2005. 
74 Bl.a. författaren Stephen King har använt sig av denna form av marknadsföring vid lanseringen av sin 
seriebaserade novell on-line. 
75 Se Mohammed m.fl. 2002 s. 391. 
76 På engelska används benämningen pop-up windows.
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Det finns två olika tekniker för reklamfönster. För det första kan det vara innehavaren 
av den webbsida besökaren befinner sig på, som bestämmer huruvida ett reklam-
fönster skall öppnas och vilket innehåll där skall vara. Den andra tekniken bygger på 
att reklamfönstret administreras av en tredje part. För att det skall vara tekniskt möj-
ligt att det öppnas reklamfönster som administreras av en tredje part, förutsätts det att 
det på webbsurfarens dator installerats ett program som gör detta möjligt. Dessa s.k. 
”Adwareprogram” brukar vanligtvis följa med olika gratisprogram på Internet. När 
webbsurfaren installerar gratisprogrammet på sin dator, installeras samtidigt även 
Adwareprogrammet.77 Ofta är webbsurfaren inte medveten om att ett Adwareprogram 
installeras på datorn, utan får vetskap om detta först när reklamfönster börjar öpp-
nas.78 Dessutom kan det vara tekniskt komplicerat att avlägsna programmet.79

Fönstret är oftast mindre än det ursprungliga fönstret och lägger sig ovanpå det. Det är 
också möjligt att fönstret lägger sig bakom det ursprungliga fönstret. På engelska an-
vänds termen ”pop-unders” för denna form. Fönstret blir synligt först efter att det ur-
sprungliga fönstret stängs. En tredje möjlighet är att fönstret öppnas inuti det ursprung-
liga fönstret. På samma sätt som reklambanners finns det många olika typer av reklam-
fönster med tanke på utformning och innehåll. Vissa reklamfönster innehåller t.ex. korta 
videoklipp med ljud medan andra har betydligt mera sparsamt med tekniska finesser, för 
att på så sätt göra den tid det tar att öppna fönstret väsentligt kortare. Tekniken bakom 
reklamfönstren möjliggör för marknadsförarna att välja mellan att fönstret öppnas sam-
tidigt som webbsidan, eller att det öppnas först efter att besökaren varit på webbsidan en 
bestämd tid. Trots att många webbsurfare upplever reklamfönster som störande så har 
den formen av marknadsföring ökat explosionsartat.80 Under de första sju månaderna år 
2002 öppnades uppskattningsvis 11.3 miljarder reklamfönster.81 Av samma skäl som 
reklambanners torde förbli en viktig form av Internetmarknadsföring, torde även 
reklamfönster bli det.82

Sökmaskiner. Sökmaskiner har blivit det viktigaste hjälpmedlet när webbsurfare vill fin-
na information om någon sak. Ofta känner inte en person som letar efter ett företag till 
företagets exakta webbadress. I sådana fall är sökmaskinen till stor hjälp. En kanske 
ännu viktigare funktion ur företagens synvinkel är den när webbsurfaren skriver ett sök-
ord utan att nödvändigtvis känna till ifrågavarande företag från tidigare. Med hjälp av 
sökmaskinen kan webbsurfaren hitta fram till ett företags hemsida genom att klicka på 
den länk som sökmaskinen ger som svar på surfarens förfrågan. Sökmaskinerna blir allt 
viktigare marknadsföringskanaler för företagen, i och med att antalet webbsidor ökar så 
snabbt.83 Företagen har olika möjlighet att komma så högt upp på listan som möjligt och 

77 Se Suh 2005 s. 165 f. 
78 Se Yannone 2005 s. 282 f. 
79 Se Urbach & Kibel 2004 s. 12 samt Porter 2004 s. 45. 
80 Se Lerner 2005 s. 230 f samt Wilson 2004 s. 569 ff. Många webbsidor har till följd av kritiken från 
webbsurfare avlägsnat reklamfönster från sina sidor. Trots att innehavaren av en webbsida beslutar att 
avlägsna reklamfönster, kan det ändå öppnas sådana när en webbsurfare besöker sidan, om besökaren har 
ett Adwareprogram installerat på sin dator. Innehavare av webbsidor har med andra ord förlorat möjlig-
heten att själva begränsa eller förbjuda användningen av reklamfönster på sina egna webbsidor. Se Yung 
2004 s. 499.  
81 Se Pop-ups annoy, but do they work?, kapitel ”Billions and billions”, stycke 1.  
82 Det kan dock hända att tekniken bakom och utformningen av reklamfönster måste ändras till följd av 
varumärkeslagstiftning. Se Lerner 2005 s. 229.
83 Antalet webbsidor beräknas öka med ca 7 miljoner/dag, se Mohammed m.fl. 2002 s. 387. 
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således öka sannolikheten för att den enskilde webbsurfaren klickar just på länken till 
det företaget.84

Chattrum. Många företag har på sina webbsidor s.k. chattrum där besökarna on-line kan 
diskutera med varandra i realtid. Genom att skapa olika chattrum för olika intresse-
områden kan företaget sammanfoga besökare som är intresserade av en och samma sak. 
Det har även blivit allt vanligare att företagen bjuder in t.ex. berömda filmstjärnor för att 
i realtid chatta och besvara besökarnas frågor. På detta sätt kan företagen locka betydligt 
fler besökare till sina sidor. Chattrummen utgör en mycket viktig informationskälla för 
företagen, eftersom företagen på så sätt erhåller viktig feedback från sina besökare. 
Samtidigt skapas ett djupare förhållande mellan besökarna och företaget.   

Personliga webbsidor. Avsikten med personliga webbsidor är att det för den enskilde 
webbsurfaren öppnas en sida som har utformats i enlighet med hans egna intressen. 
Företagen kan med Internets hjälp följa med vilka sidor som en viss webbsurfare rör sig 
på, vad han köper o.s.v., för att på basis av dessa uppgifter utforma webbsidan därefter. 
Tekniken gör att marknadsföringen på sidan kan förnyas oerhört snabbt; marknads-
föringen kan förnyas t.o.m. under den tid som besökaren befinner sig på ifrågavarande 
företags hemsidor så att den överensstämmer med besökarens preferenser och intresse-
områden.85 En annan ofta tillämpad metod är att webbsurfaren själv får anmäla sina 
intressen och vilka saker han önskar skall finnas på webbsidan. På det sättet lockas 
webbsurfaren att besöka ifrågavarande sida oftare och dessutom stanna längre på si-
dan.86

Bloggar.87 Efter en initialt förhållandevis långsam tillväxt har bloggar blivit synnerligen 
populära de senaste åren.88 En av orsakerna till populariteten bakom bloggar är att det 
inte krävs några tekniska färdigheter att starta en egen blogg. I motsats till en traditio-
nell webbsida behöver den som startar en blogg inte ha några kunskaper om t.ex. 
HTML och FTP.89 Utseendemässigt skiljer sig en blogg och en webbsida inte från va-
randra; båda kan innehålla text, grafik samt ljud- och videosekvenser. En av de senaste 
trenderna bland bloggare är att spela in meddelanden som digitala ljudfiler. Ljudfilerna 
kan sedan spelas upp via datorer eller bärbara mp3-spelare. Bloggen förvandlas med 

84 Vissa sökmaskiner har ett avgiftsbelagt system där företagen kan köpa vissa nyckelord, för att på så sätt 
komma högt uppe på listan över träffar. Företaget kan också självt påverka hur högt det hamnar på sök-
maskinerna, genom att noggrant planera hur hemsidan byggs upp och sätta in strategiska nyckelord på 
bestämda platser på sidan. Se Mohammed m.fl. 2002 s. 387 f.  
85 Se Scales 2000, kapitel ”A Window on data”, stycken 1 och 4. 
86 Företaget kan därefter sälja reklamutrymme åt andra marknadsförare till ett högre pris, eftersom detta 
gör det möjligt att till den enskilde webbsurfaren rikta just för honom relevant marknadsföring. Se 
Mohammed m.fl. 2002 s. 392. 
87 Blogg är en översättning av den engelska termen weblog, eller den ofta använda förkortningen blog. På 
svenska används även ord som ”journal”, ”webbkrönika” och ”loggbok” för att beskriva fenomenet. 
88 Formatet uppkom redan år 1996, men det var först år 1999 som tillväxten tog fart. För tillfället för-
dubblas antalet bloggar var femte månad. Varje dag skapas uppskattningsvis 30–40 tusen nya bloggar. Se 
Våge 2004 s. 2 samt Nye 2005 s. 103. 
89 Det finns mängder av företag som erbjuder färdiga format för bloggar och som automatiskt sköter om 
administrationen av bloggarna. Det är tekniskt sett lika enkelt att starta och upprätthålla en egen blogg, 
som att sända ett e-postmeddelande. Se Tonsing 2005 s. 13.
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andra ord till en egen radiokanal. Denna teknik kallas på engelska för podcasting. En 
blogg som används för att visa videosekvenser brukar allmänt betecknas som vlog.90

Det är inte endast privatpersoner som startar bloggar för att skriva om sina egna hob-
byer, dagens händelser, tankar och åsikter. Även företagen har insett betydelsen av 
bloggar. Många företag har heltidsanställda personer med uppgift att skriva bloggar. Via 
bloggarna kan företaget marknadsföra sina produkter, ge tips och råd om företagets pro-
dukter, skriva intressanta artiklar som hör samman med företaget eller produkterna 
o.s.v.91

RSS. RSS är en förkortning av Really Simple Syndication, som hör till gruppen XML 
filformat.92 Tekniken gör det möjligt för webbsidor och bloggar att överföra nyhets-
rubriker till mottagare, varje gång sidan eller bloggen uppdateras.93 Det enda som mot-
tagaren behöver göra är att installera en nyhetsläsare (news aggregator) som tar emot en 
RSS-fil och konverterar den till läsarvänligt format.94 Mottagaren börjar därefter få 
meddelanden från de webbsidor och bloggar som han meddelat att han så önskar, varje 
gång de uppdateras. På det här sättet sparar mottagaren mycket tid och möda, eftersom 
han inte behöver besöka varje webbplats/blogg skilt för sig och undersöka om de upp-
daterats med ny information. Ifall nyhetsläsaren endast visar rubrikerna på material som 
uppdaterats, kan mottagaren genom att klicka på rubriken förflytta sig direkt till den 
sida där den fullständiga informationen finns.  

E-postmarknadsföring. Marknadsföring via e-post är en av de mest använda marknads-
föringsformerna via Internet, och samtidigt den klart mest omdebatterade. Marknads-
föring via e-post har vuxit avsevärt och inget tyder på att mängden e-postmarknads-
föringskampanjer skulle minska.95 E-posten har de senaste åren i allt högre grad ersatt 
marknadsföringskanaler såsom traditionella brev och reklamutskick, telefonförsäljning 
och telefax, i synnerhet bland företag som vill rikta sin marknadsföring till mottagare i 
andra länder. 

Fördelarna med e-post som marknadsföringskanal är många. För det första är det syn-
nerligen förmånligt att skicka ut stora mängder marknadsföringsmeddelanden via e-
post. En annan fördel är snabbheten; meddelandet når mottagarna på bråkdelen av en 
sekund oberoende av avståndet mellan avsändaren och mottagaren. Marknadsförare kan 

90 Se Farivar 2005 s. 70. Vissa omständigheter kan leda till att antalet besökare på en blogg ökar explo-
sionsartat. I samband med tsunamikatastrofen år 2004 fick bloggar som inkluderade videosekvenser tagna 
från katastrofen så många besökare att datakapaciteten inte räckte till. Från att normalt ha ett tiotal 
besökare/dag gick antalet upp till flera hundratusen på några dagar. Se Nye 2005 s. 106 f.    
91 Ett företag som satsat mycket på bloggar är Microsoft. Inom företaget finns fler än 600 bloggare, se 
Nye 2005 s. 102. I USA har även många jurister och advokatbyråer sina egna bloggar. Dessa brukar gå 
under smeknamnet ”blawgs”. Se Cavaliere 2003 s. 9. 
92 För närmare information om XML, HTML och med dem närbesläktade programmeringsspråk, se 
Adam m.fl. 1999 s. 118 ff.  
93 Det är inte endast rubriker som kan överföras, utan även hela webbsidor och multimediefiler kan över-
föras. Den ovan nämnda podcasting-tekniken bygger på att ljudfiler överförs. 
94 Se Mighell 2004 s. 350. 
95 År 1999 var summan som företag satsade på e-postmarknadsföring uppskattningsvis 164 miljoner US 
dollar. Nämnda summa förväntas stiga till 7.3 miljarder dollar år 2005. Mängden e-postmeddelanden den 
enskilde konsumenten i USA i medeltal tar emot, förväntas stiga med omkring 40 gånger under samma 
tidsperiod. Se Regan 2000, stycken 1–2. 
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även via e-post nå de konsumenter som inte har tillång till dator och Internetanslutning 
hemma. Det finns många företag som erbjuder gratis e-posttjänster på Internet. Genom 
att ingå ett dylikt avtal kan konsumenten t.ex. via Internet på allmänna bibliotek eller 
Internetcaféer läsa och sända e-post.96 Därtill har utvecklingen av e-postprogrammen 
gjort det möjligt för marknadsförarna att foga bl.a. grafik och ljud till e-postmedde-
landena, och på så sätt kan meddelandet göras mycket mera attraktiva för mottagarna. 

Instant Messaging. Instant messaging (IM) har varit populärt bland privatpersoner redan 
många år.97 Användningen av IM inom företag växer dock mycket snabbt. Mellan åren 
2002 och 2003 fördubblades antalet användare av IM i företag, och år 2007 beräknas 
antalet IM-användare i företag uppgå till 182 miljoner.98 För att man skall kunna använ-
da IM måste man först ha installerat ett mjukvaruprogram. Marknaden domineras av tre 
stora företag, nämligen AOL99, Yahoo100 och Microsoft101. IM innebär att två eller flera 
personer kan upprätthålla kontakt med varandra i realtid. Kontakten kan ske genom 
textmeddelanden. När den som skrivit ett meddelande klickar på sänd-knappen, syns 
meddelandet direkt därefter på mottagarens skärm. Det är med andra ord inte fråga om 
e-post, eftersom meddelandet syns direkt på mottagarens skärm. Mottagaren behöver 
inte i motsats till e-post hämta meddelandet, utan det öppnas automatiskt. Situationen 
kan närmast jämställas med realtidsdiskussioner i ett chattrum. De nyaste programver-
sionerna av IM klarar också av att vid sidan av textmeddelanden förmedla ljud och 
video i realtid mellan parterna.102 Det är också möjligt att sända datafiler via IM-
systemet. Inne i själva IM-rutan finns ofta ett litet utrymme för reklamannonser, som 
programvaruföretaget hyr ut till företag som vill rikta marknadsföring via IM. 

VoIP. VoIP är en förkortning av Voice over Internet Protocol. Ett annat namn som ofta 
används är Internettelefoni.103 VoIP innebär att ljudet konverteras till digitalt format för 
att sedan sändas iväg som datapaket över Internet. När datapaketen når fram till motta-
garen så konverteras de tillbaka till analogt format. Eftersom det är förhållandevis en-
kelt att sätta upp en service som erbjuder VoIP, har det på kort tid uppkommit hundra-
tals VoIP-tjänsteleverantörer.104 Dessa erbjuder tjänster av varierande slag. En del har 
begränsat mottagarkretsen av VoIP-samtal till mottagare som är abonnenter hos samma 
tjänsteleverantör. Vissa tjänsteleverantörer erbjuder VoIP-samtal kostnadsfritt, medan 
vissa uppbär en viss avgift. Avgiften kan antingen bestämmas per samtal (där samtalets 

96 Likaså är marknadsförarna inte bundna av att konsumenten är hemma eller på arbetet när han tar del av 
marknadsföringsmeddelandet, eftersom konsumenten ofta kan läsa sin e-post som anlänt till hans hem- 
eller arbetsepostadress, oberoende av var han befinner sig.      
97 Uppskattningsvis 42 procent (vilket motsvarar ca 56 miljoner personer) av vuxna Internetanvändare i 
USA använder IM. Antalet användare kan dock vara märkbart större, eftersom personer under 18 år inte 
ingick i undersökningen. Se Roberts 2005 s. 34. 
98 Vilket innebär en årlig tillväxt om 79 procent. Se Legard 2004 s. 26. 
99 AOL Instant Messenger. 
100 Yahoo! Messenger. 
101 MSN Messenger. 
102 Förutsatt att avsändaren har mikrofon respektive webbkamera till sitt förfogande. 
103 VoIP är inte begränsad till telefonsamtal, utan även andra former av telekommunikation, såsom t.ex. 
telefax, kan förmedlas via VoIP. Internettelefoni brukar uppdelas i följande tre kategorier: samtal från 
dator till dator, samtal från telefon till telefon samt samtal från dator till telefon eller tvärtom. Se Michalis 
2004 s. 142 f.
104 I och med att ljudet går via IP, behöver den som erbjuder VoIP-tjänster inte äga eller hyra den under-
liggande infrastrukturen. Se Reardon 2005 stycke 3.   
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längd och vart samtalet går påverkar avgiftens storlek) eller bestå av en fast månads-
avgift.105 Den största fördelen med VoIP är att samtalskostnaderna är endast en bråkdel 
jämfört med traditionella samtal, i synnerhet för utrikessamtal. Det leder sannolikt till 
att speciellt telemarketingbolag kommer att investera i VoIP-teknik. En annan fördel är 
att en och samma person kan samtala med flera personer samtidigt utan några extra 
kostnader.     

Andra former av marknadsföring via Internet. Det finns även många andra former av 
Internetmarknadsföring än de ovan nämnda. Främst är det fråga om en kombination av 
dem som redan nämnts. Exempel på sådana marknadsföringsidéer är kundservice som 
företaget erbjuder webbsurfare on-line i realtid. Kundservicen kan byggas upp på olika 
sätt, t.ex. genom att webbsurfaren erbjuds hjälp via frågor som andra kunder ofta efter-
frågat.106 Kundservicen kan också ordnas på så sätt att en representant från företaget 
personligen svarar på webbsurfarens frågor i realtid via chatt.107

Andra marknadsföringsformer som blivit genomslagskraftiga på Internet är olika vari-
anter av anslutningsprogram. Programmen kan vara uppbyggda så att en webbsurfare 
får vissa förmåner ifall han lyckas övertala någon annan att bli tillskickad e-postreklam, 
att beställa en vara/tjänst eller ladda ned ett program o.s.v.108 För att öka en webbsur-
fares möjligheter att få någon annan person att t.ex. beställa en vara från ett företag, så 
erbjuder företaget färdiga attraktiva reklambanners som han kan välja att sätta in på sin 
egen personliga hemsida.109

En modell som fick väldigt stort genombrott i slutet av 1900-talet och början av 2000-
talet var den som bygger på att de som surfar på Internet samtidigt får betalt för detta. 
Systemet bygger på att det för den som surfar på Internet hela tiden visas en reklam-
banner i övre eller undre kanten av skärmen. Reklamerna inne i reklambannern byts 
med jämna mellanrum. Webbsurfaren kan när han själv så önskar stänga av reklamban-
nern, men han får naturligtvis ingen ersättning för den tid som bannern är avstängd. 
Pengarna, som företaget som betalar ersättningarna, kommer från de företag som har 
marknadsföring inuti ifrågavarande reklambanner. För att göra systemet ännu mer att-
raktivt för webbsurfarna, får surfaren även ersättning för den tid som personer han har 
rekommenderat spenderar på Internet.110

105 För mer information, se <http://www.fcc.gov/voip/>. Gratistjänsten som fått den största uppmärksam-
heten och lockat flest användare är Skype. 
106 På engelska används termen FAQ (frequently asked questions). 
107 Företaget har också naturligtvis möjlighet att koppla in en webbkamera. På så sätt har företaget betyd-
ligt bättre möjligheter att demonstrera en produkt. Även allt fler konsumenter har idag webbkameror 
kopplade till sin dator, och då är situationen närmast identisk med ett ”ansikte-mot-ansikte” köptillfälle i 
en affär där parterna samtidigt är närvarande.     
108 Förmånerna består oftast av pengar eller poäng som webbsurfaren kan använda till godo vid beställ-
ning av en vara/tjänst. 
109 En annan möjlighet är att företaget sänder färdigskrivna e-postmeddelanden som konsumenten kan 
skicka vidare till vänner och bekanta.
110 I dag existerar det också väldigt många system som bygger på att mottagaren får betalt när han läser e-
postreklamer. För att göra dessa betydligt mer attraktiva att gå med i, så bygger även de på att en person 
också får en viss summa pengar när personer han personligen rekommenderat och personer i ett antal led 
nedåt i kedjan läser samma e-postreklamer. 
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2.2 Marknadsföring via mobiltelefon 

Mobiltelefonen kan användas på två olika sätt i marknadsföringssyfte. För det första 
kan marknadsföraren ringa till mobiltelefonen. Denna typ av marknadsföring till mo-
biltelefon är vanlig telemarketing. Med tanke på mottagaren uppkommer dock vissa 
frågor som inte varit aktuella vid telemarketing till fasta telefoner. Dessa frågor be-
handlas närmare nedan i kap. 4. 

Den andra formen av marknadsföring som kan riktas till abonnenten via mobiltelefoner 
är sändande av textmeddelanden till abonnenten. Det här blev möjligt sedan GSM-
telefonerna kom ut på marknaden. Den här formen av marknadsföring har dock inte 
blivit så vanligt förekommande. En bidragande orsak till det är att marknadsförings-
meddelandet begränsas till text. 

Mobiltelefonerna erbjuder därutöver en intressant möjlighet för företag att nå konsu-
menter med specifika marknadsföringsmeddelanden på basis av lokaliseringsuppgif-
ter. Företag har t.ex. möjlighet att sända marknadsföringsmeddelanden till de konsu-
menter som promenerar på gatan i närheten av företagets butik, med inbjudan att ta del 
av företagets specialerbjudanden eller till konsumenter på ett mässområde med infor-
mation om var på mässområdet företaget har sitt utställningsbås.111

Nästa generations mobiltelefoner (3G) erbjuder betydligt fler möjligheter för mark-
nadsförarna. Marknadsföraren är inte längre bunden till enbart textmeddelanden, utan 
kan foga bilder till meddelandet. I takt med att överföringshastigheten blir snabbare är 
det även möjligt att sända rörliga bilder i realtid via mobiltelefoner.112 Även den om-
ständigheten att allt flera mobiltelefonmodeller har färgdisplay och allt bättre bildupp-
lösning gör mobiltelefonen attraktivare att använda som marknadsföringskanal.113

Problemet med storleken på displayen kvarstår dock. Men även här kommer den tek-
niska utvecklingen till undsättning för marknadsförarna. Allt fler tekniska apparater 
förses med blåtand, vilket gör att olika tekniska apparater kan kommunicera med va-
randra. I praktiken innebär det t.ex. att mottagaren av ett marknadsföringsmeddelande 
till sin mobiltelefon kan spela upp samma meddelande på en datorskärm eller TV, om 
nämnda apparater har blåtanden inbyggda.  

Utvecklingen av mobiltelefoner har fram till idag baserat sig på att det till mobiltele-
fonen fogas andra tekniker, såsom t.ex. kamera och radio. Men inom en nära framtid 
kommer utvecklingen även att gå åt motsatt håll, d.v.s. mobiltelefoner byggs in i nya 
enheter. Det innebär att t.ex. dvd-spelare, kameror och bärbara cd-spelare även kan an-

111 Trots att tekniken som möjliggör lokalisering redan funnits en förhållandevis lång tid, har marknads-
föring som baserar sig på nämnda teknik ännu inte slagit igenom i någon nämnvärd omfattning. 
112 Som det tidigare framgick kommer dataöverföringshastigheten att uppgå till 2 Mb/sekund, vilket möj-
liggör förmedling av rörliga bilder. Redan år 2012 förutspås överföringshastigheten mellan två mobiltele-
foner (4G-telefoner) placerade på valfria platser i världen uppgå till 100 Mb/sekund. Lokalt kan över-
föringshastigheten uppgå till ofattbara 1 Gb/sekund. Se Lotsson 2004, stycke 4.  
113 Det har redan i dag utvecklats en 2,6 tums lcd-skärm som klarar av mer än 300.000 pixlars upplösning. 
Med hjälp av denna teknik skall man kunna se hela webbsidor på en mobiltelefon. Se Wistrand 2003a, 
stycken 1–2. 
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vändas som mobiltelefon.114 Vilka alla nya möjligheter detta erbjuder för marknads-
förare är omöjligt att förutspå. 

2.3 Marknadsföring via telefax 

Marknadsföring via telefaxapparater är relativt ointressant för marknadsförare i dagens 
läge. Orsakerna härtill är många. För det första erbjuder inte tekniken möjlighet till 
interaktivitet. För det andra är vidarebefordran av marknadsföringsmeddelanden via 
telefax kostsamt och förhållandevis långsamt i jämförelse med e-post.115 Ett tredje prob-
lem är utskriften. Utskriften är i allmänhet av ganska låg kvalitet, i synnerhet beträffan-
de bilder. Layouten är ju en väldigt viktig faktor vid marknadsföring, vilket också bidrar 
till att telefaxen inte är så attraktiv ur marknadsförarnas synvinkel sett. 

114 Se Wistrand 2003b, stycke 1. 
115 Jag avser här situationen att avsändaren använder sig av telefax, och inte av program som möjliggör 
sändande av telefaxmeddelanden via datorn. 
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3 REGLERINGEN INOM OMRÅDET 

Trots att bl.a. teknikerna Internet och telefax har funnits en lång tid, så har de fram till 
de senaste åren förblivit till stor del oreglerade i lagstiftningen. Som en naturlig följd av 
att det saknats lagstiftning angående själva teknikerna så har även frågor om huruvida 
marknadsföring via dessa tekniker skall anses tillåtna eller inte varit oklar.116 Det här är 
ingenting som är specifikt för telekommunikationssektorn, utan lagstiftningen tenderar 
att släpa efter den tekniska utvecklingen även på många andra områden där utveck-
lingen går snabbt framåt. 

Om situationen kan beskrivas med att lagstiftningen varit obefintlig eller knapp för ett 
decennium sedan så är situationen den motsatta idag. Det pågår hektiska lagstiftnings-
åtgärder på många håll. Såväl enskilda stater, nationella myndigheter och organisationer 
som internationella organisationer utarbetar regler om marknadsföring via de nya tekni-
kerna.

För EU:s medlemsstater har det stora antalet direktiv EU antagit på området, medfört 
många nya lagar och förändringar i befintlig lagstiftning. En del av de direktiv som EU 
har antagit är minimidirektiv, vilket lämnar utrymme för de enskilda medlemsländerna 
att anta strängare bestämmelser.  

Eftersom EU har varit den som tagit initiativ till en stor del av den reglering som finns 
på området finner jag det vara befogat att först gå igenom de direktiv som finns/(fun-
nits). Efter att EU-regleringen har behandlats övergår jag till att studera den finländska 
och den svenska lagstiftningen. Det finns också skäl att granska situationen i USA, vil-
ken skiljer sig från regleringen inom EU på en rad punkter. Vissa av skillnaderna är 
markanta, framförallt skillnaderna beträffande påföljder vid brott mot bestämmelserna. 

Till slut finns det skäl att nämna rekommendationer som utarbetats av de nordiska kon-
sumentombudsmännen och rekommendationer av ICC. 

3.1 EU-reglering – Vacklande ställningstagande mellan opt-
out och opt-in 

EU har varit mycket aktiv med att anpassa sig snabbt till den nya situation som den 
informationstekniska revolutionen gett upphov till. EU har ända från första början varit 
en föregångare i den här utvecklingen. EU har på många olika sätt underlättat och 
försnabbat den informationstekniska utvecklingen, genom att t.ex. skapa gemensamma 

116 Här har Internet dock stått i en särställning i och med att det var förbjudet att använda Internet i kom-
mersiellt syfte fram till år 1994. 
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konkurrensvillkor för alla aktörer på marknaden, bygga upp ett dynamiskt regelverk och 
genom att fastställa tekniska standarder. Ett av EU:s viktigaste politiska mål är att ge-
nomföra handlingsplanen eEurope.117 Målsättningen med eEurope är att påskynda ut-
vecklingen av informationssamhället i Europa. Det är viktigt att övergången till infor-
mationssamhället går snabbt och smärtfritt, eftersom informationssamhället har en stor 
betydelse för Europas tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.118 EU strävar till att 
säkerställa att de möjligheter som informationssamhället erbjuder finns tillgängliga för 
alla: alla medlemsstater, alla regioner samt alla medborgare.119 EU poängterar faran 
med att det kan uppstå skillnader mellan regioner när det gäller tillgång till informa-
tions- och kunskapssamhället. Därför bör myndigheterna – såväl på gemenskapsnivå, 
nationell nivå, regional nivå som lokal nivå – vara uppmärksamma på detta och säker-
ställa att inga grupper utestängs från informationssamhället.120 Endast genom att stimu-
lera användningen av Internet och gynna strukturella förändringar kan man utnyttja den 
nya ekonomin fullt ut.121 EU har målsättningen att vara världens mest konkurrenskrafti-
ga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi år 2010.122 eEurope 2002 har numera er-
satts av handlingsplan eEurope 2005. Målsättningarna med eEurope 2005 är att tjänster, 
tillämpningar och innehåll skall vara säkra och baserade på en bredbandsinfrastruk-
tur.123

EU har också betonat vikten av att säkra konsumenternas rättsställning i den tekniska 
utvecklingen. Ett av huvudargumenten som EU framfört är att konsumenterna bör kun-
na dra nytta av de många nya möjligheter som teknikerna medför, speciellt möjligheten 
att kunna ingå s.k. distansavtal.

Detta framgår tydligt av punkt 4 i ingressen till Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (distansavtals-
direktivet), vilken lyder enligt följande: ”Införandet av nya tekniker medför en mång-
dubbling av de medel som står till konsumenternas förfogande för att få kännedom 
om erbjudanden överallt inom gemenskapen och för att göra sina beställningar. Vissa 
medlemsstater har redan vidtagit olika eller avvikande åtgärder för att skydda konsu-
menterna vid distansförsäljning, vilket har negativa återverkningar på konkurrensen 
mellan företagen på den inre marknaden. Det är följaktligen nödvändigt att på ge-
menskapsnivå införa ett minimum av gemensamma regler på detta område.” 

117 Initiativet till eEurope togs av kommissionen i december 1999. Handlingsplanen eEurope 2002 har 
följande nyckelmål: 

- Alla europeiska medborgare skall föras in i den digitala tidsåldern och bli uppkopplade till nätet. 
- Ett ”digitalt kompetent” Europa skall skapas med stöd av en entreprenörsinriktad företagskultur. 
- Processen skall omfatta hela samhället och bidra till att konsumenternas förtroende ökar. 

Se KOM(2000) 783 s. 2.   
118 Se KOM(2000) 890 s. 2. 
119 Se KOM(2001) 140 s. 3 f. 
120 Se KOM(2001) 140 s. 11. 
121 Se KOM(2001) 140 s. 19. 
122 Se KOM(2002) 62 s. 3. 
123 Målsättningen är att Europa före utgången av år 2005 skall ha bl.a. moderna offentliga tjänster på nätet 
och en dynamisk miljö för e-företag. För att underlätta genomförandet av dessa målsättningar skall det 
finnas en omfattande tillgång till bredbandsanslutning till konkurrenskraftigt pris och en säker informa-
tionsinfrastruktur. Se KOM(2002) 263 s. 9 samt KOM(2003) 667 s. 14. 
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I och med att konsumenternas möjligheter att handla inom gemenskapen förbättras och 
säkerställs, så förbättras också naturligtvis förutsättningarna för företagen att erbjuda 
sina tjänster åt samtliga medborgare inom gemenskapen. För att öka handeln över grän-
serna bör även nationella bestämmelser om affärsmetoder och reklam samt andra konsu-
mentskyddsbestämmelser harmoniseras. En undersökning visar nämligen att 47 procent 
av företagen inom gemenskapen anser att avvikande nationella bestämmelser utgör ett 
mycket viktigt eller viktigt hinder, för reklam och marknadsföring över gränserna.124

3.1.1 Distansavtalsdirektivet 

Eftersom denna utredning har fokus på konsumentskydd vid marknadsföring via nya 
kommunikationstekniker, så begränsas genomgången av EU-regleringen nedan till så-
dant som behandlar nämnda sakområde. Det första direktiv som EU antog på området 
var det s.k. distansavtalsdirektivet. Ett distansavtal definieras enligt direktivets artikel 1 
enligt följande: ”avtal om varor eller tjänster som ingås mellan en leverantör och en 
konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster 
på distans, organiserat av leverantören, vid vilket avtal, ända fram till avtalets ingåen-
de, inbegripet ingåendet av själva avtalet, endast en eller flera tekniker för distanskom-
munikation används.” Det är artikel 10 i direktivet som är intressant. I nämnda artikel 
har vissa tekniker för distanskommunikation reglerats med tanke på marknadsförings-
meddelanden. Artikel 10 lyder enligt följande: 

1. En leverantörs användning av följande tekniker förutsätter att konsumenten givit 
sitt samtycke på förhand: 

- Automatiska uppringningssystem utan mänsklig betjäning (uppringningsauto-
mat). 

- Telefax.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att sådana andra tekniker för distanskommuni-
kation än de som anges i punkt 1, och som möjliggör individuell kommunikation en-
dast får användas när konsumenten inte klart motsätter sig detta.

Teknikerna i punkt 1, d.v.s. uppringningsautomat och telefax, förutsätter att marknads-
förare som önskar använda dessa tekniker som marknadsföringskanal, måste ha inhäm-
tat konsumentens förhandssamtycke till åtgärden. Frågan om marknadsföraren kan an-
vända någon av de ifrågavarande teknikerna för inhämtande av samtycke, har varit uppe 
hos den finska HD.125 Om samtycke inte kan inhämtas via någon av de ovan nämnda 
teknikerna, är marknadsföraren tvungen att inhämta samtycket på annat vis, t.ex. genom 
att skicka ett traditionellt brev med en förfrågan huruvida konsumenten godkänner att 
han i framtiden får marknadsföringsmeddelanden via uppringningsautomat eller telefax. 
Beteckningen för systemet att marknadsföraren måste införskaffa konsumentens sam-
tycke på förhand är opt-in. Beteckningen för ett system där det är tillåtet att sända mark-
nadsföring om inte mottagaren motsatt sig detta, är opt-out.  

Enligt punkt 2 i ifrågavarande artikel har marknadsförare givits rätten att använda sig av 
andra tekniker än de som nämns i punkt 1 såsom marknadsföringskanaler, om inte kon-

124 Se KOM(2003) 356 s. 5.  
125 Se närmare kap. 5 nedan.
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sumenten klart motsätter sig detta. För att regleringen i punkt 2 skall få någon nämnvärd 
effekt bör konsumenten kunna registrera sin vilja någonstans.126 Företagen bör sedan 
respektera de önskemål som konsumenten låtit registrera. Det finns dock två möjlig-
heter att genomföra ett dylikt system med registrering. Det första alternativet är ett 
system där det förutsätts att konsumenten låtit registrera sitt intresse att han godtar att 
han kontaktas via vederbörande kommunikationsteknik. Enligt ett sådant system skulle 
företagen inte få kontakta de personer som inte har låtit registrera sig. Läget är alltså det 
samma som för punkt 1. Det andra alternativet är ett system som bygger på att de kon-
sumenter som inte vill bli kontaktade skall registrera detta. Enligt nämnda system skulle 
företagen inte få kontakta de personer som har registrerat sig. 

Distansavtalsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får, för 
att säkerställa en högre skyddsnivå för konsumenten, anta eller behålla strängare be-
stämmelser. Direktivet ger inga direkta anvisningar för hur de enskilda medlemsstater-
na skall förfara vad gäller utarbetande av eventuella register. Likaså saknas det i direkti-
vet rekommendationer om huruvida det är önskvärt att tillämpa ett system med opt-in 
eller opt-out.127 Eftersom distansavtalsdirektivet är ett minimidirektiv så behöver de en-
skilda medlemsstaterna inte anse att de två tekniker som nämns i punkt 1 är en uttöm-
mande lista över förbjudna tekniker.128

Vid en jämförelse mellan systemen med opt-in och opt-out kan ur konsumenträttslig 
synvinkel betraktat följande nämnas. Ett system med opt-in är betydligt fördelaktigare 
för konsumenterna än ett system med opt-out. Detta antagande bygger för det första på 
att en stor del av konsumenterna inte känner till de register som redan finns eller som 
håller på att skapas. Det krävs omfattande och kostsamma informationskampanjer för att 
göra dylika register kända bland merparten av konsumenterna. Det krävs inte lika stora 
ekonomiska satsningar för att göra ett opt-in register känt bland de konsumenter som 
önskar få marknadsföringsmeddelanden via en viss kommunikationsteknik. Detta anta-
gande bygger på att konsumenter som är intresserade av detta, är betydligt mer aktiva 
och själva söker fram information om möjligheten att anmäla sig till ett sådant register. 
Det offentligas andel av finansieringen av sådana register skulle bli obetydlig. Det lig-
ger ju i företagens intresse att konsumenterna anmäler sig till sådana register. Därför 
kan man förvänta sig att det skulle uppstå en aggressiv marknadsföring från företagens 
sida. För att inte omkullkasta konsumenternas skydd mot oönskade marknadsförings-
meddelanden bör en sådan aggressiv marknadsföring naturligtvis ske via mer ”traditio-
nella marknadsföringskanaler”, såsom tv-reklam, information på företagens hemsidor 
eller annonser i dagstidningar.

126 Ett system där det inte upprättas någon form av register medför betydande olägenheter för den enskilde 
konsumenten. Ifall det inte finns något register där konsumenten kan anmäla sina önskemål, är han 
tvungen att meddela varje företag skilt för sig att han inte längre vill ha marknadsföringsmeddelanden 
från ifrågavarande företag via en viss kommunikationsteknik. 
127 I artikel 16 sägs endast att medlemsstaterna skall där det är lämpligt uppmuntra företagar- och arbets-
tagarorganisationer att informera konsumenter om deras uppförandekoder. 
128 I bilaga I till direktivet har det utarbetats en lista över kommunikationstekniker. Listan är dock inte av-
sedd att vara uttömmande, vilket även framgår av punkt 9 i ingressen. 
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3.1.2 Teledataskyddsdirektivet129

Teledataskyddsdirektivet tar också upp frågan om lämpligheten att använda vissa kom-
munikationstekniker som marknadsföringskanal. Det är artikel 12 i nämnda direktiv 
som reglerar frågan. Artikel 12.1 motsvarar punkt 1 i artikel 10 i distansavtalsdirektivet, 
men ordalydelsen avviker ganska markant från den i distansavtalsdirektivet. Artikel 
12.1 lyder enligt följande: 

Användningen av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (auto-
matisk uppringningsutrustning) eller telefaxapparater (fax) för direkt marknadsföring 
kan bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt samtycke.

I distansavtalsdirektivet är det förbjudet att använda sig av automatiska uppringnings-
system utan mänsklig betjäning (uppringningsautomat), medan det i teledataskydds-
direktivet är förbjudet att använda sådana system utan mänsklig medverkan (auto-
matisk uppringningsutrustning). En ordagrann tolkning av teledataskyddsdirektivet 
förbjuder användning av olika tekniska lösningsmodeller där uppringningen sker auto-
matiskt, även om abonnenten betjänas personligen när samtalet går fram.  

Artikel 12.2 avviker också från bestämmelserna i distansavtalsdirektivet och lyder enligt 
följande: 

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att kostnadsfritt säkerställa att icke 
begärda samtal för direkt marknadsföring som sker på andra sätt än de som anges i 
punkt 1 inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller med avseende på 
abonnenter som inte önskar få sådana samtal; vilket av dessa möjligheter som väljs 
skall avgöras genom nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna ges med andra ord uttryckligen en möjlighet att själva välja vilket 
system som skall införas. Ovan redogjordes för fördelarna med ett system där man till-
lämpar opt-in. En nackdel med att ge de enskilda medlemsstaterna möjlighet att välja 
olika system är att det uppkommer olika regler i skilda medlemsstater.130 Detta i sin tur 
leder till att företagen inte automatiskt kan rikta en och samma marknadsföringskam-
panj till alla konsumenter inom gemenskapen. Det är en arbetsdryg uppgift för företagen 
att utreda vilket system som gäller för respektive medlemsstat. Dessutom måste före-
tagen utreda om en medlemsstat tillämpar olika system för olika kommunikations-
kanaler.  

129 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av 
personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet. 
130 Artikel 12.2 som ger medlemsstaterna valmöjligheter hade lett till många avvikande system medlems-
staterna emellan. För närmare information om uppkomna skillnader, se KOM(2000) 695 s. 46. 
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3.1.3 Direktiv om elektronisk handel131

Syftet med direktivet om elektronisk handel är enligt artikel 1.1 ”att bidra till att den 
inre marknaden fungerar väl genom att säkerställa den fria rörligheten för informa-
tionssamhällets tjänster mellan medlemsstaterna.” I direktivets artikel 7 regleras icke 
begärda kommersiella meddelanden.132 Artikeln lyder enligt följande: 

1. Förutom de övriga krav som fastställs i gemenskapsrätten skall de medlemsstater 
som tillåter icke begärda kommersiella meddelanden per e-post säkerställa att så-
dana kommersiella meddelanden från en tjänsteleverantör som är etablerad på deras 
territorium är klart och otvetydigt identifierbara som sådana, så snart som mottaga-
ren tar emot dem. 

2. Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 97/7/EG 
och direktiv 97/66/EG, vidta åtgärder för att se till att tjänsteleverantörer som sänder 
icke begärda kommersiella meddelanden per e-post regelbundet konsulterar och res-
pekterar de ”opt-out”-register där fysiska personer som inte önskar erhålla sådana 
kommersiella meddelanden kan registrera sig.133

Direktivet förbjuder med andra ord inte sändande av kommersiella e-postmeddelanden 
utan mottagarens förtida samtycke i en medlemsstat som tillåter ett dylikt förfarande.134

Trots att icke begärda kommersiella meddelanden per e-post kan vara i hög grad o-
önskade för konsumenter och leverantörer av informationssamhällets tjänster, så påför 
inte nämnda direktiv krav på ibruktagande av ett system med opt-in. Sändande av stora 
mängder e-postmeddelanden kan dessutom störa de interaktiva nätens smidiga funktion. 
Företagen i de medlemsstater som tillåter sändande av kommersiella e-postmeddelanden 
skall dock uppmuntras att ta i bruk lämpliga filtersystem. Mottagaren av icke begärda 
kommersiella meddelanden per e-post bör dock inte åsamkas merkostnader för detta.135   

Direktivet innehåller även bestämmelser om informationskrav som måste uppfyllas vid 
kommersiella meddelanden. Ett kommersiellt meddelande skall bl.a. vara klart identi-
fierbart som sådant, och den fysiska eller juridiska person för vars räkning meddelandet 
sänds skall vara klart identifierbar.136 Om det kommersiella meddelandet sänds per e-
post, skall det vara klart och otvetydigt identifierbart som sådant, så snart som motta-
garen tar emot det.137 Det innebär att det av rubriken på e-postmeddelandet måste fram-
gå att det är ett kommersiellt meddelande.

131 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. 
132 Vad som avses med kommersiella meddelanden definieras i direktivets artikel 2 punkt f. 
133 I kommissionens direktivförslag saknades denna skyldighet, se KOM(1998) 586 s. 10. För att konsu-
menternas skydd skall kunna tillgodoses på bästa möjliga sätt krävs det naturligtvis att konsumenten 
enkelt och kostnadsfritt kan anmäla sig till ett opt-out register, samt att registren uppdateras i realtid. 
Direktivet saknar dock bestämmelser om vem som skall upprätthålla och övervaka opt-out-register. För 
att ett sådant register skall fungera så effektivt som möjligt, bör det vara gemensamt för hela EU. Se 
Lopez-Tarruella 2001 s. 1362. 
134 Det fanns dock i beredningsskedet några delegationer som ville förbjuda ”spamming” inom gemen-
skapen, se Arbetsgruppen för ekonomiska frågor (informationssamhällets tjänster) 1999, s. 8. 
135 Se punkt 30 i ingressen till nämnda direktiv. 
136 Artikel 6. 
137 Artikel 7.1.
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3.1.4 Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation138

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation är det första EU-direktiv som 
uttryckligen förbjuder användning av e-post för direktmarknadsföring om inte abonnen-
ten gett sitt samtycke i förväg. Efter att direktivet införlivats i medlemsstaterna, kommer 
teledataskyddsdirektivet att upphävas.139 Förbudet att använda icke begärd kommuni-
kation om abonnenten inte givit samtycke på förhand regleras i artikel 13. Artikel 13.1 
lyder enligt följande: 

Användningen av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (auto-
matisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post för direkt 
marknadsföring får bara tillåtas i fråga om abonnenter som i förväg har gett sitt sam-
tycke.140

Enligt artikel 13.3 skall medlemsstaterna  

vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att, kostnadsfritt, icke begärd kommuni-
kation för direkt marknadsföring, som sker i andra fall än de som anges i punkterna 1 
och 2, inte tillåts utan den berörda abonnentens samtycke eller till abonnenter som 
inte önskar få sådan kommunikation; vilken av dessa möjligheter som väljs skall av-
göras enligt nationell lagstiftning.

I punkt 4 förbjuds därtill sändande av e-postmeddelanden om identiteten på den avsän-
dare för vars räkning meddelandet skickas döljs eller hemlighålls. På motsvarande vis är 
det förbjudet att sända e-postmeddelanden om det inte finns någon giltig adress, till vil-
ken mottagaren kan skicka en begäran att han inte längre vill ta emot sådana meddelan-
den.

Punkterna 1 och 3 tillämpas när det är fråga om abonnenter som är fysiska personer. 
Medlemsstaterna skall dock säkerställa att berättigade intressen för abonnenter som inte 
är fysiska personer är tillräckligt skyddade när det gäller icke begärd kommunikation.141

EU betonar att det är viktigt att skydda abonnenterna mot intrång i integriteten genom 
icke begärda kommunikationer för direkt marknadsföring. Detta gäller i synnerhet om 
marknadsföringsmeddelandena kommer via automatiska uppringningssystem, fax eller 
e-post (inklusive SMS-meddelanden). Orsaken till detta är att det kan vara till förfång 
för mottagarna eller innebära en kostnad för mottagaren av meddelandet. Blir volymen 
av sådana meddelanden stor kan det dessutom påverka hastigheten för elektroniska 
kommunikationsnät. Hastigheten sjunker i näten i och med att meddelandena belastar 

138 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av person-
uppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. 
139 Artikel 19. 
140 Har en fysisk eller juridisk person tidigare sålt en vara eller tjänst får han dock använda den elektro-
niska adressen för marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster. Det förutsätts dock att kun-
den kostnadsfritt och enkelt kan motsätta sig sådan användning av uppgifter om elektronisk adress, när de 
samlas in och i samband med varje meddelande. Se artikel 13.2. 
141 Se artikel 13.5. 
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dem. För att säkerställa både företags och användares intressen, krävs det enkla bestäm-
melser inom hela gemenskapen.142   

Nämnda direktiv är det första direktiv där EU tagit steget helt ut och infört ett system 
med opt-in även för e-post.143 Orsaken till detta torde vara den allt hårdare kritik som 
”spamming” har blivit utsatt för under de senaste åren. Andelen skräppost har stigit år 
för år och tenderar att fortsättningsvis växa kraftigt. Detta har gjort att allt fler lagstiftare 
har blivit medvetna om att det krävs hårdare tag för att bekämpa ökningen av skräppost.  

Direktivet innehåller även bestämmelser om användning av anordningar som ger till-
träde till användarnas terminaler och som gör det möjligt att bl.a. spåra användarnas 
verksamhet på Internet. Cookies är den vanligaste typen av sådana anordningar. Parla-
mentet föreslog att användning av sådana anordningar skall falla under en opt-in-
lösning. Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) utövade intensiv lobbning vid 
kommissionen, vilket resulterade i att det enligt den slutliga direktivtexten tillämpas en 
opt-out-lösning för användning av dylika anordningar.144

3.1.5 Direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsu-
menter145

Med anledning av att EU till slut infört ett system med opt-in för e-post så är det mycket 
överraskande att direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, 
tar steget tillbaka till ett system där medlemsstaterna kan välja om de tillämpar ett sys-
tem med opt-in eller opt-out. Artikel 10 i nämnda direktiv lyder nämligen enligt följan-
de:

1. För att en leverantör skall få använda sig av följande tekniker för distanskommu-
nikation måste konsumenten ge sitt samtycke på förhand: 
Automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (uppringningsautomat). 
Telefax.

2. Medlemsstaterna skall se till att annan teknik för distanskommunikation än den 
som avses i punkt 1, vilken möjliggör individuell kommunikation, endast får användas 
a) om de berörda konsumenterna har lämnat sitt samtycke, eller 
b) om konsumenten inte uttryckligen har motsatt sig detta.

Betyder det här att leverantörer kan använda sig av e-post utan att först inhämta för-
handssamtycke av mottagaren? Svaret måste bli nej på den frågan. Detta hänger sam-
man med att direktivet om integritet och elektronisk kommunikation förbjuder använd-
ning av e-post utan mottagarens förhandssamtycke i alla situationer av direkt marknads-

142 Se punkt 40 i ingressen. 
143 Tidigare har ett system med opt-in tillämpats endast för kommunikationskanalerna automatiska upp-
ringningssystem och telefax. 
144 För närmare information om händelseförloppet vid övergången från opt-in till opt-out för cookies, se 
Kierkegaard 2005 s. 318 ff.  
145 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 
97/7/EG och 98/27/EG. 
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föring. Distansförsäljning av finansiella tjänster faller in under begreppet direkt mark-
nadsföring. Till stöd för att bestämmelserna i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation skall tillämpas kan hänvisas till följande avgörande av europeiska ge-
menskapernas domstol. I Travel Vac146 konstaterade domstolen att den omständigheten 
att en fråga täcks av ett direktiv inte utesluter att frågan även kan omfattas av ett annat 
direktiv, om villkoren för tillämpning av sistnämnda direktiv i övrigt är uppfyllda.147

Naturligtvis kan ett direktiv innehålla bestämmelser som utesluter tillämpningen av ett 
annat direktiv.148 Direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumen-
ter innehåller inga sådana bestämmelser. I ingressen till nämnda direktiv betonas med-
lemsstaternas skyldighet att ”vidta lämpliga åtgärder för att effektivt skydda de konsu-
menter som inte vill bli kontaktade med hjälp av viss kommunikationsteknik eller vid 
vissa tider.” Dessutom sägs det att direktivet inte ”bör påverka tillämpningen av de sär-
skilda garantier som gemenskapslagstiftningen ger konsumenten i fråga om skydd för 
privatlivet och för personuppgifter.”

Vad de bakomliggande orsakerna till att direktivet om distansförsäljning av finansiella 
tjänster till konsumenter inte innehåller något uttryckligt förbud mot användning av e-
post utan mottagarens förhandssamtycke, går det bara att spekulera i. En orsak torde va-
ra att direktivet behandlats en längre tid innan det slutliga direktivet antogs.149 Det här 
är ett problem som ofta förekommer för direktiv som gäller specifika sektorer där man 
utarbetat detaljerade bestämmelser för vissa problemområden vid en viss tidpunkt. 
Marknadsmetoderna utvecklas snabbt och detta leder till att direktiven i viss mån är för-
åldrade redan från första början, eftersom tiden mellan förslag och genomförande blir 
lång.150

3.1.6 Vägen från opt-out till opt-in 

Som det framkommit ovan har EU gått från ett system med opt-out till opt-in för vissa 
kommunikationstekniker.151 Det tog fem år innan EU enades i frågan att tillämpa ett 
system med opt-in även för elektronisk post, vilket skedde i och med direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation. Trots att man enades om denna sak i nämnda 
direktiv, så har direktiv som antagits efter det gett medlemsstaterna valmöjligheter i frå-
gan om e-post kan användas utan att mottagaren givit sitt samtycke på förhand.152 Den-
na valmöjlighet torde emellertid inte kunna anses vara reell. Antagandet bygger på att 
begreppet direkt marknadsföring i direktivet skall tolkas omfattande. T.ex. alla former 
av distansförsäljning faller in under begreppet. För att en medlemsstat skall ha val-

146 C-423/97, Travel Vac SL mot Manuel José Antelm Sanchis [1999]. 
147 Punkt 22. 
148 Punkt 23. Se även Mäntysaari 2003 s. 344 ff, där han behandlar frågan om partiella undantag i tillämp-
ningsområdet för direktivet om elektronisk handel på grund av sektorspecifika direktiv. 
149 Förslaget till direktivet, vilket framlades av kommissionen den 19 november 1998, innehöll en nästan 
identisk artikel, se KOM(1998) 468, artikel 10. 
150 Se s. 5 i Grönboken om konsumentskyddet inom Europeiska unionen, KOM(2001) 531. 
151 Automatiska uppringningssystem utan mänsklig betjäning och telefax har från första början varit 
underkastade ett opt-in-system. För andra kommunikationstekniker än dessa två har de enskilda medlems-
staterna haft möjlighet att välja vilketdera av systemen de tillämpar.  
152 Så är fallet i direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.
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möjlighet, krävs det en uttrycklig undantagsbestämmelse i kommande direktiv.153 Om 
det inte finns någon undantagsbestämmelse, är det bestämmelsen i artikel 13 i direktivet 
om integritet och elektronisk kommunikation som skall tillämpas vid sidan av sektor-
specifika direktiv.  

Finland implementerade direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till 
konsumenter, genom att i KSL inta ett nytt kapitel (6 a kap. ”Distansförsäljning av 
finansiella tjänster och finansiella instrument”, 29/2005). Kapitlet innehåller inga be-
stämmelser om begränsningar i fråga om användning av vissa kommunikationstekni-
ker. I propositionen sägs att syftet med den nya lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation är att genomföra även art. 10 i direktivet om distansförsäljning av fi-
nansiella tjänster.154 Med andra ord skall bestämmelserna om direktmarknadsföring i 
7 kap. L om dataskydd vid elektronisk kommunikation, tillämpas vid distansförsälj-
ning av finansiella tjänster och finansiella instrument.  

Sverige implementerade direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till 
konsumenter, genom att stifta en ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och 
hemförsäljningsavtal. Sverige valde på samma sätt som Finland att inte inta några 
bestämmelser om begränsningar i fråga om användning av vissa kommunikations-
tekniker. Regeringen motiverade valet med att svensk rätt (MFL 13 b–d §§) redan 
uppfyllde art. 10 i direktivet.155 Anmärkningsvärt är dock att man även i promemorian 
gjorde ett sådant konstaterande, trots att MFL vid den tidpunkten baserade sig på en 
opt-out-lösning för e-post.156

Som sammanfattning kan sägas att EU-regleringen i dag förpliktar medlemsstaterna att i 
sina nationella lagstiftningar inta bestämmelser där ett system med opt-in är gällande för 
följande tre kommunikationstekniker; automatiska uppringningssystem utan mänsklig 
medverkan, telefax samt elektronisk post. För övriga former av direktmarknadsföring 
har medlemsstaterna möjlighet att välja mellan en opt-out-lösning eller opt-in-lösning. 
Medlemsstaterna står för tillfället inför en betydande revision av sina nationella mark-
nadsföringslagstiftningar, i och med antagandet av direktivet om otillbörliga affärsmeto-
der.157 Direktivet har emellertid inte för avsikt att ändra på medlemsstaternas valmöjlig-
het mellan opt-out och opt-in beträffande direktmarknadsföring via andra kommunika-
tionstekniker än automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan, telefax 
samt elektronisk post.158

153 Det är svårt att se att det finns något behov av att inta undantagsbestämmelser i kommande direktiv. 
En sådan undantagsbestämmelse skulle märkbart sänka konsumenternas skydd mot oönskad marknads-
föring av vissa varor eller tjänster. Om en undantagsbestämmelse dock intas i ett sektorspecifikt direktiv, 
kommer den med stöd av tolkningsregeln lex specialis legi generali derogat att åsidosätta art. 13 i direkti-
vet om integritet och elektronisk kommunikation.  
154 Se RP 122/2004 s. 11 f. 
155 Se prop. 2004/05:13 s. 74 f. 
156 Se Ds 2003:59 s. 95 f. 
157 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets 
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.
158 I punkt 14 i ingressen sägs: ”Detta direktiv bör i synnerhet inte påverka tillämpningen av artikel 13.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personupp-
gifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.”   
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3.1.7 Övriga initiativ inom EU 

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet m.fl. om icke begärd kommer-
siell kommunikation eller så kallad skräppost, föreslås att samordning mellan behöriga 
nationella myndigheter skall uppmuntras. Nationella myndigheter skall uppmuntras att 
samordna och utbyta information med andra myndigheter. Dessutom uppmanas med-
lemsstaterna att undersöka hur befintliga hinder mot informationsutbyte och samarbete 
med myndigheter i andra medlemsstater kan undanröjas.159 Som ett resultat av detta för-
slag har myndigheter i tretton medlemsstater genom ett samarbetsavtal av den 1 decem-
ber 2004 kommit överens om att förena sina krafter i kampen mot skräppost.160 Av de 
nordiska medlemsstaterna är det i skrivande stund endast den danska KO som har god-
känt att delta i samarbetet.161

Det har även givits en förordning om konsumentskyddssamarbete.162 Syftet med förord-
ningen är att upprätta ett nätverk av offentliga tillsynsmyndigheter över hela gemen-
skapen. Myndigheterna skall samarbeta när det gäller att utbyta uppgifter, upptäcka och 
utreda överträdelser samt vidta åtgärder för att få slut på eller förbjuda gränsöverskri-
dande överträdelser.163 Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation hör 
emellertid inte till de direktiv som omfattas av samarbetet. Det innebär att bl.a. sändan-
de av skräppost faller utanför samarbetet. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder hör 
däremot till de direktiv som omfattas av samarbetet. Det här innebär att samarbete blir 
aktuellt om e-postmeddelandet innehåller vilseledande reklam.

3.2 Finland 

3.2.1 Konsumentskyddslagen 

Den mest centrala lagstiftning i Finland som reglerar konsumentskyddet vid marknads-
föring är konsumentskyddslagen. Det är stadgandena i KSL 2 kap. som reglerar mark-
nadsföringen. KSL kom till under en tidsperiod när många av dagens kommunikations-
kanaler var okända. Lagstiftaren tog detta i beaktande och intog en generalklausul i 
lagen (KSL 2:1). Det finns både för- och nackdelar med generalklausuler.164 En nackdel 
med generalklausuler är den rättsosäkerhet som uppkommer genom generalklausulens 
allmänna utformning.165 För företag innebär detta att de inte kan vara helt säkra på om 

159 Se KOM(2004) 28 s. 18. 
160 Cooperation procedure concerning the transmission of complaint information and intelligence relevant 
to the enforcement of article 13 of the privacy and electronic communication directive 2002/58/EC, or 
any other applicable national law pertaining to the use of unsolicited electronic communications. 
161 För närmare information om aktuella åtgärder inom EU mot skräppost, se <http://europa.eu.-int/ 
information_society/topics/ecomm/highlights/current_spotlights/spam/index_en.htm>. 
162 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 
163 Se punkterna 6 och 7 i ingressen. 
164 En generalklausul skiljer sig från vanliga lagbestämmelser i och med att den inte klart anger vilka 
handlingar som faller in under bestämmelsen.
165 Se Tala 2005 s. 114. Säkerhet och förutsebarhet i fråga om tillämpning av generalklausuler uppnås 
endast gradvis efter uppkomsten av betydande domstols- och förvaltningspraxis, se Engelbrekt 2005 s. 
242. 
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en marknadsföringskampanj som de har investerat stora belopp i, anses stå i överens-
stämmelse med generalklausulen. Riktar sig företagets marknadsföringsåtgärd även till 
andra länder, blir problemen ännu större. Det hänger samman med att det i skilda länder 
ofta har uppkommit avvikande rättspraxis kring frågan vad som anses strida mot god 
sed.166 Osäkerheten drabbar naturligtvis även konsumenterna. Få konsumenter känner 
till den rättspraxis som uppkommit på området. Det innebär att de inte nödvändigtvis 
känner till att den marknadsföring eller marknadsföringsteknik som riktas till dem, stri-
der mot generalklausulen. Det i sin tur ställer höga krav på myndigheter som övervakar 
företagens marknadsföring och som skall skrida till åtgärder ifall de upptäcker olägen-
heter i företagens marknadsföringsåtgärder.167

Fördelen med generalklausulen är att tillämpningen av paragrafen inte begränsas i så 
hög utsträckning.168 I förarbetena till KSL motiveras fördelen med en generalklausul på 
följande sätt:169

Eftersom den kan tillämpas på alla slag av åtgärder utgör ibruktagandet av tidigare 
okända metoder inte hinder för att tillämpa stadgandet. En sådan förnyelse är typisk 
för marknadsföringen, varför lagens framtida tillämpning kunde förhindras, om reg-
leringarna rörande marknadsföringens kvalitet och innehåll skulle bindas i lagen 
genom att marknadsföringsåtgärderna beskrevs med exakta kännetecken. Stadgandets 
smidighet gör det möjligt att utveckla tillämpningspraxis i den takt som marknads-
föringsåtgärderna det förutsätter.170

Generalklausulens allmänna utformning har lett till att bedömningen av otillbörlig 
marknadsföring de senaste åren har utvidgats till allmänt rådande värderingar i sam-
hället, såsom t.ex. förbud mot könsdiskriminerande inslag i marknadsföringen.171 Nack-
delarna med en generalklausul medför att det finns ett behov av specifikationer. Inta-
gande av specifikationer i lagstiftningen medför dock inte att generalklausulen bör upp-
hävas. Generalklausulen i sin nuvarande form bör dock kompletteras, se närmare kap. 
12 nedan. 

166 I den finska lagstiftningen används begreppet god sed medan t.ex. den svenska marknadsföringslagen 
använder begreppet god marknadsföringssed. Vad som avses med god sed varierar med tidens gång. Jfr 
Hart 1994 s. 176 ff. 
167 För en noggrannare översikt över ytterligare nackdelar med en allmänt utformad generalklausul, se 
Tala 2005 s. 114. 
168 Det innebär bl.a. att lagskiparens händer inte är starkt fastbundna, utan domstolen kan tillämpa gene-
ralklausulen även i situationer som tidigare varit okända. Se Ämmälä 1991 s. 168 f. En av nackdelarna 
med en uttömmande och detaljerad lag är att det lätt blir luckor i lagen, samt att lagen ofta blir omfattande 
och svåröverskådlig, se Tala 2005 s. 114.  
169 Se RP 8/1977 s. 23. 
170 Jfr Howells & Wilhelmsson som konstaterar att användning av generalklausuler vid utformingen av 
nya konsumentskyddsbestämmelser är till och med oundvikligt. Se Howells & Wilhelmsson 2003 s. 383 
f. 
171 Se Varhela 1998 s. 114.
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3.2.2 Lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och data-
skydd inom televerksamhet 

Finland har till följd av de EU-direktiv som nämnts ovan varit tvungen att se över sin 
lagstiftning, eftersom KSL inte ansetts täcka allt det som direktiven föreskriver.172 En 
del av de nya stadgandena har Finland valt att ta in i den nuvarande KSL,173 medan 
reglerna som är intressanta med tanke på denna undersökning har tagits in i en särskild 
lag; lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet (565/1999). Denna lag har numera upphävts genom L om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation (516/2004), som trädde i kraft den 1 september 2004. Sist nämnda 
lag behandlas i följande underkapitel.  

I 21 § fanns ett förbud att utan förhandssamtycke av mottagaren använda vissa kommu-
nikationstekniker vid direktmarknadsföring. Första momentet i nämnda lagrum överens-
stämde i stora drag med artikel 12.1 i teledataskyddsdirektivet.174 Lagen tillämpades en-
bart på telekommunikation och endast kommunikationsteknikerna automatiska system
och telefax hörde till opt-in-systemet.  

Förbudet i paragrafen skiljde sig från motsvarande bestämmelse i EU-direktivet genom 
att det gällde automatiska system, medan direktivet nämner automatiska uppringnings-
system. Emellertid ger varken lagen eller förarbetena någon vägledning beträffande 
tolkningen av nämnda begrepp. Vid första anblick verkar förbudet vara betydligt 
strängare än det som anges i direktivet. Av motiveringarna i förarbetena framgår dock 
att detta inte var avsikten med bestämmelsen.175 Det förekom vissa oklarheter vad som 
ansågs uppfylla kravet på automatiskt system. Frågan dryftades bl.a. i avgörande MD 
1997:20. Domstolen förbjöd med stöd av KSL 2:1 och 2:7 svarande att sända mark-
nadsföringsmeddelanden per SMS till sådana mottagare, som inte givit sitt samtycke till 
detta på förhand. Svaranden framförde i sitt försvar att sändande av textmeddelanden till 
mobiltelefoner inte uppfyller kriteriet för automatiska system, eftersom varje meddelan-
de skrivs manuellt och sänds därefter av någon person.176 En ordagrann tolkning av 
lagen innebär att svaranden hade rätt i sina yrkanden. Skrivs och sänds textmeddelanden 
manuellt, kan ju en sådan marknadsföringsåtgärd i hög grad jämföras med t.ex. sed-
vanlig telefonförsäljning. Med stöd av EU-direktiven kan man dock anse att den av-

172 Konsumenträtten har från att i hög grad vara en nationell rätt, i stor utsträckning formats till EU-rätt. 
Drygt tre fjärdedelar av de konsumenträttsliga bestämmelserna i den nationella lagstiftningen baserar sig 
på EU:s lagstiftning. Se Ämmälä 2006 s. 1 samt Tala 2003 s. 6. 
173 T.ex. bestämmelser om förbud mot leverans av konsumtionsnyttigheter utan uttrycklig beställning, var 
konsumenten förutsätts betala, återställa eller förvara den eller vidta någon annan åtgärd (KSL 2:2a, 
1072/2000) samt bestämmelser om jämförande reklam (KSL 2:4a, 1072/2000). 
174 Momentet löd enligt följande: ”Telekommunikation får inte användas för direktmarknadsföring utan 
att abonnenten i förväg har gett sitt samtycke, om teleförbindelserna med den mottagande abonnenten 
upprättas via automatiska system eller via telefax, om inte ministeriet beslutar något annat med stöd av 4 
mom.”
175 I motiveringarna sägs: ”paragrafens 1 mom. skall inte tillämpas på enskilda marknadsföringsfall där 
det tekniskt har gjorts så lätt som möjligt att upprätta en teleförbindelse med hjälp av något visst system 
och där den egentliga marknadsföringen efter det att förbindelsen har upprättats sker med mänsklig ar-
betskraft. T.ex. telefonförsäljning där inledandet av uppkopplingen tekniskt har gjorts så lätt som möjligt 
kan vara sådan verksamhet.” Se RP 85/1998 s. 28.
176 Svarande påpekar att detta kunde utföras automatiskt, men det skulle förutsätta stora investeringar i 
teknik som möjliggör detta. En närmare analys av ifrågavarande avgörande görs i kap. 4 nedan. 
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görande faktorn är att vissa tekniker är mer påträngande eller medför vissa olägenheter 
för mottagaren, och därför bör falla in under ett opt-in-system. Avgörande är inte hur ut-
formningen av marknadsföringsåtgärden är, utan via vilken kanal meddelandet fram-
befordras.177

Trots att det är kanalen via vilket marknadsföringsmeddelandet sänds som är avgörande, 
har det framförts åsikter om att också den teknik som används för att underlätta/för-
snabba avsändandet kan medföra att kriteriet automatiska system uppfylls. Så har fallet 
varit i fråga om e-post. Under en lång tid efter att L om integritetsskydd vid telekom-
munikation och dataskydd inom televerksamhet trätt ikraft, var det oklart huruvida sän-
dande av marknadsföringsmeddelanden via e-post var otillbörligt ifall mottagarens för-
handssamtycke inte inhämtats. Vissa skribenter, bl.a. Aalto, ansåg att sändande av 
marknadsföringsmeddelanden via e-post utan mottagarens förhandssamtycke inte är 
otillbörligt, såvida det vid sändandet inte används teknik som möjliggör att meddelandet 
samtidigt sänds till en stor grupp mottagare.178 Enligt dessa skribenter är det alltså tek-
niken som används för att underlätta sändning av e-post som är avgörande, och inte själ-
va kommunikationskanalen via vilket marknadsföringsmeddelandet sänds. Huruvida 
detta ställningstagande var en riktig tolkning av lagen (automatiska system) kan ifråga-
sättas. I ovan nämnda dom (MD 1997:20) lade domstolen vikt på vilka olägenheter som 
ett SMS-meddelande medför för den enskilde mottagaren. Domstolen tog däremot inte i 
beaktande svarandes motivering att SMS-meddelandena hade skrivits manuellt.179 Jäm-
för man olägenheterna för den enskilda mottagaren av ett SMS-meddelande och ett e-
postmeddelande, kan det konstateras att de i hög grad är identiska.180 För den enskilde 
mottagaren är det ingen skillnad om han är den enda person som fått meddelandet eller 
om också tiotals andra personer fått samma meddelande; olägenheterna för den enskilde 
mottagaren är de samma.181 Dessutom skulle en åtskillnad mellan massutskick och ma-
nuellt skickade e-postmeddelanden föranleda onödiga bevissvårigheter.182

Förbudet i 21 § 1 mom. att använda automatiska system och telefax för direktmark-
nadsföring utan förhandssamtycke, var tillämpligt enbart om abonnenten var en fysisk 
person. Lagstiftaren valde en annan lösning om direktmarknadsföringen via nämnda 

177 T.ex. utformandet av en adresserad direktreklam kan vara automatiserat i högre eller mindre grad. 
Trots att en sådan reklam skulle utformas och skickas iväg helt och hållet automatiserat, uppkommer 
aldrig frågan om huruvida mottagarens förhandssamtycke bör inhämtas. 
178 Om systemet däremot inte kräver någon mänsklig arbetsinsats för sändandet av de individuella medde-
landena, skall det anses vara förbjudet. Se Aalto 1998 s. 11. 
179 Av domen framgår inte heller att svaranden skulle ha använt sig av någon form av program som auto-
matiskt genererar telefonnummer. 
180 Detta behandlas mer ingående i följande kapitel. 
181 Eftersom det inte finns något avgörande av MD beträffande e-postmarknadsföring, kan man bara spe-
kulera i hur domstolen skulle ha förhållit sig i saken. Med beaktande av att mottagande av ett e-postmed-
delande medför närapå identiska olägenheter som vid mottagande av ett textmeddelande, är det troligt att 
MD inte skulle ha godtagit åsikten att det bör göras en åtskillnad mellan sändande av e-post med hjälp av 
ett automatiskt system eller manuellt sändande. 
182 Bolag som skickar ut större mängder e-postmeddelanden använder sig oftast av sändningslistor och da-
tabaser där mottagarnas namn har lagrats. När e-postmeddelandet sänds går det via databasen och fogar 
mottagarens namn till meddelandet. Det innebär att e-postmeddelandet får en personlig prägel för ifråga-
varande mottagare, som troligtvis uppfattar situationen på så sätt att meddelandet skrivits och skickats 
manuellt. De facto har företaget skickat endast ett meddelande, som med hjälp av sändningslistor och 
mjukvara omformats och skickats vidare till tusentals mottagare. Se Allen & Kania & Yaeckel 1998 s. 62 
ff.   
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kommunikationskanaler riktade sig till juridiska personer. Enligt 21 § 2 mom. tillämpa-
des en opt-out lösning för direktmarknadsföring via automatiska system, medan det för 
direktmarkandsföring via telefax tillämpades en opt-in-lösning om mottagaren var en 
juridisk person.183

Artikel 12.2 i teledataskyddsdirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja mellan 
systemen opt-in och opt-out för andra tekniker än automatisk uppringningsutrustning 
och telefax. Finland valde en opt-out-lösning.184 För att en opt-out-lösning skall kunna 
erbjuda konsumenterna ett välfungerande och effektivt system bör det upprättas ett ge-
mensamt register, var konsumenter som inte önskar bli kontaktade via en viss kom-
munikationsteknik kan registrera detta önskemål. Det nämns inget i förarbetena om hur 
abonnenten skall kunna förbjuda direktmarknadsföringen. Enligt regeringspropositio-
nen hade alla abonnenter rätt att förbjuda direktmarknadsföring via telekommunikation. 
I samband med beredningen i trafikutskottet ändrades dock förslaget så att endast abon-
nenter som är fysiska personer har dylik rätt.185 Lagen kräver dock att abonnenten skall 
kostnadsfritt kunna förbjuda direktmarknadsföring. Det är inte heller helt klart om hur 
förbuden skall tillhandahållas dem som bedriver direktmarknadsföring, utan kommuni-
kationsministeriet skall vid behov besluta närmare om detta.186

Det var inte de traditionella konsumentskyddsmyndigheterna som fick i uppgift att över-
vaka att bestämmelserna i 21 § iakttogs, utan denna uppgift tillkom dataombudsman-
nen.187 Detta uteslöt emellertid inte konsumentskyddsmyndigheternas möjligheter att 
övervaka att det inte förekom direktmarknadsföring som stred mot 21 §. Orsaken härtill 
var att det i 21 § 5 mom. stadgades att vid direktmarknadsföring till konsumenter gäller 
dessutom bestämmelserna i KSL. 

Vid implementeringen av e-handelsdirektivet intogs i L om integritetsskydd vid tele-
kommunikation och dataskydd inom televerksamhet en ny paragraf (21 a §, 459/2002). 
Ifrågavarande paragraf löd enligt följande: ”Då direktmarknadsföring bedrivs via elek-
tronisk post utan att abonnenten i förväg har gett sitt tillstånd till det skall de elektro-
niska meddelandena vara klart och entydigt identifierbara som marknadsföring så snart 
som mottagaren tar emot dem.”188 Innebar detta stadgande att det gjordes ett avkall på 
den opt-in-lösning för e-post som Finland vid denna tidpunkt ansågs ha? En närmare 
granskning av regeringens proposition tyder dock på att avsikten inte var att införa ett 
opt-out-system för e-post. I propositionen kan läsas: ”I praktiken blir bestämmelsen till-
lämplig på reklam via e-post som riktar sig till företag och sammanslutningar, eftersom 

183 21 § 4 mom. gav dock kommunikationsministeriet fullmakt att vid behov besluta närmare vilka former 
av telekommunikation som förutsätter förhandssamtycke av mottagaren.  
184 21 § 3 mom.  
185 Utskottet motiverar detta enligt följande: ”Med beaktande av … att företagens verksamhet till sin 
karaktär är mer offentlig än fysiska personers verksamhet och att sändande och mottagande av mark-
nadsföring utgör en naturlig del av företagens normala verksamhet föreslår utskottet att … möjligheten 
att utfärda förbud bara gäller fysiska personer.” Se TrUB 18/1998 rd s. 3. Ändringsförslaget godkändes 
och därför hade endast fysiska personer rätt att förbjuda direktmarknadsföring enligt 21 § 3 mom.  
186 Se 22 §. 
187 Se 23 § mom. 3. 
188 Det innebär att meddelandets kommersiella natur skall framgå av rubriken för meddelandet. Motta-
garen skall inte behöva öppna meddelandet och bekanta sig med innehållet, för att få reda på att det är 
fråga om ett kommersiellt meddelande. Se RP 194/2001 s. 45.
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det i allmänhet (här framhävt) krävs förhandstillstånd för att sådan reklam skall kunna 
riktas till fysiska personer.”189 Av propositionen framgår inte vad som avses med ut-
trycket i allmänhet. Eventuellt kan det tyda på att regeringen tar i beaktande att mark-
nadsföringsmeddelanden som sänds via e-post ofta sker automatiskt, och därmed förut-
sätter samtycke på förhand. Ordvalet i paragrafen var synnerligen misslyckat. I paragra-
fen sägs att endast om abonnenten inte har gett sitt samtycke på förhand, skall medde-
landet vara klart och entydigt identifierbart som marknadsföring så snart som mottaga-
ren tar emot det. Innebar detta att direktmarknadsföring via e-post till sådana abonnenter 
som givit samtycke, inte var underkastad samma krav på identifierbarhet? Svaret på den 
frågan måste vara nekande. Att så är fallet framgår även av förarbetena till lagänd-
ringen. Samtidigt som 21 a § togs in i L om integritetsskydd vid telekommunikation och 
dataskydd inom televerksamhet intogs i KSL en ny paragraf (2:1a, 460/2002) med föl-
jande lydelse: ”Av marknadsföringen skall tydligt framgå dess kommersiella syfte samt 
för vems räkning marknadsföringen bedrivs.” Orsaken till att bestämmelsen togs in i 
KSL var att kravet på identifierbarhet skall vara detsamma, oberoende av vilket medium 
som används i marknadsföringen.190

3.2.3 L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

På grund av att samtliga direktiv som antagits före direktivet om integritet och elek-
tronisk kommunikation gav medlemsstaterna en möjlighet att välja mellan opt-in och 
opt-out för vissa kommunikationskanaler, hade det för bl.a. direktmarknadsföring via e-
post uppkommit divergerande bestämmelser i skilda medlemsstater. Som det framkom i 
föregående kapitel var situationen något oklar i Finland.191

Det nya direktivet skulle vara implementerat den 31 oktober 2003. Finland klarade inte 
av att implementera direktivet inom utsatt tid, utan gick tio månader över nämnda tid. 
För att implementera direktivet antogs L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Lagen ändrar den upphävda L om integritetsskydd vid telekommunikation och data-
skydd inom televerksamhet på en rad punkter.192 Det som är intressant med tanke på 
föreliggande forskningstema är att opt-in-skyddet utvidgades jämfört med det tidigare 
rättsläget. I den upphävda L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd 
inom televerksamhet 21 § tillämpades opt-in för automatiska system och telefax. 
Bestämmelser om användning av kommunikationstekniker som kräver förhandssam-
tycke av mottagaren finns intagna i 26 § L om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation. Ifrågavarande paragraf lyder enligt följande: 

Direktmarknadsföring som bedrivs med hjälp av automatiserade uppringningssystem, 
telefax, elektronisk post eller text-, tal-, röst- eller bildmeddelanden får riktas till så-
dana fysiska personer som på förhand har gett sitt samtycke.

189 Se RP 194/2001 s. 45. 
190 Bestämmelsen i paragrafen tillämpas såväl på elektronisk marknadsföring som på traditionella mark-
nadsföringsformer. Se RP 194/2001 s. 15. 
191 Sverige hade valt att tillämpa en opt-out-lösning för e-post. 
192 Men huvudprinciperna i L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet överflyttades som sådana till L om dataskydd vid elektronisk kommunikation, se RP 125/2003 s. 
39.
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Nämnvärt är att automatiska system har ersatts av termen automatiserade uppringnings-
system. Trots att begreppet automatiska system ersatts av automatiserade uppringnings-
system193 i den nya lagen, har lagstiftarens avsikt inte varit att kräva opt-in där inled-
ningen av marknadsföringsarbetet har underlättats med olika tekniska lösningar. Detta 
framgår av motiveringarna i propositionen där det sägs:194

”Det föreslagna momentet förbjuder inte användningen av sådana automatiska 
system som underlättar direktmarknadsföring och vilkas ändamål är att underlätta 
inledningen av marknadsföringsarbetet. Därvid skall dock en fysisk person sköta 
själva marknadsföringen så att till exempel telefonkontakt kan tas genom att använda 
automatiskt nummerval, men efter att samtalet mottagits skall marknadsföringen skö-
tas av fysiska personer och inte genom förmedling av en automat.” 

Jag är tveksam till om en sådan tolkning kan anses stå i överensstämmelse med ordvalet 
i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.195 Ordalydelsen har ändrats 
från utan mänsklig betjäning (distansavtalsdirektivet) i senare antagna direktiv till utan 
mänsklig medverkan (teledataskyddsdirektivet).196 Jag ser detta som ett klart ställnings-
tagande till förbud mot användning av olika former av automatiserade system vid 
direktmarknadsföring. Vid första anblick kan det ur mottagarens synvinkel sett verka 
likgiltigt om kontakten har tagits med hjälp av tekniska system som underlättar upp-
rättandet av teleförbindelsen, eller på traditionellt vis genom att manuellt välja numret. 
Det finns dock en risk för betydande olägenheter för mottagarna, ifall den som utför 
marknadsföring via telefon tillåts använda sig av tekniska hjälpmedel för att inleda 
marknadsföringsarbetet. Teknik som underlättar inledandet av ett samtal möjliggör att 
systemet genererar flera än ett telefonnummer åt gången.197 Systematiken kan modi-
fieras så att när ett samtal har tagits emot, bryts de andra uppringningsförsöken auto-
matiskt av. Användningen av ett sådant förfarande leder till att hos vissa mottagare går 
endast en eller ett fåtal signaler fram innan uppringningen avbryts. Hos de mottagare 
som har en nummerdisplay, leder det dock till att numret blir kvar i telefonens minne 
och kan uppfattas som ett ringanbud.198 Med stöd av motiveringarna i RP 125/2003 kan 
ett sådant förfarande inte anses kräva förhandssamtycke, eftersom den mottagare som 

193 Automatiserade uppringningssystem definieras i RP enligt följande: ”sådana system som automatiskt 
tar kontakt med mottagaren utan att någon fysisk person sköter kontakten.” Se RP 125/2003 s. 86. 
194 Se RP 125/2003 s. 86. 
195 Enligt det allmänna språkbruket måste begreppet automatiskt anses inkludera sådana situationer, där 
det finns en teknisk lösning som underlättar en process i större eller mindre grad. Sköter tekniska lös-
ningar eller program genomförandet av hela processen, utan att det behövs några mänskliga insatser, talar 
man om helautomatiska system. Krävs det mänsklig insats i någon viss grad, brukar ett sådant system ofta 
betecknas som halvautomatiserat eller delvist automatiserat system, men det skall fortsättningsvis anses 
vara fråga om ett automatiskt system. Sköts en process i dess helhet av mänsklig insats, betecknas den 
vara manuell. 
196 Även direktivet om integritet och elektronisk kommunikation innehåller ordalydelsen automatiska 
uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning). Jfr även Simmons & 
Simmons 2001 s. 124 där de konstaterar följande beträffande automatiska uppringningssystem: ”The use 
of a system whereby telephone numbers are automatically dialled but a human being will talk to the 
person who answers the phone is not likely (här framhävt) to be affected by this provision of the Telecoms 
Regulations.” Med andra ord utesluter författarna inte en tolkning som förbjuder automatiskt val av tele-
fonnummer. 
197 Naturligtvis förutsätts det att den som utför telefonförsäljningen har flera utgående telefonlinjer. 
198 MD har i sitt avgörande 1998:21 tagit ställning till en motsvarande situation, och bedömde att ett så-
dant förfarande skall anses vara otillbörligt.  
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först svarar på uppringningen får en marknadsföring som sköts av en fysisk person.199

För de mottagare som endast telefonsignaler gått fram till, torde inte i lagen avsedd 
direktmarknadsföring ha ägt rum. Detta exempel visar klart att begreppet automatise-
rade uppringningssystem i 26 § i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation bör 
tolkas strikt, och inte ges den innebörd som nämns i propositionen. Tillåts dock ett så-
dant förfarande som nämns i propositionen, måste det under alla omständigheter anses 
vara förbjudet att ha flera utgående linjer än en.   

Cookies. Som det framkommit tidigare utgör cookiestekniken ett viktigt redskap för 
marknadsförare. Uppgifterna som insamlas via cookies blir ännu värdefullare för mark-
nadsförarna om de kombineras med uppgifter som t.ex. getts i samband med registre-
ring av en tjänst. På detta sätt kan marknadsförare göra en noggrann profilering av an-
vändarna.200 Behovet av att införa ett skydd för användarna motiveras i förarbetena en-
ligt följande: ”Skapandet av användarprofiler kunde skapa frestande nya möjligheter 
för marknadsföringen, men ur synpunkten av privatlivets skydd är det skäl att begränsa 
användningen och överlåtandet av dessa uppgifter utan den profilerades samtycke.”201

Bestämmelser om användning av cookies finns intagna i 7 § L om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation. För att det skall vara tillåtet att använda sig av cookies måste 
den som tillhandahåller tjänsten lämna användaren begripliga och fullständiga uppgifter 
om ändamålet med registreringen eller användningen. Samtidigt skall användaren bere-
das tillfälle att förbjuda användningen av cookies.202 Den som tillhandahåller tjänsten är 
inte skyldig att lagra och upprätta register över användarnas önskemål om förbud.203 I 7 
§ 2 mom. finns två undantag till skyldigheten enligt 1 mom. att informera om använd-
ningen av cookies och möjligheten att förbjuda användningen. Om det enda syftet med 
användningen av cookies är att förmedla meddelanden eller underlätta förmedlingen av 
meddelanden via kommunikationsnäten, behöver inte bestämmelserna i 1 mom. iakttas. 
Det andra undantaget gäller om användningen av cookies är nödvändig för att tillhanda-
hålla sådana tjänster som användaren uttryckligen har begärt.204 Den finska lagen torde 
på denna punkt strida mot direktivets bestämmelser. I ingresspunkt 25 sägs: ”Tillträde 
till särskilt innehåll på webbplatsen kan ändå göras beroende av ett uttryckligen givet 
godkännande av en cookie eller liknande anordning om den används i ett legitimt syf-
te.” Med andra ord har en webbplats rätt att kräva att användaren accepterar cookies, för 
att få tillträde till webbsidorna. Det står dock inte explicit i direktivet att webbplatsen i 
en sådan situation skulle vara befriad från skyldigheten att klart och tydligt lämna infor-
mation om att cookies används. Med tanke på användarnas rättsskydd bör information 
om att cookies används alltid lämnas. Endast på det sättet kan användaren överväga om 

199 Eftersom merparten av dem som arbetar med telefonförsäljning har någon form av provisionsbaserad 
lön, kan man anta att benägenheten är stor att tillämpa dylika system. 
200 Se RP 125/2003 s. 10. 
201 Se RP 125/2003 s. 34. 
202 Lämnandet av uppgifter om användning av cookies och möjlighet att förbjuda användningen skall vara 
så användarvänliga som möjligt. Eftersom det rör sig om en förhållandevis svårbegriplig fråga, skall ut-
gångspunkten vara att uppgifterna lämnas på användarens modersmål. Se RP 125/2003 s. 60. 
203 Se RP 125/2003 s. 60. 
204 Som exempel på en sådan situation där användning av cookies är nödvändig för att tillhandahålla 
tjänsten som användaren begärt, nämns nätbankstjänster. Se RP 125/2003 s. 60. Anmärkningsvärt är att i 
den finska lagen står det nödvändigt, medan det i direktivtexten står absolut nödvändigt (i den engelsk- 
respektive franskspråkiga versionen av direktivet används strictly necessary, respektive strictement néces-
saires).
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han skall använda de tjänster som han har begärt, eller låta bli p.g.a. att han då måste 
acceptera att cookies används.     

Enligt 20 § har bl.a. teleföretag – i syfte att avvärja kränkningar och eliminera stör-
ningar av dataskyddet – rätt att hindra mottagandet av e-post och textmeddelanden, 
avlägsna skadliga program ur meddelandena samt vidta andra nödvändiga åtgärder. 
Motivet härför är att oönskade marknadsföringsmeddelanden kan lamslå datatrafiken 
eller informationssystemen.205 Ett sådant ingripande innebär naturligtvis alltid en risk 
för att av användaren begärd marknadsföring inte når honom. Därför måste den som gör 
ingreppet först ha försäkrat sig om att nyttan som uppnås med åtgärden avsevärt över-
stiger den skada som ingreppet medför.206 Om oönskade marknadsföringsmeddelanden 
inte äventyrar datatrafikens eller informationssystemens funktionsduglighet eller motta-
garens kommunikationsmöjligheter, får ingripande ske endast med mottagarens sam-
tycke enligt 29 §.207

I 27 § ingår bestämmelser om marknadsföring till sammanslutningar. Marknadsföring 
via nya kommunikationskanaler till sammanslutningar bygger enligt paragrafen på en 
opt-out-lösning.208 Som det framkom ovan var det enligt 21 § 2 mom. L om integritets-
skydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, förbjudet att sända 
marknadsföringsmeddelanden via telefax till juridiska personer om de inte hade givit 
sitt samtycke på förhand (opt-in). Den nya lagen erbjuder med andra ord ett sämre 
skydd för sammanslutningar än vad den tidigare lagen gjorde, beträffande kommunika-
tionstekniken telefax. Någon motivering till denna ändring ges inte i förarbetena. Sam-
manslutningar har dock i den nya lagen givits ett förbättrat skydd mot oönskade mark-
nadsföringsmeddelanden via andra kommunikationstekniker än telefax, i och med infö-
randet av en rätt att förbjuda att det i fortsättningen sänds marknadsföring till dem.209

I 28 § ingår ett krav på att direktmarknadsföring via e-post eller när den sänds som text-
, tal-, röst- eller bildmeddelande, skall vid mottagandet klart och entydigt kunna identi-
fieras som marknadsföring.210 Stadgandet gäller såväl direktmarknadsföring till fysiska 
personer som sammanslutningar. I motsats till den upphävda 21 a §, omfattar stadgan-
det såväl önskad som icke begärd marknadsföring.  

I lagen finns även bestämmelser om tvångsmedel211 och straffbestämmelser. Den som 
uppsåtligen bedriver direktmarknadsföring i strid med bestämmelserna i 7 kap. skall för 
dataskyddsförseelse vid elektronisk kommunikation dömas till böter.212

205 Se RP 125/2003 s. 76.    
206 Se RP 125/2003 s. 77.    
207 Se RP 125/2003 s. 77.    
208 Längre fram i avhandlingen (kap. 12) kritiseras den omständigheten att vissa av de nya kommunika-
tionskanalerna bygger på en opt-out-lösning för juridiska personer. 
209 Se RP 125/2003 s. 87. Som det framkom i föregående kapitel fråntogs juridiska personer rätten att för-
bjuda direktmarknadsföring i samband med beredningen i trafikutskottet.     
210 Det här kan genomföras så att t.ex. direktmarknadsföring via e-post förses med ordet reklam i rubrik-
fältet, se RP 125/2003 s. 88. 
211 Enligt 41 § kan dataombudsmannen när han utför övervakning av bestämmelserna om direktmarknads-
föring ålägga den som brutit mot lagen att rätta sitt fel eller sin försummelse. Dataombudsmannen kan 
förena åläggandet med vite.
212 Se 42 § 2 mom. Enligt 42 § 3 mom. skall straff emellertid inte utdömas om förseelsen är ringa.  
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3.2.4 Rättspraxis kring lagstiftningen om marknadsföring via nya 
kommunikationskanaler 

Nedan skall göras en analys av tre inhemska MD-avgöranden som berör lagstiftningen 
om marknadsföring via nya kommunikationskanaler. Samtliga avgöranden har givits 
under den tid L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom tele-
verksamhet var gällande.213 En central frågeställning i samtliga avgöranden är huruvida 
ett visst förfarande utgör sådan direktmarknadsföring som avses i lagen. I två av av-
görandena har marknadsföringsmeddelandena sänts via mobiltelefon, och i ett via e-
post.214

3.2.4.1 MD 2003:33 - KO mot Oy Radiolinja Ab 

Det första avgörandet av MD behandlar problematiken kring textmeddelanden skickade 
till abonnenters mobiltelefoner, utan att avsändaren på förhand införskaffat mottagarens 
godkännande.  

Svarandeföretaget hade 13.6.2002 skickat följande textmeddelanden till konsumenters 
mobiltelefoner: ”Ärade Telia Dual-abonnent! Om du vill fortsätta att kunna använda 
din mobiltelefon utan avbrott, svara OK på det här meddelandet eller ring telefon-
nummer 050-905 1414 Hälsn.: Radiolinja”, samt följande meddelande: ”Meddelande: 
Ditt nya Telia sim-kort fungerar inte om du har en enbandstelefon. Försäkra dig att 
din anslutning fungerar i Radiolinjas nätverk och svara OK. Hälsn.: Radiolinja”. Om 
konsumenten svarade OK på det meddelande han fick har han fått följande med-
delande som svar: ”Välkommen som Radiolinja-kund.” (Egen övers.) 

Den bakomliggande orsaken till Radiolinjas agerande var att Telia överraskande med ett 
brev daterat 7.6.2002 meddelat sina Telia Dual-abonnenter att Dual-abonnemangen 
slutar att fungera med nuvarande sim-kort 13.6.2002 kl. 24.00. Telia hade fungerat som 
serviceoperatör en lång tid i Radiolinja Origos nätverk. Telia hade inte på förhand 
varnat Radiolinja Origo om uppsägningen av samarbetsavtalet. 12.6.2002 kom det 
tusentals samtal till Radiolinja av bekymrade Telia-abonnenter, inte enbart Telia Dual-
abonnenter. Radiolinja ansåg att de befann sig i en nödsituation, eftersom bolaget endast 
hade ett dygn på sig att nå en stor mängd konsumenter, med den viktiga informationen 
om hur konsumenterna kan undvika avbrott i sina mobiltelefonabonnemang. Radiolinja 
var tvunget att sända meddelandet till alla Dual-abonnenter, eftersom man inte kunde 
skilja mellan abonnenter som hade en enbandstelefon och de som hade en tvåbands-
telefon. Det snabbaste och säkraste sättet att nå alla abonnenter med meddelandet inom 

213 I skrivandets stund har det ännu inte meddelats något domslut efter att L om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation trätt i kraft. MD har dock i ett par domar (MD 1997:20, 1998:21) tagit ställning till mark-
nadsföring via mobiltelefon, redan innan det överhuvud taget fanns någon speciallagstiftning på området. 
Avgörande MD 1997:20 kommer att behandlas mer ingående nedan i kap. 4. 
214 Anmärkningsvärt är att det fram till dags dato finns märkbart flera domar kring mobiltelefonreklam än 
e-postreklam, trots att mängden reklam via e-post är betydligt större. Detta kan tyda på att den som tar 
emot ett oönskat reklammeddelande via mobiltelefon upplever detta mera störande, än ett oönskat 
reklammeddelande till e-posten. En annan bakomliggande faktor är troligtvis att det i många fall är svårt 
att utreda vem den verkliga avsändaren av ett e-postmeddelande är.
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ett dygn var att sända textmeddelanden. Radiolinja betonar ytterligare följande aspekter 
i sitt svar till MD: 

De ifrågavarande textmeddelandena var till sin karaktär viktig information och inte 
någon kommersiell marknadsföringskampanj. Representanter för Radiolinja och 
Radiolinja Origo hade vid diskussioner med myndigheterna 13.6.2002 förstått att även 
myndigheterna var bekymrade för avbrott i Telia Dual-abonnenternas teletjänster. På 
basis av dessa diskussioner hade Radiolinja och Radiolinja Origo fått den uppfatt-
ningen att myndigheterna hade – om inte givit s.k. konkludent godkännande – åtmin-
stone förståelse för extraordinära åtgärder, inbegripet textmeddelanden i den ifråga-
varande nödsituationen. (Egen övers.)            

MD konstaterar följande i sitt avgörande: 

Lag om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet 
(565/1999) syftar till att främja abonnenters och användares integritetsskydd och 
skydd för berättigade intressen vid telekommunikation. Enligt lagens 21 § får tele-
kommunikation inte användas för direktmarknadsföring utan att abonnenten i förväg 
har gett sitt samtycke, om teleförbindelserna med den mottagande abonnenten upp-
rättas via automatiska system. I nämnda paragraf har beträffande direktmarknads-
föring hänvisats till vad som stadgas i konsumentskyddslagen.  

Av svarandebolagets textmeddelanden har det inte framgått något klart erbjudande 
att införskaffa svarandens abonnemang. Först efter att konsumenten svarat på med-
delandet med ”OK” och han därefter till sin telefon fått det nya meddelandet ”Väl-
kommen som Radiolinjas kund”, så har meddelandenas innehåll blivit klara för kon-
sumenten. Även om meddelandenas innehåll har varit oklart, så har avsikten med 
svarandebolagets textmeddelanden varit att få en konkurrerande operatörs abonnen-
ter att bli svarandebolagets abonnenter och införskaffa svarandebolagets anslutning. 

Textmeddelandena som bolaget sände har varit klart kommersiella. Med de skickade 
meddelandena har bolaget strävat efter att skaffa nya kunder av en konkurrerande 
näringsidkare.  

Med beaktande av stadgandena i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och 
dataskydd inom televerksamhet borde bolaget på förhand ha försäkrat sig om att 
konsumenten har givit sitt samtycke till sändandet av ifrågavarande direktmarknads-
föringsmeddelanden. Bolaget har inte på förhand införskaffat dylika godkännanden av 
konsumenterna och har sålunda i sin marknadsföring förfarit otillbörligt gentemot 
konsumenterna. (Egen övers.).

MD ansåg med andra ord att Radiolinjas textmeddelanden var kommersiella direkt-
marknadsföringsmeddelanden. Radiolinja betonade däremot i sitt svar att det inte var 
fråga om kommersiella direktmarknadsföringsmeddelanden som avses i lagen, utan 
endast information. Radiolinja använde följande argument för detta: 

Direktmarknadsföring som avses i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation 
och dataskydd inom televerksamhet skall tolkas snävt och inte utvidgande. Tillåten 
telekommunikation är bl.a. att sköta om kundförhållanden genom att meddela abon-
nenterna om avbrott i textmeddelandeservicen eller fel i servicen. Dataombudsman-
nen har ansett att skötseln av kundförhållanden inkluderar även någon form av direkt-
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marknadsföring beroende på kundförhållandets natur och kvalitet. Gränsdragningen 
mellan marknadsföring och informering som hör samman med sedvanlig skötsel av 
kundförhållande är inte alltid klar. I gränsfall kan också tolkningen av innehållet ha 
betydelse på det stadgande som skall tillämpas. (Egen övers.).

Radiolinjas textmeddelanden förhindrade avbrott i telefonservicen för ett stort antal 
abonnenter. Radiolinjas textmeddelanden gjorde det betydligt enklare för abonnenterna 
att snabbt byta serviceoperatör, för att säkerställa funktionsdugligheten hos sina mobil-
telefoner. Eftersom Radiolinjas textmeddelanden dock sändes till en konkurrerande ope-
ratörs abonnenter, bör MD:s domslut anses korrekt. Radiolinja hade ingen skyldighet att 
meddela abonnenterna härom, men inte heller rätt att göra så genom att använda text-
meddelanden som marknadsföringskanal.215 Troligtvis skulle MD inte ha förbjudit Telia 
att sända motsvarande textmeddelanden till sina abonnenter, vars abonnemang höll på 
att upphöra att fungera. Troligtvis skulle MD i en sådan situation ansett textmeddelan-
dena utgöra ett normalt led i kundkommunikation. Stöd för en sådan tolkning kan även 
hämtas från förarbetena till L om dataskydd vid elektronisk kommunikation, där det 
sägs enligt följande:216

”Enligt den föreslagna paragrafen anses inte heller kundkommunikation utgöra di-
rektmarknadsföring då ändamålet är att uppehålla kontakt för att sköta kundrelatio-
ner och då ingen marknadsföring ingår. Kundkommunikation är till exempel sådan 
kommunikation där kunden får information om läget, kontinuitet eller ändringar i frå-
ga om en tjänst som han eller hon valt.”

3.2.4.2 MD 2003:119 - KO mot Allers Julkaisut Oy 

Även i det andra rättsfallet var det fråga om textmeddelanden till mobiltelefoner. Sva-
randebolaget hade sänt textmeddelanden till konsumenters mobiltelefoner, utan att kon-
sumenterna hade givit sitt samtycke till detta på förhand. I fallet tog MD ställning till 
följande två spörsmål: a) Vad skall anses utgöra sådan direktmarknadsföring som avses 
i L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, och 
b) Vilka tillvägagångssätt är tillåtna för att på förhand inhämta mottagarens samtycke 
till att det sänds marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna. 
Delfråga b) kommer att behandlas närmare i kapitel 5. 

Bakgrundsfakta till fallet var följande:

Konsumenterna hade till sina mobiltelefoner 12.2.2002 fått ett textmeddelande av 
Aller Julkaisut Oy med följande innehåll: ”Hej! Får jag sända dig ett erbjudande på 
Seiska. Svara på detta textmeddelande med orden ERBJUDANDE JA (normalt pris 
för textmeddelande). Tack! Nina/Seiskas kundtjänst.” (Egen övers.).     

215 Skyldigheten att meddela abonnenterna om de förändrade förhållandena har helt och hållet legat hos 
Telia. Telias förfarande har dock varit klandervärt, eftersom bolaget meddelade sina Telia Dual-
abonnenter om den förändrade situationen med ett brev daterat 7.6, d.v.s. endast fem dagar före tjänsten 
upphörde att fungera.  
216 Se RP 125/2003 s. 85 f.
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Svarandebolaget Aller Julkaisut Oy betonar i sitt bemötande att textmeddelandet inte 
innehåller någon direktmarknadsföring, utan endast uppgifter om hurudant erbjudande 
företaget ber konsumenterna ge sitt samtycke till att skall skickas till dem. Om inte mot-
tagaren reagerar på textmeddelandet så sänds inget erbjudande till mottagarens mobilte-
lefon. KO betonar däremot att det är fråga om marknadsföring. KO beskriver marknads-
föring enligt följande: ”Avsikten med marknadsföring i näringsverksamhet är att med 
olika medel främja efterfrågan och konsumtion av nyttigheter. Med hjälp av marknads-
föringsåtgärder strävar man till att påverka konsumenters handlanden och beslut.”
(Egen övers.). KO hänvisar även till förarbetena till KSL där det sägs att: ”Från konsu-
menternas synpunkt är den marknadsföring som riktas till dem ett sätt att få information 
om vilka varor eller tjänster som finns till salu samt om konsumtionsnyttigheternas 
egenskaper.”217

Majoriteten av MD:s ledamöter går på samma linje som KO, och anser att svarande-
bolaget med sina utsända textmeddelanden även har marknadsfört sin tidning ”7 päi-
vää”. MD konstaterar följande i sina motiveringar: ”Med sina utskickade textmeddelan-
den har bolaget strävat till att införskaffa nya prenumeranter för sin tidning.” (Egen 
övers.). MD var emellertid inte enig i sitt avgörande.218 En ledamot i domstolen var av 
den åsikten att inhämtande/utredande av samtycke för att få skicka direktmarknads-
föringsmeddelanden till mottagarnas mobiltelefoner inte utgör sådan direktmarknads-
föring, som kräver mottagarnas förhandssamtycke. Ledamoten motiverar sitt ställnings-
tagande enligt följande:  

”I 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet har man inte uttryckligen tagit ställning till på vilket sätt man kan inhämta 
mottagarnas förhandssamtycke. I stadgandet har man dock åtskiljt direktmarknads-
föring och inhämtande av samtycke. Inhämtande av samtycke utgör inte sådan direkt-
marknadsföring som avses i stadgandet. Direktmarknadsföring är tillåten endast un-
der den förutsättning att företaget som utövar direktmarknadsföring har fått mottaga-
rnas förhandssamtycke. Av lagens ordalydelse framgår att begärande om samtycke 
på ett sådant sätt att i begäran inte inkluderas direktmarknadsföring av konsumtions-
nyttigheten, inte utgör direktmarknadsföring. Det som är typiskt för direktmarknads-
föring är att den riktar sig till (en) bestämd(a) person(er) och att den innehåller en 
möjlighet att köpa konsumtionsnyttigheten som är föremål för direktmarknadsfö-
ringen. I föreliggande fall har konsumenten inte haft möjlighet att införskaffa sva-
randens tidning på basis av det textmeddelande som sänts. Han har endast kunnat ge 
sitt samtycke till att svaranden kan skicka ett direktmarknadsföringserbjudande med 
vars hjälp han sedan kan beställa svarandens tidning. Begreppet direktmarknads-
föring är snävare än begreppet kommersiellt meddelande. I 21 § L om integritets-
skydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet används begreppet 
”direktmarknadsföring” och inte ”kommersiellt meddelande”. Jag anser att nämnan-
de av tidningens namn inte utgör sådan direktmarknadsföring som avses i L om in-
tegritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, utan en 
nödvändig uppgift om den specifika nyttigheten, med vars hjälp konsumenten kan 

217 Se RP 8/1977 s. 16.  
218 Jag finner det vara skäl att nämna den avvikande ledamotens motiveringar även om dessa inte vann 
gehör hos domstolens övriga ledamöter, eftersom det på ett intressant sätt belyser problematiken kring 
vad som skall anses utgöra sådan direktmarknadsföring som avses i L om integritetsskydd vid telekom-
munikation och dataskydd inom televerksamhet. 
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besluta om han ger sitt samtycke till direktmarknadsföring av tidningen.” (Egen 
övers.).    

Med stöd av att ändamålet med de nya bestämmelserna är att skydda mottagare från att 
vissa kommunikationstekniker används i marknadsföringssyfte, måste den avvikande 
ledamotens ståndpunkt anses vara felaktig. Svarandebolaget fick besvärstillstånd av 
HD. HD kom i sitt avgörande (2005:40) till samma slutresultat som MD. HD konstate-
rar följande: ”…samtycke som avses i 21 § 1 mom. L om integritetsskydd vid tele-
kommunikation och dataskydd inom televerksamhet kan inte inhämtas genom att sända 
ett textmeddelande till en mobiltelefon, eftersom en sådan förfrågan i allmänhet kan 
anses utgöra direktmarknadsföring.” (Egen övers.).  

3.2.4.3 MD 2003:120 - KO mot Jippii Group Apb 

Det tredje rättsfallet är det första och hittills det enda fall där MD har behandlat frågan 
om marknadsföringsmeddelanden via e-post. Det specifika i fallet var att endast en del 
av e-postmeddelandet innehöll marknadsföring. Svarandebolaget, som är en Internet-
operatör, erbjöd Internetanvändare avgiftsfria e-posttjänster. När den som använde sig 
av bolagets e-posttjänster sände ett meddelande, sattes det automatiskt en signatur i slu-
tet av meddelandet.  

”Jippii Group Apb har som leverantör av e-posttjänster fogat text till slutet av e-post-
meddelanden som sänts via deras tjänst. Texten som bifogats har t.ex. 22.8.2002 varit 
följande: ”Skaffa dig själv en tillförlitlig inhemsk e-post http://www.jippii.fi/ Bekanta 
dig samtidigt med Internets bästa spelsajt JIPPIIGAMES.”

Lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet 
syftar till att främja abonnenters och användares integritetsskydd och skydd för be-
rättigade intressen vid telekommunikation. Enligt lagens 21 § får telekommunikation 
inte användas för direktmarknadsföring utan att abonnenten i förväg har gett sitt 
samtycke, om teleförbindelserna med den mottagande abonnenten upprättas via auto-
matiska system. I nämnda paragraf har beträffande direktmarknadsföring hänvisats 
till vad som stadgas i konsumentskyddslagen. 

Det är karaktäristiskt för direktmarknadsföring att den riktas till en på förhand be-
stämd grupp av konsumenter. Målet för en direktmarknadsföringsåtgärd kan dock 
också vara en enskild person. Avsändaren av marknadsföringsmeddelandet väljer 
målet för direktmarknadsföringen. I det här fallet vet inte leverantören av e-post-
tjänsterna på förhand till vem meddelandena som innehöll signaturen riktar sig till, 
eftersom det är de som använder sig av nämnda leverantörs tjänster som väljer mot-
tagare av meddelandet. Marknadsdomstolen anser att det inte är fråga om sådan di-
rektmarknadsföring som avses i 21 § lagen om integritetsskydd vid telekommunika-
tion och dataskydd inom televerksamhet. 

Jippiis ”signature” inkluderas i avsändarens e-postmeddelande som en bilaga, som 
avskiljs med ett streck från textdelen. Den är två rader lång och i den marknadsförs 
Jippiis egna tjänster. E-postmeddelandets egentliga innehåll är avsändarens medde-
lande och ingalunda Jippiis ”signature”. Vid användningen av sådan här e-post är 
den huvudsakliga målsättningen uttryckligen upprätthållande av kontakt mellan an-
vändare och inte marknadsföring av Jippiis tjänster. Användaren sänder inte sina e-
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postmeddelanden i marknadsföringsavsikt. Marknadsdomstolen anser att Jippii 
Group Apb inte har förfarit i strid med konsumentskyddslagens 2 kapitel 1 §.” (Egen 
övers.). 

MD:s avgörande kan kritiseras på många punkter. MD ansåg att Jippiis användning av 
signaturer, vari bolagets egna tjänster marknadsförs, inte uppfyller kraven för direkt-
marknadsföring. MD konstaterar i sitt domslut att det dock är fråga om marknadsfö-
ring.219 Direktmarknadsföring är en form av marknadsföring och liksom begreppet 
marknadsföring kan även begreppet direktmarknadsföring definieras på en mängd olika 
vis. En definition som det ofta hänvisas till inom den företagsekonomiska litteraturen är 
den definition som utarbetats av Direct Marketing Association i USA. Definitionen ly-
der enligt följande: ”Direktmarknadsföring är ett marknadsföringssätt som använder ett 
eller flera media för att åstadkomma en mätbar reaktion eller transaktion.”220 Defini-
tionen innebär alltså att man måste få tillbaka någonting, annars kan man inte mäta re-
sultatet av marknadsföringsåtgärden. Det kan vara fråga om t.ex. en kupong, ett svars-
kort eller ett telefonsamtal.221 Kommunikationen vid direktmarknadsföring blir med 
andra ord dubbelriktad.222

Jippiis agerande måste också anses uppfylla den definition som getts i regeringspropo-
sitionen, d.v.s. ”med direkt marknadsföring avses i paragrafen sådan kommersiell 
marknadsföring med hjälp av telekommunikation som syftar till att främja försäljningen 
av en förnödenhet.”223 Jippii har satt in nämnda signaturer i alla e-postmeddelanden som 
sänds via deras tjänst, för att öka vetskapen bland konsumenter om de tjänster bolaget 
erbjuder, och på så vis även öka användningen av dem. 

Jag tolkar att MD i sitt avgörande av frågan lagt vikt vid hur signaturen utformats. MD 
konstaterar nämligen att ”signaturen är två rader lång”. Skulle MD förhållit sig annor-
lunda i ärendet om signaturen innehållit bilder eller länkar till andra företags tjänster, 
vilka betalat för detta? Är svaret ja på den frågan blir den naturliga följdfrågan hur lång 
får en signatur vara, hur många länkar får den innehålla, får den enbart innehålla text-
länkar, får den innehålla länkar till utomstående företag o.s.v. Situationen blir i så fall 
ohållbar. Definitionen av begreppet direktmarknadsföring kan inte vara beroende av 
vilket sätt marknadsföringsmeddelandet är utformat. Det avgörande måste vara avsikten 
med marknadsföringen, d.v.s. syftar åtgärden till att främja försäljningen/användningen 
av det som marknadsförs. 

Av MD:s domskäl kan man också utläsa att domstolen tagit fast på den omständigheten 
att det inte är Jippii som väljer mottagare, utan den enskilde personen som använder sig 

219 MD konstaterar följande: ”Fast det inte är fråga om direktmarknadsföring utgör svarandens förfaran-
de dock marknadsföring, som även till övriga delar skall granskas med stöd av konsumentskyddslagens 2 
kapitel 1 §.” (Egen övers.). 
220 Se Sigfridsson 1989 s. 17. 
221 I detta fall utgör den mätbara reaktionen av klickningar som gjorts på de länkar som Jippii satt in i 
signaturen. Jippii har med den teknik som står till förfogande möjlighet att t.ex. se hur många procent av 
dem som mottagit e-postmeddelanden med nämnda signaturer, klickat på länkarna i signaturen.  
222 För Internationella Handelskammarens definition på begreppet direktmarknadsföring, se nedan kap. 
3.6. 
223 Se RP 85/1998 s. 28. Vid tidpunkten för avgörandet hade ännu inte lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation trätt i kraft. 
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av Jippiis tjänster. MD konstaterar nämligen: ”Avsändaren av marknadsföringsmedde-
landet väljer målet för direktmarknadsföringen. I det här fallet vet inte leverantören av 
e-posttjänsterna på förhand till vem meddelandena som innehöll signaturen riktar sig, 
eftersom det är de som använder sig av nämnda leverantörs tjänster som väljer motta-
gare av meddelandet.” (Egen övers.). Att påföra definitionen av begreppet direktmark-
nadsföring så stränga ramar kan inte anses sakligt. Ett kännetecknande drag för direkt-
marknadsföring är att marknadsföraren känner till mottagaren av meddelandet på för-
hand. Någon absolut förutsättning är detta dock inte, utan även det att marknadsföraren 
önskar få reda på kundens namn och adress är tillräckligt för att kännetecknen på direkt-
marknadsföring uppfylls. I det här fallet har Jippii möjlighet att få reda på både namn 
och adress på de personer som svarar på deras marknadsföring i signaturen. Det bör på-
pekas att det inte skall tillmätas någon betydelse för utgången av saken att det är de en-
skilda avsändarna som väljer mottagare.224

MD betonar i sitt avgörande att den enskilde avsändaren inte har sänt sina e-post-
meddelanden med avsikt att marknadsföra Jippiis tjänster. Det är säkert sant i merpar-
ten av fallen. Men MD har inga möjligheter att för varje skickat e-postmeddelande utre-
da om så är fallet. Var går gränsen för när man kan anse att avsikten med e-postmed-
delandet är att marknadsföra Jippiis tjänster? Är det någon skillnad om avsändaren är 
anställd hos nämnda bolag eller innehar aktier i bolaget?225 Är det någon skillnad om 
avsändaren sänder e-postmeddelandet till någon för honom okänd person, eventuellt ge-
nom att sända ett tomt meddelande där endast signaturen syns? Är svaret ja på dessa 
frågor blir situationen på samma vis som fallet med hur signaturen utformats ohållbar. 
MD har naturligtvis inte resurser eller möjlighet att undersöka varje avsänt e-postmed-
delande och utreda avsikten med meddelandet. Det kan inte anses skäligt att enbart ut-
reda avsändarens avsikt, vilket dessutom i de flesta fallen är som ovan konstaterades en 
närapå omöjlig uppgift. Även avsikten hos den som erbjuder servicen måste beaktas. I 
det här fallet är det ingen tvekan om att Jippii fogat signaturerna till samtliga e-post-
meddelanden i marknadsföringssyfte.   

Det mest vägande argumentet för att MD borde ha meddelat ett annorlunda domslut i 
ärendet är att undersöka mottagarens situation. De som fått e-postmeddelanden skickade 
via Jippiis tjänst får ta del av Jippiis marknadsföring i signaturerna, oberoende av om de 
så önskar eller ej. Syftet med lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och da-
taskydd inom televerksamhet var att skydda konsumenterna från att vissa tekniker an-
vänds i marknadsföringssyfte. I avgörande MD 1997:20, som behandlas mer ingående i 
kap. 4 nedan, förbjöd MD sändande av textmeddelanden till mobiltelefoner utan motta-
garens förhandssamtycke, bl.a. med stöd av kostnadsaspekten. MD betonade att oönska-
de textmeddelanden kan åsamka mottagaren uppladdningskostnader. På samma sätt för-
orsakar signaturer mottagaren kostnader.226

Syftet med lagen har varit att skydda konsumenter från att behöva ta emot marknads-
föringsmeddelanden via vissa kommunikationskanaler, om inte marknadsföraren först 

224 Enligt konsumentskyddslagens bestämmelser kan marknadsförare inte undgå ansvar för sina mark-
nadsföringsåtgärder genom att anlita någon utomstående part för genomförandet av dem. 
225 Om en sådan person sänder e-postmeddelanden via Jippiis tjänst, gynnar detta avsändarens egna in-
tressen indirekt, i och med att antalet personer som använder sig av Jippiis tjänster ökar.    
226 För närmare information om vilken typ av kostnader som kan uppkomma, se kap. 4.4.3.1 nedan.
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inhämtat konsumentens samtycke. Med tanke på konsumentens skydd mot oönskade 
meddelanden, skall det inte få spela någon roll om det marknadsföringsmeddelande som 
kommer via dessa kommunikationskanaler anses falla in under begreppet marknadsfö-
ring eller direktmarknadsföring. I sammanhanget kan nämnas att den motsvarande be-
stämmelsen i den svenska marknadsföringslagen inte använder begreppet direktmark-
nadsföring, utan begreppet marknadsföring.227 Det framgår även av den finska HD:s 
motiveringar i avgörandet 2005:40 att det är kommunikationskanalen som är den avgö-
rande faktorn. HD konstaterar: ”Telekommunikation är målgruppskommunikation och 
om det meddelande som näringsidkaren sänder till konsumentens mobiltelefon eller till 
någon annan teleterminalutrustning anses vara marknadsföring, är det samtidigt även 
direktmarknadsföring.” (Egen övers.). En allmängiltig princip är dessutom att en konsu-
ments önskemål om att inte behöva ta emot några marknadsföringsmeddelanden skall 
respekteras. Detta gäller alla former av marknadsföring.228 För att ett system med mark-
nadsföring i signaturer skall anses vara tillåtet, bör även mottagaren av meddelandet ha 
tecknat avtal om att använda ifrågavarande tjänsteleverantörs e-posttjänster. 

I sammanhanget kan nämnas att KO intagit en restriktiv inställning till sponsorerade 
textmeddelanden till mobiltelefoner. I sitt beslut av den 29 september 2000229 uppma-
nar KO svarandebolaget High Mountain Oy/Mediadrive att upphöra med att foga 
sponsorerade meddelanden som bihang till textmeddelanden. På sin hemsida (https:// 
www.teksti.net) hade företaget uppmanat konsumenter att sända sponsorerade text-
meddelanden till sina vänner. Att sända ett sådant meddelande var gratis. När motta-
garen fick meddelandet hade det till slutet av det personliga meddelandet fogats föl-
jande text: ”/Klikkaa It-lehden näytenumero www.kvick.comista/teksti.net.” Som av-
sändarnummer i mottagarens display visades ett telefonnummer som var registrerat 
hos svarandebolaget. 

Situationen har många likheter med signaturer i e-postmeddelanden, men det förelig-
ger även vissa skillnader i både positiv och negativ bemärkelse. För det första åsam-
kar mottagandet inte några kostnader i motsats till fallet med signaturer. För det andra 
erbjöd företaget mottagare möjlighet att anmäla sitt nummer till en spärrlista, så att 
framtida sponsorerade meddelanden inte går fram till mottagaren. En negativ omstän-
dighet i jämförelse med e-postsignaturer var att själva marknadsföringen utgjorde en 
betydande och dominerande del av själva meddelandet. Textmeddelandets längd var 
nämligen begränsat till 160 tecken, vilket innebär att ca 1/3 av meddelandet upptogs 
av marknadsföringen. En annan negativ omständighet var att numren som visades på 
mottagarens display, var ett nummer som registrerats hos svarandebolaget. Det inne-
bar naturligtvis svårigheter för mottagaren att utreda vem den faktiske avsändaren var.  

Ett e-postmeddelande kan jämställas med adresserad direktreklam. Det skickas till den 
person som är adressat för meddelandet, och det är enbart denna person som har rätt att 
öppna meddelandet. Enligt KO:s anvisningar och MD:s rättspraxis anses det vara för-
bjudet att rikta adresserad direktreklam till barn, utan att ha införskaffat föräldrarnas 

227 Jfr även motiveringarna i RP 125/2003 (s. 85) där det görs en hänvisning till definitionen av begreppet 
marknadsföring. 
228 För att uppfylla ett sådant önskemål av en konsument, borde Jippii ha tekniska möjligheter att ta bort 
signaturen från alla e-postmeddelanden, som sänds via deras tjänst till ifrågavarande konsument.    
229 Dnr 2000/41/3001, 2000/40/3027, 2000/41/3035, 2000/40/3042.
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samtycke till detta.230 I ovan nämnda rättsfall hade inte Jippii försäkrat sig om att signa-
turen tas bort från de meddelanden som riktade sig till barn.231 En annan omständighet 
som MD borde ha tagit ställning till var vad som marknadsfördes i signaturen. Länken i 
signaturen ledde till Jippiis hemsidor, där besökaren t.ex. kan spela spel och beställa 
avgiftsbelagda ringsignaler. Dessa är sådana företeelser som barn tenderar att visa stort 
intresse för.232 En ytterligare omständighet som MD förbisåg var vem som var avsän-
daren i de situationer där mottagaren var ett barn. Sannolikt har många av de e-post-
meddelanden som nådde barn, varit skrivna av vänner eller föräldrar till barnen. I tidiga-
re avgöranden av MD har domstolen betonat att man bör iaktta särskild omsorg och 
större återhållsamhet än normalt, när marknadsföringen sker genom förmedling via 
barn.233 Enligt Internationella Handelskammarens grundregler för direktmarknadsföring 
framhävs att sådan marknadsföring inte får anspela på barns lojalitetskänslor gentemot 
sina föräldrar eller vårdnadshavare.234

3.2.4.4 Avslutande synpunkter på MD:s rättspraxis 

Av de tre MD-avgörandena ovan framgår att en central fråga som MD tagit ställning till 
har varit, huruvida ett visst förfarande uppfyller kriterierna för direktmarknadsföring el-
ler ”endast” utgör marknadsföring. Denna gränsdragning framträder speciellt tydlig i 
MD 2003:120, där domstolen konstaterar följande: ”Fast det inte är fråga om direkt-
marknadsföring utgör svarandens förfarande dock marknadsföring, som även till övriga 
delar skall granskas med stöd av konsumentskyddslagens 2 kapitel 1 §” (Egen övers.). 
Med hänsyn till uttalandena i MD 2003:119 är det svårt att inse logiken bakom slut-
resultatet i MD 2003:120. I avgörande 2003:119 konstaterar domstolen nämligen föl-
jande: ”svarandebolaget har med sina utsända textmeddelanden även marknadsfört sin 
tidning ”7 päivää”. Med sina utskickade textmeddelanden har bolaget strävat till att in-
förskaffa nya prenumeranter för sin tidning.” (Egen övers.). Eftersom svarandebolaget i 
avgörande 2003:120 hade använt sig av signaturer i e-postmeddelanden, där man mark-
nadsförde sina tjänster, så kan man med fog påstå att ändamålet med dessa signaturer 
var att bolaget strävade till att få nya kunder till sina tjänster. Förarbetena till L om 

230 Så t.ex. i MD 2003:80. Även om direktmarknadsföringen är adresserad till föräldrarna, kan den anses 
vara riktad till barn, om det på försändelsen finns seriefigurer eller något motsvarande som väcker bar-
nens intresse, så i MD 1984:11. Även sådan reklam där ett barn i reklamen framför en direkt uppmaning 
att köpa anses otillbörlig, så t.ex. i MD 1987:13. 
231 Så länge som det inte existerar några heltäckande register över e-postadresser med anteckningar om 
huruvida adressinnehavaren är ett barn, finns det inte några förutsättningar för marknadsföraren att för-
säkra sig om att marknadsföringen inte riktar sig till barn. 
232 Enligt MD:s rättspraxis skall marknadsföring riktad till barn bedömas striktare än genomsnittet. Jfr 
MD:s motiveringar i avgörandet 2003:80, där domstolen konstaterar följande: ”Mobiltelefoner är förhål-
landevis ofta i barns och unga personers bruk. En ny telefonanslutning kan anses vara en för barn och 
unga personer intressant produkt. Sim-kortet som fanns med i materialet som bolaget sände var ägnat att 
öka intresset för försändelsen.” (Egen övers.). 
233 Så t.ex. i MD 1980:13. 
234 Se t.ex. MD 1981:9. I nämnda fall hade marknadsföringsmaterial delats ut till förstaklassister i grund-
skolor. Domstolen tog i beaktande att eleverna ofta känner en viss auktoritet för sina lärare, och att detta 
är ägnat att öka elevernas påtryckningar på sina föräldrar att införskaffa nyttigheten i fråga. Av KO:s 
anvisningar angående minderåriga, marknadsföring och inköp framgår att webbsidor som är avsedda för 
barn, ofta har tjänster genom vilka barn kan kontakta sina vänner med meddelanden av olika slag. Med-
delanden som sänds via sådana tjänster får enligt KO:s anvisningar inte innehålla reklam. Se Konsument-
ombudsmannens anvisningar: minderåriga, marknadsföring och inköp, s. 10.
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integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet innehöll en 
definition av begreppet direktmarknadsföring, vilken löd enligt följande: ”Med direkt 
marknadsföring avses i paragrafen sådan kommersiell marknadsföring med hjälp av 
telekommunikation som syftar till att främja försäljningen av en förnödenhet.”235 Lagen 
har numera upphävts av L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Kapitel 7 i sist 
nämnda lag har rubriken direktmarknadsföring. Begreppet direktmarknadsföring har 
dock inte definierats i lagen. Även i förarbetena till lagen saknas en klar och entydig de-
finition. Först görs en hänvisning till KSL och begreppet marknadsföring. Därefter föl-
jer en uppräkning på vad som inte skall anses vara i lagen avsedd direktmarknadsfö-
ring.236

Med stöd av att det i propositionen till L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
hänvisas till marknadsföringsbegreppet i KSL, bör det inte göras någon skiljedragning 
mellan begreppsparen marknadsföring och direktmarknadsföring. Ytterligare stöd för 
detta kan fås från andra ställen i lagens förarbeten samt från de EU-direktiv som givits, 
där man kan utläsa att syftet med regleringen är att skydda konsumenterna mot att bli 
kontaktade av näringsidkare via vissa kommunikationstekniker. Den avgörande faktorn 
bör med andra ord vara den kommunikationskanal som används som förmedlare av ett 
marknadsföringsmeddelande.

3.3 Sverige 

De nordiska länderna har under en lång tid bedrivit ett intensivt samarbete inom såväl 
lagstiftning som konsumentskyddsfrågor. Samarbetet har gett upphov till långtgående 
likartade bestämmelser inom konsumenträtten, och man har även talat om att det finns 
en gemensam nordisk modell.237 Förutom samarbetet inom lagstiftningsfrågor, sker det 
ett kontinuerligt samarbete mellan olika nordiska konsumentskyddsmyndigheter och -
organisationer. Som ett resultat av det kan nämnas De nordiska konsumentombudsmän-
nens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet238, Strategi för främjandet 
av elektronisk handel i Norden239 samt Självreglering av elektronisk handel i Norden240.
En del av samarbetet har institutionaliserats; i Nordiska rådet finns ett medborgar- och 
konsumentutskott241 och i Nordiska ministerrådet för konsumentfrågor en ämbetsman-
nakommitté för konsumentfrågor242.

Trots det nära samarbetet på området, har de nordiska länderna inte någon enhetlig kon-
sumentskyddslagstiftning, såsom fallet är t.ex. i fråga om de nordiska ländernas köpla-

235 Se RP 85/1998 s. 28. 
236 Hit hör bl.a. erbjudande av nyttigheter till försäljning mellan enskilda fysiska personer, utväxling av 
åsikter eller andra motsvarande verksamheter. Se RP 125/2003 s. 85.  
237 Se Wilhelmsson 1989 s. 35 samt TemaNord 1994:555 s. 5.   
238 Denna behandlas nedan i kapitel 3.5. 
239 Arbetsgruppen som fick i uppdrag att utarbeta den nordiska e-handelsstrategin bestod av både konsu-
ment- och näringslivsrepresentanter. Strategiförslaget som framlades hösten 2004 finns tillgängligt på 
adressen www.norden.org.
240 TemaNord 2001:559. Arbetsgruppen betonar vikten av att det finns opartiska tvistlösningsorgan för att 
genomdriva de rättigheter som reglerna ger. Se TemaNord 2001:559 s. 13.
241 För närmare information, se <http://www.norden.org/nr/utskott/medborga_konsument/sk/index.asp>,
hämtat 1.2.2006.  
242 Se Wilhelmsson 1989 s. 35.
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gar.243 Förutom vissa detaljskillnader244 föreligger en betydande skillnad i den struktu-
rella uppbyggnaden av konsumentskyddslagstiftningen. Finland har valt att ta in be-
stämmelser om marknadsföring i KSL, medan Sverige har stiftat en speciallag för mark-
nadsföring (MFL). Som nämndes i föregående kapitel är dock vissa av de marknads-
föringsbestämmelser som är av intresse för problemställningen i denna undersökning in-
te intagna i KSL, utan i en speciallag. Motsvarande bestämmelser i Sverige har intagits i 
MFL.245

3.3.1 Marknadsföringslagen 

Bakgrund. Det var år 1970 som man införde marknadsföringslagstiftning med konsu-
mentskyddet satt i centrum (Lagen om otillbörlig marknadsföring, 1970:412). I lagen 
intogs en vidsträckt generalklausul som gjorde det möjligt för myndigheter att vidta 
rättsliga åtgärder vid olika former av otillbörlig marknadsföring. Lagen om otillbörlig 
marknadsföring ersattes år 1976 av marknadsföringslagen (1975:1418), och då komplet-
terades generalklausulen med en allmän informationsskyldighet vid marknadsföring.246

MFL (1995:450). Den nuvarande marknadsföringslagen trädde i kraft 1.1.1996. Av 1 § 
framgår att syftet med MFL är att främja såväl konsumenternas som näringslivets in-
tressen i samband med marknadsföring. MFL skiljer sig här från den finska systemati-
ken, eftersom skyddsobjektet i KSL utgörs enbart av konsumenter.247 Även MFL inne-
håller en generalklausul (4 §) motsvarande den i KSL 2:1. Skillnaderna de två general-
klausulerna emellan är närmast att där MFL nämner god marknadsföringssed står det i 
KSL god sed. Begreppet god marknadsföringssed definieras i MFL 3 § enligt följande: 
”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter 
och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.” MD:s praxis utgör en viktig källa 
för vad som skall anses uppfylla kraven på god marknadsföringssed.248 God affärssed
utgörs av frivilliga regler som växer fram inom näringslivet, och dessa har ett nära 
samband med de av Internationella Handelskammaren utarbetade Grundregler för 
Reklam.249

Vägen mot ett system med opt-in. Sverige har liksom alla övriga EU-medlemsstater varit 
tvunget att implementera de direktiv som behandlades ovan i kapitel 3.1. Vid imple-
menteringen av distansavtalsdirektivet och teledataskyddsdirektivet förekom menings-
skiljaktigheter beträffande vilka tekniker som skulle höra under ett system med opt-

243 De nordiska länderna, förutom Danmark, har som resultat av ett omfattande samarbete som inleddes så 
tidigt som 1961 enhetliga köplagar, se Wilhelmsson & Sevón & Koskelo 1999 s. 15 f.   
244 Speciellt i fråga om påföljdsbestämmelser föreligger det en betydande diskrepans mellan det finska 
och svenska systemet. Detta behandlas närmare i kapitel 6.  
245 Finlands val att inte ta in de marknadsföringsbestämmelser som blir aktuella vid marknadsföring via 
de nya kommunikationsteknikerna i KSL, leder bl.a. till problem med tanke på övervakningen av huru-
vida bestämmelserna efterlevs. Detta behandlas närmare i kapitel 8. 
246 Se Bernitz 1991 s. 91 samt Svensson 2004 s. 34. 
247 I Finland finns bestämmelser med syfte att främja näringsidkares intressen i samband med marknads-
föring intagna i OtillbFörfL (1061/1978). 
248 Se prop. 1999/2000:40 s. 12. Till god marknadsföringssed hör även de riktlinjer som Konsumentverket 
utfärdat i samarbete med olika branschorganisationer. Se Grobgeld 1995 s. 180. 
249 Se Svensson 2004 s. 37.
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in.250 I promemorian föreslogs att det även för elektronisk post skulle tillämpas ett sys-
tem med opt-in.251 Motiveringen härför var kostnadsaspekten, i promemorian sägs: 
”Elektronisk post via Internet måste ofta laddas ned för att kunna läsas, vilket kostar 
pengar och tar tid. Konsumenten får på grund härav genom debitering på telefonräk-
ningen betala för reklam som de i vissa fall inte vill ha.”252 En annan motivering var 
påträngandeaspekten; orsaken till att marknadsföring via telefax är förbjudet utan motta-
garens förhandssamtycke är att det uppfattas som särskilt påträngande. Elektronisk post 
och telefax har slående likheter och därför talar starka skäl för att man skall ha samma 
bedömning för obeställd reklam via elektronisk post som i fråga om marknadsföring via 
telefax.253 Regeringen förkastade dock förslaget på att man skall ha en opt-in-lösning 
för elektronisk post. Regeringen motiverade sitt ställningstagande med att e-postrekla-
men har en internationell prägel, som gör att ett nationellt krav på förhandssamtycke av 
mottagarna skulle bli verkningslöst. Därtill skulle en sådan lösning med all sannolikhet 
innebära en konkurrensfördel för utländska företag gentemot svenska, samt en risk för 
att den fortsatta tekniska utvecklingen hämmas.254

I samband med e-handelsdirektivet (2000/31/EG) avlägsnades möjligheten till even-
tuell konkurrensfördel för företag i de länder som tillämpade opt-out, gentemot före-
tag belägna i länder med opt-in-lösning. I stället för ursprungslandsprincipen skulle 
effektlandsprincipen tillämpas på frågan huruvida icke begärda kommersiella medde-
landen per e-post är tillåtna, utan mottagarnas förhandssamtycke. Det innebar att före-
tag måste inhämta förhandssamtycke av konsumenter bosatta i de länder som tilläm-
pade opt-in-lösning, även om företaget var beläget i ett land med opt-out-lösning.255

I motiveringarna konstateras att en opt-out-lösning förutsätter upprättande av ett spärr-
register. Regeringen avsåg att ge Konsumentverket i uppdrag att utreda förutsättningar-
na och möjligheterna att upprätta och administrera ett sådant spärregister.256 Den 1 maj 
2000 infördes den nya bestämmelsen 13 a § i MFL (2000:129). Enligt nämnda paragraf 
tillämpades opt-in endast för telefax och automatiska uppringningssystem, medan det 
för andra metoder för individuell kommunikation på distans (inklusive e-post) tillämpa-
des opt-out.  

250 Som det framkommit tidigare förutsattes i de två direktivena att endast telefax och automatiska upp-
ringningssystem skall falla in under ett system med opt-in. För övriga kommunikationstekniker gavs med-
lemsstaterna en valmöjlighet mellan opt-in och opt-out. 
251 I promemorian lämnas det öppet huruvida telefonförsäljning skall höra till ett system med opt-in eller 
opt-out. Orsaken till att frågan lämnades öppen var att det vid den tidpunkten inte ännu hade upprättats 
något centralt register, dit konsumenter kan anmäla sitt önskemål om att inte bli uppringda av samtal med 
kommersiellt ändamål. Se Ds 1999:35 s. 7 f. 
252 Se Ds 1999:35 s. 36. 
253 Se Ds 1999:35 s. 37. Så även i SOU 1999:106 s. 214. Jfr Herre som anser att e-post och textmeddelan-
den till mobiltelefoner kan jämställas med ”uppringningsautomater”, se Herre 1998 s. 108. 
254 Se prop. 1999/2000:40 s. 20. Regeringen konstaterar också att det bildats en förening (Föreningen för 
konsumentskydd vid marknadsföring per telefon), vilken skall administrera och driva ett spärregister 
(NIX-tele). P.g.a. detta ansåg regeringen att kravet på ett välfungerande system där konsumenterna kan 
anmäla sitt önskemål om att inte få några telefonförsäljningssamtal uppfylldes, och att man därför för te-
lefonförsäljning kan tillämpa en opt-out-lösning. Se prop. 1999/2000:40 s. 19. 
255 Se Ds 2001:13 s. 97.   
256 Se prop. 1999/2000:40 s. 21. 
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Frågan om huruvida kommersiella meddelanden via e-post skall höra under ett system 
med opt-in eller opt-out uppkom ånyo vid implementeringen av e-handelsdirektivet. 
Denna gång förekom inga meningsskiljaktigheter mellan motiveringarna i promemorian 
(Ds 2001:13) och propositionen (Prop. 2001/02:150). I båda förespråkas ett kvarhållan-
de av en opt-out-lösning.257 Regeringen ansåg att det inte fanns några skäl att förändra 
den dåvarande lösningen, innan någon förändring genomförts på EU-nivå.258 Enligt arti-
kel 7.2 i e-handelsdirektivet skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till att 
tjänsteleverantörer som sänder marknadsföring via e-post, regelbundet konsulterar och 
respekterar opt-out-register. Direktivet innehåller däremot inget uttryckligt krav på att 
medlemsstaterna upprättar opt-out-register, utan endast ett omnämnande i ingresspunkt 
30 att staterna bör uppmuntra och underlätta att branschen inför lämpliga filtersystem. 

Varken promemorian eller propositionen innehåller något omnämnande om hur pla-
nerna på att utveckla ett spärregister för e-post framskridit, efter överlämnandet av 
prop. 1999/2000:40. Konsumentverket förhåller sig i sin utredning skeptisk till att ett 
spärregister skulle fungera effektivt. Det är inte troligt att mindre seriösa marknads-
förare skulle kontrollera uppgifterna i ett sådant register, i synnerhet när det saknas 
avskräckande sanktioner för försummelse att göra så. Det innebär att det blir omöjligt 
att skapa ett spärregister som erhåller konsumenternas förtroende. I stället rekommen-
derar konsumentverket att regeringen bör överväga en opt-in-lagstiftning. Så länge så-
dan lagstiftning saknas, bör dock Swedmas planer på inrättandet av ett spärregister 
förverkligas, eftersom ett sådant system är bättre än inget system alls.259 Vid tidpunk-
ten för stiftandet av de nya bestämmelserna om obeställd reklam via e-post i slutet av 
år 2003, hade emellertid inget opt-out-register ännu införts.260

Till följd av propositionen fogades till 13 b § i MFL261 ett krav för näringsidkare som 
använder e-post vid icke begärd marknadsföring att respektera och regelbundet kontrol-
lera opt-out-register.       

Som det framkommit tidigare förutsätts i direktivet om integritet och elektronisk kom-
munikation att e-post hör till ett opt-in-system. Vid implementeringen262 av ifrågava-
rande direktiv ändrades MFL 13 b § (2004:103), som reglerar vilka kommunikations-
metoder som är förbjudna utan mottagarens förhandssamtycke, på så sätt att elektronisk 
post lades till som en sådan metod som kräver samtycke på förhand.263 En definition på 
elektronisk post togs in i 3 § (2004:103). Orsaken till att det togs in en särskild defini-
tion på elektronisk post är att definitionen i direktivet om integritet och elektronisk 

257 Två av remissinstanserna, Konsumentverket och Sveriges konsumentråd, ansåg dock att man vid mark-
nadsföring via e-post skall tillämpa en opt-in-lösning. Se prop. 2001/02:150 s. 71.  
258 Vid tidpunkten för den svenska implementeringen hade arbetet med direktivförslaget som skulle er-
sätta teledataskyddsdirektivet redan påbörjats. Se prop. 2001/02:150 s. 73. Propositionen överlämnades 
emellertid till riksdagen ca tre månader före det nya direktivet, som förutsätter en opt-in-lösning även för 
e-post, utfärdades. 
259 Se Konsumentverket; Rapport 2000:21 s. 19 f. 
260 Se prop. 2003/04:43 s. 12.   
261 I samband med ändringar i konsumentköplagen ändrades beteckningen för MFL 13 a § till 13 b § 
(2002:565). 
262 Sverige blev liksom Finland försenad med implementeringen. 
263 Eftersom direktivet är ett minimidirektiv ger det inte någon möjlighet att avvika från direktivtexten till 
nackdel för konsumenterna, och Sverige måste införa en opt-in-lösning även för e-post. Se SOU 2002:109 
s. 245 f.   
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kommunikation är relativt vid i förhållande till den betydelse den har i vanligt språk-
bruk. Elektronisk post avviker från annan elektronisk kommunikation i princip endast 
på en punkt: det föreligger nämligen ett krav på att informationen skall kunna lagras i 
nätet eller i mottagarens terminalutrustning.264 I förarbetena till lagändringarna tog man 
ställning till om telefonsvarare faller in under begreppet elektronisk post. Det konstate-
ras att en extensiv tolkning av begreppet i direktivet torde omfatta även telefonsvarare. 
Trots detta förordas i förarbetena att begreppet inte skall ges en sådan vid tolkning. Mo-
tiveringen härför är att då blir samtyckeskravet olika för själva kommunikationen (tele-
fonsamtalet) och ett meddelande på svararen.265 Här skiljer sig den svenska lagen från 
den finska, i och med att den finska lagen förutom e-post även nämner talmeddelande i 
listan över de kommunikationskanaler som kräver mottagarens förhandssamtycke.266

Trots att telefonsvarare inte omfattas av begreppet elektronisk post, torde det vara möj-
ligt för den svenska MD att med stöd av MFL 5 § förbjuda ett sådant förfarande där 
marknadsföringsmeddelande lämnas på mottagarens telefonsvarare. Stöd för detta anta-
gande kan hittas i tidigare rättspraxis kring ifrågavarande paragraf. Bl.a. i avgörande 
SvMD 2004:25 konstaterar domstolen att SMS-meddelanden varav inte direkt, utan att 
mottagaren behöver öppna meddelandet, framgår klart och otvetydigt att det är fråga om 
reklam strider mot MFL 5 §. Ett meddelande på en telefonsvarare uppfyller på motsva-
rande sätt inte kravet på reklamidentifiering.  

I 13 b § 2 mom. intogs undantag från kravet på samtycke.267 I 13 c § stadgas närings-
idkarens skyldighet att vid marknadsföring med elektronisk post utforma meddelandet 
så att det innehåller en giltig adress, till vilken mottagaren kan sända en begäran om att 
marknadsföringen skall upphöra. Stadgandet i paragrafen skiljer sig från de övriga be-
stämmelserna om marknadsföring med elektronisk post, på så sätt att denna bestäm-
melse även gäller vid marknadsföring till juridiska personer. I 13 d § stadgas att det för 
övriga metoder för individuell kommunikation på distans tillämpas ett opt-out-system. 
Direktivet möjliggör införande av en opt-in-lösning även för andra kommunikations-
metoder än de tre ovan nämnda metoderna. Regeringen ansåg emellertid inte att det fö-
relåg några skäl till att införa en opt-in-lösning för någon annan kommunikationsme-
tod.268 Regeringen fann inte heller några skäl till att införa några ytterligare bestäm-
melser som skyddar juridiska personer mot icke begärd marknadsföring. Motiveringen 
härför var att icke begärd marknadsföring till företag inte förekommer i någon större 
omfattning i Sverige. Dessutom ansåg regeringen att juridiska personer har bättre förut-
sättningar än fysiska personer att skapa alternativa metoder för att hantera mängden icke 
begärd marknadsföring.269 Frågan om påföljder vid brott mot de nya bestämmelserna 
behandlas närmare nedan i kapitel 6.   

264 Se prop. 2003/04:43 s. 14: ”Det finns mot den angivna bakgrunden skäl att tydliggöra den betydelse 
som termen ”elektronisk post” har i direktivet och regeringen anser därför att det bör tas in en definition 
av begreppet i marknadsföringslagen.”
265 Se SOU 2002:109 s. 245. 
266 Med talmeddelanden avses bl.a. meddelanden som lämnats i en telefonsvarare. Se RP 125/2003 s. 48. 
267 Undantaget motsvarar det som finns i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (art. 
13.2). 
268 Se prop. 2003/04:43 s. 16.
269 Regeringen håller dock dörrarna öppna för att återkomma till frågan om det i framtiden visar sig att de 
nuvarande bestämmelserna inte erbjuder de juridiska personerna ett tillräckligt skydd. Se prop. 2003/04: 
43 s. 16 f. 
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3.4 Förenta staterna 

Telemarketingindustrin växte och blev en storindustri i USA tidigare än vad var fallet 
på den europeiska kontinenten. I ett relativt tidigt skede insåg lagstiftaren att en oregle-
rad telemarketing kan innebära ett intrång i medborgarnas privatliv. Av denna orsak in-
togs 1991 i Communications Act från år 1934 en ny avdelning med titeln Telephone 
Consumer Protection Act (47 U.S.C. § 227). I denna lag begränsas användningen av 
automatiska uppringningssystem, artificiella eller på förhand inspelade röster samt tele-
faxapparater för att sända obeställda marknadsföringsmeddelanden. En marknadsförare 
har inte rätt att använda sig av dessa metoder om han inte införskaffat mottagarens sam-
tycke på förhand.270 Lagen innehåller också bl.a. bestämmelser om mottagarens rätt till 
skadestånd vid överträdelser av lagen.  

Med beaktande av att USA är det land där problemet med oönskade marknadsförings-
meddelanden via e-post uppkom först samt att problemet med skräppost har varit större 
där än i andra länder, är det överraskande att det tog så lång tid innan det genomfördes 
federal lagstiftning på området. Det här berodde emellertid inte på att det skulle ha 
saknats initiativ till en ny lagstiftning. Så tidigt som år 1997 föreslog CAUCE (The 
Coalition Against Unsolicited Commercial Email) att TCPA skulle ändras, så att den 
skulle omfatta även obeställd e-postreklam. Förslaget förkastades dock i Kongress nr 
105. Under följande Kongress, nr 106, (1999–2000) framlades sammanlagt tio lagför-
slag. Inget av dessa lagförslag godkändes. Nya lagförslag framlades även under Kong-
ress nr 107, men inte heller något av dessa godkändes.271 En av orsakerna till att inget 
av ovan nämnda lagförslag godkändes var åsiktsskillnaderna mellan två läger, varav det 
ena lägret ansåg det vara tillräckligt med en självreglering på området. Även i det läger 
som förespråkade lagstiftning gick åsikterna isär beträffande huruvida lagen skall bygga 
på ett system med opt-out eller opt-in. Allt efter som mängden skräppost ökade, fick 
lägret som förespråkade lagstiftning på området fler och fler anhängare, och under 
Kongress nr 108 godkändes slutligen Controlling the Assault of Non-Solicited Porno-
graphy and Marketing Act of 2003.

Lagen, som även går under benämningen CAN-SPAM Act of 2003, trädde i kraft den 
1 januari 2004. Långt före den federala lagen trädde i kraft hade många delstater hun-
nit godkänna lagar som reglerar frågan om marknadsföring via e-post. Nevada var 
den första delstaten som godkände lagstiftning på området. Lagen godkändes i juli 
1997 och trädde i kraft den 1 juli 1998. Delstaten Nevada följdes av delstaterna 
Washington, Kalifornien och Virginia. I slutet av 1999 hade redan 14 delstater god-
känt egna lagar och före CAN-SPAM Act trädde i kraft, fanns lagstiftning beträf-
fande marknadsföring via e-post i 36 delstater.272   

I inledningen till lagen konstateras att obeställd kommersiell e-postreklam i dag utgör 
mer än hälften av den sammanlagda e-posttrafiken, och att den fortsättningsvis ökar. År 
2001 var andelen endast ca 7 procent. Det konstateras vidare att mottagandet av obe-

270 Det finns dock vissa undantag till kravet på förhandssamtycke beträffande användningen av artificiella 
och på förhand inspelade röster (47 U.S.C. § 227 (b)(2)(B)). 
271 För närmare information om historien bakom den amerikanska lagstiftningen om obeställd e-post-
reklam, se Khong 2001, kapitel ”5.2.1 Federal Law”. 
272 För en närmare översikt, se Geller 2001 samt Prince & Shea 2003 s. 29 ff.  
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ställd e-postreklam kan förorsaka kostnader för mottagaren, antingen i form av kostna-
der för att lagra sådan e-post eller för att ta emot, läsa och förstöra sådan. Speciellt stora 
blir kostnaderna för bl.a. Internettjänsteleverantörer och företag som är tvungna att in-
vestera i tilläggskapacitet för att klara av den stora mängden e-postmeddelanden. Dess-
utom medför den stora mängden oönskade e-postmeddelanden att förtroendet för och 
nyttan med e-post försvagas hos mottagarna.273

Sektion 5 i CAN-SPAM Act innehåller förbud mot användning av vissa tillvägagångs-
sätt vid sändande av kommersiella e-postmeddelanden. För det första är det förbjudet att 
sända e-postmeddelanden med falsk eller vilseledande avsändarformation.274 För det 
andra är det förbjudet att använda vilseledande benämning på ärendet i e-postmeddelan-
det.275 För det tredje bör e-postmeddelandet inkludera en giltig e-postadress eller någon 
annan Internetbaserad mekanism, som klart och tydligt berättar hur mottagaren skall gå 
till väga för att inte erhålla kommersiella e-postmeddelanden från avsändaren i fram-
tiden. Avsändaren bör vara kapabel att emotta sådana meddelanden minst 30 dagar efter 
att det ursprungliga meddelandet skickades.276 Om mottagaren meddelar att han inte 
längre vill ha kommersiella e-postmeddelanden, är det förbjudet att sända sådana e-post-
meddelanden som faller inom ramen för mottagarens önskemål, när 10 vardagar har för-
flutit från mottagandet av ett sådant önskemål.277 CAN-SPAM Act baserar sig i motsats 
till den europeiska regleringen på ett system med opt-out. Det är med andra ord tillåtet 
att sända kommersiella e-postmeddelanden så länge mottagaren inte uttryckligen med-
delar avsändaren att upphöra med att sända dylika meddelanden. 

Sektion 4 och sektion 7 i CAN-SPAM Act innehåller regler om påföljder vid överträ-
delser av lagen. I sektion 4 finns bestämmelser om påföljder vid brott mot t.ex. förbu-
det att i e-postmeddelanden använda vilseledande avsändarinformation.278 I sektion 7 
ingår skadeståndsbestämmelser. Skadeståndsbeloppet är beroende av vem som väcker 
skadeståndstalan. I fall talan väcks av en myndighet kan skadeståndet uppgå till $ 250 
per överträdelse. Skadeståndet kan emellertid inte överstiga $ 2.000.000.279 Skadestån-
det kan under vissa omständigheter tredubblas.280 Om det är en Internettjänsteleveran-
tör som väcker skadeståndstalan, ser skadeståndsregleringen ut enligt följande: vid brott 
mot förbudet att använda falsk eller vilseledande avsändarinformation kan skadeståndet 
uppgå till $ 100 per överträdelse och vid brott mot något av de andra förbuden upp till $ 
25 per överträdelse.281 Anmärkningsvärt är att inga andra än offentliga myndigheter och 

273 Se CAN-SPAM Act sektion 2 (a) punkterna (2), (3), (4) och (6). 
274 CAN-SPAM Act sektion 5 (a) (1). Bestämmelsen motsvarar 28 § 2 mom. punkt 1 i den finska lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
275 CAN-SPAM Act sektion 5 (a) (2). 
276 CAN-SPAM Act sektion 5 (a) (3) (A). 
277 CAN-SPAM Act sektion 5 (a) (4) (A). 
278 Det strängaste straffet är fängelse upp till 5 år, se CAN-SPAM Act sektion 4 (b) (1). 
279 CAN-SPAM Act sektion 7 (f) (3) (A). Det finns dock inget tak på skadeståndsbeloppet i sådana situa-
tioner där avsändaren använt falsk eller vilseledande avsändarinformation, se CAN-SPAM Act sektion 7 
(f) (3) (B). 
280 CAN-SPAM Act sektion 7 (f) (3) (C).
281 CAN-SPAM Act sektion 7 (g) (3) (A). På motsvarande sätt som vid skadeståndstalan väckt av offent-
liga myndigheter, har skadeståndsbeloppet begränsats om det är fråga om andra överträdelser än använd-
ning av falsk eller vilseledande avsändarinformation. Maximibeloppet när talan väckts av en Internet-
tjänsteleverantör är $ 1.000.000, CAN-SPAM Act sektion 7 (g) (3) (B). Skadeståndet kan under vissa 
omständigheter tredubblas, CAN-SPAM Act sektion 7 (g) (3) (C). 
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Internettjänsteleverantörer har rätt att väcka skadeståndstalan.282 Denna lösning kan med 
fog kritiseras. Även privatpersoner och företag kan åsamkas ekonomisk skada för varje 
mottaget meddelande.283 Orsaken till att inte privatpersoner och företag givits möjlighet 
att väcka skadeståndstalan, torde vara rädsla för att det skulle leda till en explosions-
artad ökning av skadeståndsmål vid domstolarna.284

Trots att enskilda personer inte har rätt att väcka skadeståndstalan, har Federal Trade 
Commission ålagts att utarbeta en rapport angående införande av ett belöningssystem 
för dem som lämnar information om brott mot lagens bestämmelser.285 I rapporten som 
blev färdig i september 2004 delas potentiella uppgiftslämnare in i tre kategorier.  

Till den första kategorin hör personer som emottar skräppost och anmäler detta, utan 
att ge någon ytterligare information om källan till skräppostmeddelandet eller avsän-
daren av detsamma. Till den andra kategorin hör personer som aktivt på egen hand 
försöker samla in information om personer som sänder skräppost. Dessa s.k. ”cyber-
sleuths” saknar dock personlig information om skräppostavsändare, och det är mycket 
osannolikt att denna grupp besitter eller kan producera sådan information som FTC 
anser vara mest nödvändig. Den tredje gruppen utgörs av insiders, och det är denna 
grupp som ett belöningssystem strävar till att aktivera och lämna information åt över-
vakningsmyndigheterna.  

FTC föreslår i rapporten att ett eventuellt belöningssystem skall gälla enbart för perso-
ner med insiderinformation.286 Exempel på personer med insiderinformation är personer 
som har en affärsrelation med den som sänder skräppost eller personer med personlig 
relation, såsom familjemedlemmar och vänner.287 Den bakomliggande tanken med att 
belöna endast personer med insiderinformation är att dessa kan avslöja identiteten på 
sådana avsändare som använder sig av olika tekniker för att dölja sin identitet. De som 
sänder stora mängder skräppost är ofta mycket tekniskt kunniga. Trots att övervaknings-
myndigheterna besitter tekniska färdigheter att spåra e-postmeddelanden går uppskatt-
ningsvis 90 procent av skräpposten inte att spåra. Därför är det ytterst viktigt om man 
får insiders att lämna information.288 Eftersom insiders har en nära relation till den som 

282 Lagen i delstaten Kalifornien, vilken var avsedd att träda i kraft 1.1.2004, men som blev åsidosatt ge-
nom den federala CAN-SPAM Act, gav även enskilda personer rätt att kräva skadestånd om $ 50 per 
meddelande. Se Alepin 2004 s. 55. 
283 När man jämför situationen med oönskade telemarketingsamtal är den valda lösningen för e-postens 
del ännu mera oändamålsenlig. Sannolikheten att en mottagare av ett telemarketingsamtal förorsakas 
kostnader är betydligt mindre än vad fallet är för e-post. Trots detta har enskilda personer enligt TCPA § 
227 (c) (5) rätt till skadestånd om upp till $ 500 för varje telemarketingsamtal, om de registrerat sitt 
önskemål om att inte bli uppringda av telemarketingföretag.  
284 Se Yang 2004 s. 20. Dessutom kan man anta att de Internettjänsteleverantörer som beviljats stora 
skadeståndsbelopp sänker sina avgifter, och att abonnenterna därmed indirekt får skadeståndsersättning. 
285 CAN-SPAM Act sektion 11. 
286 Se Federal Trade Commission 2004b s. 22 ff.         
287 Se Federal Trade Commission 2004b s. 26. 
288 Se Federal Trade Commission 2004b s. 11 ff. De som sänder skräppost föredrar att utnyttja öppna 
proxyn (open proxies). En öppen proxy är en dator som med eller utan ägarens kännedom tillåter för-
bindelser utan begränsningar. När e-posten vidareförmedlas från en öppen proxy ser det ut som om e-
posten skickats från denna, och döljer med andra ord den verkliga källan. När e-post går via en öppen 
proxy är det närapå omöjligt att spåra den ursprunglige avsändaren. Se Federal Trade Commission v. 
Phoenix Avatar, LLC d/b/a Avatar Nutrition; DJL, LLC; Daniel J. Lin; Mark M. Sadek; James Lin; and 
Christopher M. Chung d/b/a Ait Herbal Marketing, 2004 WL 1746698 (N.D.Ill.) punkt 8. För en översikt 
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begår brott, bör belöningen vara tillräckligt stor för att sporra dem att lämna informa-
tion. FTC anser att en resonabel belöning kunde vara kring $ 100.000, och i vissa fall 
kunde belöningen uppgå till hela $ 250.000.289

Vid en jämförelse mellan den europeiska och den amerikanska lagstiftningen kan föl-
jande synpunkter framföras. Beträffande telemarketing, inklusive användning av auto-
matiska uppringningssystem, och marknadsföring via telefax är lagstiftningarna förhål-
landevis lika. Det finns dock två betydande skillnader mellan de två regelsystemen. Den 
mest anmärkningsvärda skillnaden är att medlemsstaterna inom EU har rätt att tillämpa 
ett system med opt-in även för telemarketing. Den andra skillnaden är att en mottagare 
som har registrerat önskemål om att inte bli uppringd av telemarketingföretag, i USA 
har rätt att kräva skadestånd för varje samtal. För att ett system med opt-out skall funge-
ra effektivt förutsätts ett heltäckande och välfungerande registreringssystem. Även på 
denna punkt har man varit mer handlingskraftig på den amerikanska kontinenten. Det 
har redan under en längre tid funnits register i de olika delstaterna över personer som 
har emotsatt sig telemarketing. Den 11 mars 2003 förbättrades konsumenternas rätts-
skydd ytterligare, i och med signerandet av den s.k. Do-Not-Call Act.290 Det nationella 
registret hade en enorm framgång genast efter att det lanserades. Under de tre första da-
garna registrerades mer än tio miljoner telefonnummer, och efter några månader hade 
över 50 miljoner anmält sig till registret.291 I Europa finns inga nära förestående planer 
på att införa ett gemensamt europeiskt register. De enskilda medlemsstaterna är dock 
skyldiga att se till att det finns någon form av register dit konsumenterna kan anmäla sitt 
önskemål, om att inte bli uppringda i telemarketingsyfte.292

I jämförelse med det nationella Do Not Call-registret, som snabbt fick stor framgång, är 
det betydligt mer problematiskt med ett register över e-postadresser för personer som 
inte vill ha kommersiella e-postmeddelanden. Enligt sektion 9 i CAN-SPAM Act skall 
FTC inom sex månader utarbeta en plan och tidtabell för införandet av ett nationellt Do
Not E-Mail-register. FTC:s rapport färdigställdes i juni 2004.293 FTC utarbetade tre 
modeller för hur ett register kunde utformas. 

Den första modellen baserar sig på ett register över individuella e-postadresser. Enligt 
den andra modellen skulle det vara Internetoperatörer som registrerar sitt domännamn 
i registret. Det skulle vara förbjudet att sända kommersiella e-postmeddelanden till e-
postadresser under ifrågavarande domännamn. Enskilda konsumenter som är abon-
nenter hos en Internetoperatör som registrerat sig skulle ges rätt att registrera önske-
mål om att även i fortsättningen ta emot kommersiella e-postmeddelanden.294 Den 

över de tillvägagångssätt som oftast används för att försvåra spårningen av avsändaren, se Federal Trade 
Commission 2004a s. 8 ff. 
289 Se Federal Trade Commission 2004b s. 40.   
290 Do-Not-Call Implementation Act (Pub. L. No. 108-10, 117 Stat. 557).  
291 Se s. 2 i Federal Communications Commissions årsrapport 2004 angående Do-Not-Call registret, samt 
Smolla 2005 s. 747. 
292 Detta framgår av artikel 13.3 i direktiv 2002/58/EG. Ett dylikt register har funnits i Finland redan en 
längre tid, problemet i Finland är att registret är förhållandevis okänt i konsumentkretsar. 
293 National Do Not Email Registry. A Report to Congress.
294 Skulle samtliga Internetoperatörer låta registrera sig skulle situationen bli ett opt-in system motsvaran-
de det inom EU. 
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tredje modellen bygger på att det är en fristående tredje part som vidarebefordrar e-
postmeddelanden, till de adresser som inte finns i ett register.295

FTC förhåller sig emellertid skeptisk till införandet av ett Do Not E-Mail-register. Orsa-
kerna till FTC:s skepticism var flera. För det första föreligger det en överhängande fara 
för att ett Do Not Spam-register blir ett Do Spam-register. Antagandet bygger på att 
skräppostavsändare med hjälp av registret får reda på fungerande e-postadresser. FTC 
konstaterar: ”Creation of a National Do Not Email Registry database would amount to 
the compilation of an extensive directory of active email addresses that currently does 
not exist … while a list of unconfirmed email addresses is valuable to spammers, a list 
of live email addresses would be a gold mine.”296 Antagligen skulle det inte ta många 
dagar innan listan sätts ut på Internet. I så fall blir alla de som låtit registrera sig tvungna 
att byta e-postadresser.297 För det andra finns det en risk för att registret kommer att in-
nehålla en mycket stor mängd adresser. Det innebär att det blir väldigt arbetsdrygt och 
dyrt för företag att kontinuerligt kontrollera registret för att plocka bort adresser ur sina 
egna e-postregister. Därtill är det sannolikt att konsumenterna inte meddelar att de bytt 
e-postadresser, vilket leder till att registret belastas av inaktiva e-postadresser.298 För det 
tredje håller FTC det som osannolikt att mängden skräppost minskar i och med ett regis-
ter, vilket de som låter registrera sin e-postadress räknar med. Som ovan nämndes, kan 
ett register tvärtom leda till en ökning av skräppost.299 Enligt sektion 9(a)(3) i CAN-
SPAM Act skall FTC utreda hur ett Do Not E-Mail-register skall tillämpas med hänsyn 
till barns e-postadresser. FTC anser att det finns allvarliga faror förknippade med ett 
system att öronmärka e-postadresser som hörande till barn. I värsta fall kan listor med 
sådana adresser hamna i händerna hos pedofiler.300 Summa summarum rekommenderar 
FTC inget införande av ett nationellt Do Not E-Mail-register. I stället bör tyngdpunkten 
läggas vid ibruktagandet av tekniker som gör det möjligt att bevisa vem som är avsän-
dare av e-postmeddelanden. Endast om skräppost förblir ett problem även efter ibrukta-
gandet av sådana tekniker, kommer FTC att göra en ny utvärdering huruvida det är 
ändamålsenligt att införa ett Do Not E-Mail-register.301                

Vid en jämförelse mellan den europeiska och amerikanska lagstiftningen beträffande 
marknadsföringsmeddelanden via elektronisk post kan följande konstateras. Vid första 
anblick kan tyckas att den EU-rättsliga regleringen erbjuder ett betydligt starkare konsu-
mentskydd än den amerikanska, eftersom EU gått in för ett system med opt-in medan 
man i USA tillämpar opt-out. Fördelarna med opt-in jämfört med opt-out blir dock färre 
om det saknas ett effektivt påföljdssystem vid överträdelser. Jämfört med t.ex. påföljds-

295 Se Federal Trade Commission 2004a s. 14 ff.   
296 Se Federal Trade Commission 2004a, s. 17. Det är betydligt svårare att finna fungerande e-post-
adresser än fungerande telefonnummer. En annan skillnad är att det är märkbart lättare att spåra den som 
ringt till ett nummer på en Do Not Call-lista än att spåra den som sänt ett meddelande till en e-postadress. 
Statistik från olika Internetoperatörer visar hur arbetsdrygt och kostsamt det kan vara att få reda på den 
verkliga avsändaren. En Internetoperatörer meddelar att arbetsinsatsen för bevisningen i en rättegång 
krävde åtta personers arbete om uppskattningsvis 1000 timmar, medan en annan Internetoperatör som har 
åtalat flera skräppostavsändare säger att processkostnaderna kan överstiga $ 2 miljoner. Se Federal Trade 
Commission 2004a s. 25.        
297 Se Federal Trade Commission 2004a s. 23. 
298 Se Federal Trade Commission 2004a s. 26 f. 
299 Se Federal Trade Commission 2004a s. 31 ff. 
300 Se Federal Trade Commission 2004a s. 33 f. 
301 Se Federal Trade Commission 2004a s. 34 ff.
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systemet i Finland innehåller CAN-SPAM Act betydligt strängare påföljder för brott 
mot lagens bestämmelser, nämligen kännbara skadeståndspåföljder samt fängelse-
straff.302 Det gäller inte endast i fråga om kommersiella meddelanden via e-post där EU 
tillämpar opt-in, medan USA har ett system baserat på opt-out. Samma skillnad före-
kommer även för MMS- och SMS-meddelanden. I EU har meddelanden av denna typ 
jämställts med elektronisk post,303 medan man i USA tillämpar både opt-in och opt-out 
för meddelanden till mobila applikationer beroende på vilket sätt meddelandet sänds. 

I sektion 14 (b) i CAN-SPAM Act har Federal Communications Commission (FCC) 
befullmäktigats att i konsultation med Federal Trade Commission utfärda bestäm-
melser för att skydda konsumenter från ”unwanted mobile service commercial messa-
ges”.  FCC utfärdade bestämmelser den 16 september 2004, vilka trädde i kraft den 
18 oktober 2004. FFC konstaterar angående definitionen av mobile service commer-
cial messages följande: ”…[i]ncludes any commercial electronic mail message as 
long as the address to which it is sent or transmitted includes a reference to the 
Internet and is for a wireless device … messages sent using Internet-to-phone SMS 
technology are among messages covered by section 14 of the CAN SPAM Act when 
they include an Internet reference in the address to which the message is sent or deli-
vered … the CAN SPAM Act does not apply to those technologies that use other types 
of addresses or numbers to send or deliver messages to wireless devices. For example 
… phone-to-phone SMS is not captured by section 14 of the CAN SPAM Act because 
such messages do not have references to Internet domains.” 304

Förbudet att använda automatiska uppringningssystem gäller även för text- och bild-
meddelanden till mobiltelefoner.305

3.5 Rekommendationer av de nordiska konsumentombuds-
männen 

De nordiska konsumentombudsmännen utarbetade förhållandevis tidigt en gemensam 
ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet. Redan i februari 1999 enades 
konsumentombudsmännen om gemensamma riktlinjer. Dessa ersattes av en reviderad 
ståndpunkt i oktober 2002. Den gemensamma ståndpunkten är uppdelad i tio kapitel. I 
det första kapitlet med rubriken ”Allmänt” tas ställning till när marknadsföringen kan 
anses riktad mot marknaden i ett visst land. Bedömningen skall ske på basis av en hel-
hetsbedömning där man skall fästa särskild avsikt bl.a. vid vilka språk, valutor eller 
andra nationella kännetecken som används i marknadsföringen.306

302 Påföljdsfrågor kommer att utredas närmare i kapitel 6 nedan. 
303 D.v.s. krav på opt-in. 
304 Se Federal Communications Commission 2004 s. 55767. Olika regler för mobiltelefon och andra app-
likationer för internetuppkoppling, medför att det uppkommer oklarheter beträffande vilka regler som 
skall gälla för nya kommande tekniker. Se Davidson & Griffin 2005 s. 3. 
305 Se Federal Communications Commission 2004 s. 55767.
306 Exempel på en annan faktor av särskild betydelse vid helhetsbedömningen är i vilken utsträckning 
näringsidkaren accepterar avtal med konsumenter bosatta i det ifrågavarande nordiska landet. Frågan om 
när marknadsföringen kan anses vara riktad till konsumenter bosatta i ett visst land, kommer att behandlas 
mer ingående nedan i kap. 10. 
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I kapitel två ges riktlinjer beträffande marknadsföringsformer och -metoder. Enligt re-
kommendationerna skall reklamen på Internet inte medföra en väsentlig begränsning av 
Internetanvändandet. Vid bedömningen av om marknadsföringen medför en väsentlig 
begränsning, skall man beakta den datakapacitet, som krävs för att visa reklamen på 
användarens dator. Det här är av särskild betydelse för de användare som har en låg el-
ler begränsad överföringskapacitet, och marknadsförare är skyldiga att ta detta i beak-
tande vid utformningen av marknadsföring på Internet.307 En annan följd av att rekla-
men på Internet inte får medföra en väsentlig begränsning av Internetanvändandet, är att 
marknadsföringen bör laddas ned bakom den aktuella webbsida som besökaren befinner 
sig på.308 Reklamen skall inte heller vara otillbörligt påträngande. Enligt riktlinjerna an-
ses varje form av reklam som direkt påverkar pågående arbete på konsumenternas dato-
rer, ändrar inställningar och liknande automatiskt som påträngande.309 Enligt rekom-
mendationerna bör det dessutom sättas en gräns för antalet exponeringar till den enskil-
de användaren.  

Beträffande marknadsföringsmeddelanden per SMS, e-post och liknande skall avsända-
ren enligt rekommendationerna respektera reglerna för obeställd e-postreklam i det land 
som marknadsföringen riktar sig mot. Ifall marknadsföringsbudskapet sänds via e-post, 
skall mottagaren inte behöva öppna e-postmeddelandet för att förstå att det är fråga om 
marknadsföring. Ett samtycke av konsumenten att erhålla marknadsföring via SMS, e-
post och liknande skall vara frivilligt, uttryckligt och informerat. Det innebär bl.a. att 
samtycket skall vara en aktiv handling från konsumentens sida.310 Dessutom bör det i 
samband med givandet av samtycke specificeras vilket medium som kommer att använ-
das för marknadsföring, samt hur ofta och i hur långa perioder marknadsföring sänds. 
Varje marknadsföringsmeddelande via e-post skall därtill innehålla lättförståelig infor-
mation om hur mottagaren på ett enkelt sätt kan frånsäga sig framtida reklam. När mot-
tagaren sänder ett meddelande om att han inte längre vill få framtida reklam, bör han er-
hålla en bekräftelse på detta.

307 Konsumentombudsmännen konstaterar att bedömningen av vad som skall räknas som låg eller be-
gränsad överföringskapacitet skall bedömas utgående från den till var tid rådande marknaden för Internet-
anslutningar.   
308 Konsumentombudsmännen förespråkar med andra ord användning av pop-unders. För mer ingående 
information om olika typer av pop-up fönster, se kap. 4.4.5.2.  
309 Konsumentombudsmännen rekommenderar ytterligare att sådan marknadsföring som inte utgör en in-
tegrerad del av en webbsida skall kunna avlägsnas enkelt. Dominerande reklamannonser skall dessutom 
försvinna av sig själv efter en kort tidsperiod.  
310 Kravet på samtycke uppfylls med andra ord inte om t.ex. en accept-ruta är ikryssad på förhand. Frågan 
om samtycke behandlas mer ingående nedan i kap. 5.  
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3.6 Internationella Handelskammaren 

Internationella Handelskammaren (ICC) har utarbetat regler för skilda typer av mark-
nadsföring. Nedan skall kort behandlas följande två regelsamlingar; grundregler för di-
rektmarknadsföring311 samt riktlinjer för marknadsföring och reklam via elektroniska 
medier312. De båda regelsamlingarna är inte helt fristående, utan de skall läsas i anslut-
ning till andra regelsamlingar av ICC.313 Reglerna är inte juridiskt bindande, utan är av-
sedda att beaktas av nationella självreglerande organ eller domstolar inom ramen för 
tillämpliga lagar.314

Grundregler för direktmarknadsföring. Föregångaren till denna regelsamling var grund-
regler för direktreklam som utarbetades år 1978. Titeln ändrades till sin nuvarande form 
år 1992 och den nu gällande versionen är från år 2001. I regelsamlingen ingår en defini-
tion av begreppet direktmarknadsföring och lyder enligt följande: ”[c]omprises all com-
munication activities with the intention of offering goods or services or transmitting 
commercial messages presented in any medium aimed at informing and/or soliciting a 
response from the addressee, as well as any service directly related thereto.” Enligt 
artikel 25.1 skall marknadsförare iaktta önskemål av en konsument att han inte vill få 
marknadsföring i form av adresserad direktreklam, telefonsamtal, telefax, e-post eller 
andra adresserade online-kommunikationer. Marknadsförare får sända marknadsföring 
via ifrågavarande kommunikationskanaler, om mottagaren inte meddelat att han inte 
önskar få sådan. Regleringen bygger med andra ord på en opt-out-lösning.315 Om mark-
nadsföringen sänds till konsumenter via telefax, e-post eller någon annan form av on-
line-kommunikationer finns dock ett ytterligare krav. I dylika situationer är marknads-
föraren skyldig att ombesörja att den olägenhet som ett oönskat meddelande sannolikt 
åsamkar, minimeras.316 Dessutom skall de som sänder marknadsföring via online-
kommunikation utarbeta ett system, som gör det möjligt för konsumenten att meddela 
att han inte vill få framtida marknadsföring.317 Även vid sändande av oadresserad di-
rektreklam är marknadsföraren skyldig att respektera konsumenternas önskemål om att 
inte erhålla sådana, ifall det finns ett system som gör det möjligt för konsumenten att 
markera sin önskan.318

I artiklarna 29–34 finns särbestämmelser angående telemarketing. Som det framkom 
ovan, baserar sig telemarketing på en opt-out-lösning i riktlinjerna. Enligt artikel 30 
skall den som utför telemarketing ringa endast under de timmar på dygnet, vilka i all-
mänhet anses vara skäligt för mottagaren. För att få ringa utanför dessa tider på dygnet, 
bör mottagaren ha givit ett uttryckligt samtycke på förhand. Den som utför telemarke-

311 ICC International Code of Direct Marketing. 
312 ICC Guidelines on Marketing and Advertising using Electronic Media. 
313 Samtliga regelsamlingar finns tillgängliga på webbadressen www.iccwbo.org.
314 I synnerhet grundregler för reklam (ICC International Code of Advertising Practice) har haft en stor 
betydelse i de nordiska länderna vid tolkningen av de nationella marknadsföringslagstiftningarna. Se 
Bernitz 1991 s. 109. 
315 I de länder som enligt gällande lagstiftning tillämpar en opt-in-lösning för marknadsföring via vissa 
kommunikationskanaler, saknar ovan nämnda regler naturligtvis relevans. 
316 Artikel 25.3. 
317 Artikel 35. 
318 Artikel 28.
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ting får inte medvetet rikta sin marknadsföring till konsumenter som har hemligt num-
mer, om han inte fått numret av ifrågavarande konsument.319 I artikel 34 regleras an-
vändning av automatiska uppringningssystem. Automatiska uppringningssystem får an-
vändas endast om konsumenten betjänas personligen när samtalet inleds. Endast om 
konsumenten givit sitt samtycke till det på förhand, kan automatiska uppringningssys-
tem utan marknadsförarens personliga intervention användas. 

Riktlinjer för marknadsföring och reklam via elektroniska medier. Dessa riktlinjer ut-
arbetades år 2004 och ersatte ICC:s riktlinjer för marknadsföring och reklam på Inter-
net. I 1 § framhävs att ICC p.g.a. den ständiga utvecklingen på området förbinder sig att 
kontinuerligt granska riktlinjerna, för att på så sätt kunna försäkra deras användbarhet. 
En av målsättningarna med riktlinjerna är att minimera behovet av nationell och över-
nationell lagstiftning.320 I 30 § regleras icke begärda marknadsföringsmeddelanden. 
ICC:s riktlinjer bygger på en opt-out-lösning. Det ställs dock ett krav på att avsändaren 
på skälig grund kan anta att konsumenterna som emottar icke begärda meddelanden, har 
ett intresse av produkten eller erbjudandet i fråga. I 31 § stadgas att marknadsförare bör 
respektera önskemål som konsumenterna anmält och att marknadsföringsmeddelandena 
inte stör konsumentens normala bruk av det elektroniska mediet. I 32 § påförs mark-
nadsförarna en skyldighet att erbjuda en klar och tydlig mekanism, via vilken konsu-
menterna kan meddela önskemål om att inte behöva ta emot framtida meddelanden. ICC 
betonar i en policyförklaring angående skräppost från 2004, vikten av att det tillämpas 
en opt-out-lösning för e-post. Ställningstagandet motiveras med att erfarenheter från 
länder med opt-in-system visar att mängden skräppost inte minskat. Dessutom leder en 
opt-in-lösning till att framför allt små och medelstora företag inte kan utnyttja de 
innovativa marknadsföringstekniker som möjliggjorts via Internet. I stället bör tyngd-
punkten sättas vid att komma åt problemet med skadliga, vilseledande, bedrägliga, ill-
villiga och illegala kommunikationer.321

3.7 Övriga initiativ kring skräppostproblematiken

Det förekommer intensivt arbete med frågor kring skräppost även på andra än ovan 
nämnda håll. Skräppostproblematiken har fått en allt större uppmärksamhet bl.a. inom 
OECD.322 OECD anordnade år 2004 två workshops kring skräppost.323 Exempel på öv-
riga organisationer som befattat sig med det allt allvarligare problemet med skräppost är 
APEC, UNCTAD, ASEM och ITU.324

Vid sidan av nationella lagstiftningar och arbete inom multinationella organisationer fö-
rekommer också bi- och trilaterala samarbeten för att åtgärda problemet med skräppost. 
Den 2 juli 2004 kungjorde FTC att USA, Storbritannien och Australien utarbetat ett 

319 Artikel 33. 
320 9 §. 
321 Se ICC Policy Statement,  Document N° 373-22/114 s. 1 ff. 
322 I december 1999 gav OECD ut riktlinjer för konsumentskydd vid elektronisk handel och i juni år 2003 
riktlinjer för att skydda konsumenter från bedräglig och vilseledande handelspraxis över gränserna. 
323 Presentationsunderlag vid nämnda workshops kan läsas på webbadressen www.oecd.org.
324 För närmare information om dessa organisationer och deras arbete kring skräppostproblematiken hän-
visas läsaren till respektive organisations webbsidor; (www.apec.org, www.unctad.org, www.asemec.org
och www.itu.int).
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memorandum i avsikt att stoppa illegal skräppost.325 Eftersom USA tillämpar en opt-
out-lösning för e-post, så ingår inte sändande av marknadsföring via e-post utan motta-
garens förhandssamtycke i listan över ”Spam Violations”. I listan över överträdelser, 
som inte är avsedd att vara uttömmande, ingår kommersiella e-postmeddelanden som 
har vilseledande innehåll, e-postmeddelanden som inte har giltig avsändaradress eller en 
Internetbaserad mekanism som erbjuder mottagaren möjlighet att begära dylik kommu-
nikation upphöra, e-postmeddelanden som inte inkluderar avsändarens adress samt e-
postmeddelanden som har skickats trots att mottagaren begärt avsändaren att inte sända 
sådana.326

Den 20 oktober 2003 undertecknade Australien och Korea ett memorandum för att in-
tensifiera samarbetet i syfte att minimera mängden skräppost som har sitt ursprung från, 
eller som sänds till ifrågavarande länder.327

325 Dokumentet kan hämtas på adressen: <http://www.ftc.gov/os/2004/07/040630spammoutext.pdf>,
hämtat 20.9.2005. 
326 Se punkt I.H. Av punkt II.F. framgår att samarbetet skall tillgripas i första hand för överträdelser av 
mer allvarlig natur, såsom situationer där olägenheten drabbar ett stort antal konsumenter.  
327 För närmare information, se: <http://www.dcita.gov.au/Article/0,,0_7-2_4011-4_117122,00.html>,
hämtat 20.9.2005. 
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4 MARKNADSFÖRING VIA NYA 
KOMMUNIKATIONSKANALER

Utvecklingen av nya kommunikationskanaler har varit snabb. Företag har snabbt insett 
möjligheten att använda dessa som kanaler för frambefordran av sina marknadsförings-
meddelanden. Lagstiftningen har släpat efter den nya tekniken och de möjligheter den 
erbjuder. Regleringen har fram till slutet av 1900-talet varit väldigt knapp på området. 
EU och många andra lagstiftare har dock de senaste åren i allt högre grad tagit upp frå-
gan om lämpligheten att använda vissa kommunikationstekniker som marknadsförings-
kanaler. I kapitel 3 utreddes hur lagstiftningsarbetet resulterat i ett antal bestämmelser 
som reglerar frågan. Den kommunikationsteknik som fått den största uppmärksamhe-
ten är e-post.  

Det är i många fall svårt att finna lagberedarnas motiv för de nya regleringarna. I de 
flesta fallen betonas dock mottagarens skydd mot intrång i integriteten. En annan om-
ständighet som betonas i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation är 
kostnadsaspekten. Det innebär att mottagaren inte bör åsamkas några kostnader vid 
mottagandet av marknadsföringsmeddelandet. Detta torde också ha varit orsaken till att 
användningen av telefax redan enligt distansavtalsdirektivet var förbjuden för direkt-
marknadsföring, om mottagaren inte givit sitt samtycke till det på förhand. 

Nedan kommer jag att nämna tre kriterier som anger när det inte skall vara tillåtet att ge-
nomföra en viss typ av marknadsföring, om inte mottagaren givit sitt samtycke på för-
hand. De tre kriterierna kan utläsas i synnerhet från de EU-direktiv som behandlades i 
föregående kapitel, och även från finska och svenska förarbeten i anknytning till ifråga-
varande direktiv. Redan så tidigt som 1997 kom ett avgörande från den finska MD, där 
domstolen tog ställning till marknadsföring via textmeddelanden till mobiltelefoner. Av 
de direktiv som behandlats i föregående kapitel hade endast distansavtalsdirektivet anta-
gits vid nämnda tidpunkt, och det fanns då ännu ingen nationell speciallagstiftning om 
marknadsföring via nya kommunikationstekniker. MD var därför tvungen att avgöra 
ärendet med stöd av generalklausulen i KSL 2:1. Även från detta avgörande kan man 
klart utläsa de tre kriterierna som behandlas nedan. De tre kriterierna nämns emellertid 
inte explicit i lagstiftningen. Jag kommer längre fram i avhandlingen att föreslå att de 
tre kriterierna skrivs in i lagstiftningen.328 De tre kriterierna kommer sedan att avspeglas 
på olika marknadsföringssituationer, för att utreda om en viss marknadsföringsteknik 
via en viss kommunikationskanal kan anses bryta mot något av kriterierna. Målsätt-
ningen med denna genomgång är med andra ord att påvisa vilka former av marknads-
föringsåtgärder via olika kommunikationstekniker som bör falla in under en opt-in-
lösning. Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på de nya kommunikationstekni-

328 Se kapitel 12. 
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kerna, såsom e-post, mobiltelefon, telefax och Internet. Men också en del traditionella 
former av direktmarknadsföring, såsom telemarketing och hemförsäljning, kommer att 
behandlas. Motivet härför är att det finns skäl att se över dagens regler ifall det kan på-
visas att något av de tre kriterierna inte uppfylls vid sådana marknadsföringsmetoder. 

Marknadsdomstolsavgörandet från 1997 tar ställning till om det är tillåtet för företag att 
använda mobiltelefon (SMS-meddelanden) som marknadsföringskanal.   

MD 1997:20: KO mot Hansabox Oy (bolaget). Bolaget hade sänt reklam till konsu-
menternas mobiltelefoner. Bolaget hade inte i förväg tagit reda på om konsumenten 
lämnat sitt medgivande till att kommersiella meddelanden sändes till hans mobiltele-
fon. Att i mängden söka igenom reklambudskapen och skilja dem från brådskande el-
ler andra viktiga meddelanden kan störa konsumentens användning av telefonen och 
t.o.m. förorsaka honom olägenhet, exempelvis genom att telefonens minneskapacitet 
blir fylld. I varje fall kan genomsökande av ett flertal reklambudskap också förorsaka 
konsumenten kostnader, t.ex. i form av återuppladdning av ackumulatorn. Konsumen-
ten kan också förorsakas kostnader vid anskaffning av hinder mot reklambudskap. 
Bolaget hade genom att sända kommersiella budskap till konsumenternas mobiltele-
foner, utan att i förväg ha säkerställt huruvida konsumenten givit sitt medgivande till 
sändning av budskapen, i sin marknadsföring förfarit otillbörligt med hänsyn till kon-
sumenterna.   

Avgörandet kom före lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd 
inom televerksamhet. Därför var KSL den enda tillämpliga lagen på fallet.329 På basis 
av avgörandet kan man uppställa följande tre kriterier som en marknadsföringsåtgärd 
måste uppfylla: 

1) Marknadsföringsåtgärderna får inte förorsaka mottagaren några 
kostnader – ”Kostnadskriteriet”

2) Marknadsföringsåtgärderna får inte hindra mottagaren – ”Hin-
derkriteriet”

3) Marknadsföringsåtgärderna får inte vara påträngande – ”På-
trängandekriteriet”

De tre kriterierna är relativt olika till sitt innehåll. Trots detta är det möjligt att en och 
samma marknadsföringsåtgärd bryter mot flera av kriterierna samtidigt. Som exempel 
kan nämnas ett reklammeddelande som sänds per e-post. När mottagaren laddar ner 
meddelandet från servern dit hans e-post anländer är han förhindrad att läsa andra med-
delanden eller själv sända e-post. Dessutom förorsakar nedladdningen av reklammedde-
landet kostnader för sådana mottagare som debiteras för den tid de är uppkopplade till 
nätet.330

329 MD hänvisade dock till distansavtalsdirektivet, men det hade vid den tidpunkten inte implementerats i 
den finländska lagstiftningen. 
330 En annan negativ sak för mottagaren är att systemet blir långsammare som en följd av att utrymmet 
fylls. En ytterligare olägenhet är att utrymme upptas som behövs för mera viktiga ärenden. Se Mika 1998 
stycke 13. 
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4.1 Kostnadskriteriet 

Marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna har givit upphov till en ny före-
teelse; mottagandet av ett marknadsföringsmeddelande förorsakar kostnader för motta-
garen.331 Man brukar tala om att det inträffat en kostnadsförskjutning från marknadsfö-
raren till mottagaren. I synnerhet förbudet mot marknadsföring via telefax utan mottaga-
rens förhandssamtycke, har motiverats med kostnadsförskjutningsaspekten. Detta fram-
går bl.a. av det amerikanska avgörandet Destination Ventures, Ltd v. FCC från år 1995. 
Destination Ventures var ett bolag som sände marknadsföring via telefax. Bolaget yrka-
de på att förbudet i TCPA av år 1991 mot att sända icke begärd marknadsföring via tele-
fax, var författningsstridig. Domstolen var emellertid av annan åsikt och motiverade sitt 
ställningstagande enligt följande:332

”[w]e conclude that Destination’s own figures do not rebut the admitted facts that un-
solicited fax advertisements shift significant advertising costs to consumers. The pos-
sibility of future technological advances allowing simultaneous transmission and eli-
minating the need for paper does not alter this conclusion.”

Kostnadsaspekten har varit mycket påtaglig vid mottagande av marknadsföringsmedde-
lande via telefax, vilket sannolikt varit en central orsak till att marknadsföring via tele-
fax utan mottagarens förhandssamtycke förbjudits förhållandevis tidigt i såväl USA som 
EU. Dock kan även marknadsföringsmeddelanden via andra kommunikationstekniker 
än telefax förorsaka mottagaren kostnader. Det finns vissa skillnader i kostnadsstruktu-
ren för den som tar emot ett meddelande via telefax och den som tar emot ett medde-
lande via någon annan kommunikationskanal. Kostnaderna för mottagandet av ett mark-
nadsföringsmeddelande via telefax är vanligtvis högre jämfört med andra kommunika-
tionskanaler. En annan skillnad är att kostnaderna för ett identiskt marknadsförings-
meddelande via någon av de andra kommunikationskanalerna varierar. För vissa motta-
gare uppkommer inga kostnader alls, medan andra mottagare förorsakas kostnader av 
varierande storlek. Variationerna i kostnaderna kan bero på bl.a. vilken typ av Internet-
abbonemang mottagaren har333, hur snabb dataöverföringshastigheten är334, var motta-
garen befinner sig när han får meddelandet335 samt vilken typ av e-postprotokoll motta-
garen använder.  

Den tekniska utvecklingen tenderar att sänka kostnaderna för mottagande av marknads-
föringsmeddelanden via vissa kommunikationstekniker. Den tekniska utvecklingen le-

331 Det har nog även tidigare förts diskussioner om huruvida marknadsföring förorsakar konsumenter 
kostnader. Några konkreta belägg för att marknadsföringskostnader leder till högre priser finns emellertid 
inte. Marknadsföringen leder nämligen med all sannolikhet till ökad försäljning, som i sin tur tenderar att 
sänka priserna. Reklam fungerar även ofta som en viktig informationskälla för prismedvetna konsumen-
ter. Dessutom drabbas inte alla mottagare av marknadsföringen av eventuella kostnader, utan endast de 
som köper en vara eller tjänst av ifrågavarande näringsidkare. 
332 Destination Ventures, Ltd v. Federal Communications Commission, 46 F.3d 54, s. 57. 
333 Debiteringen kan basera sig på en fast månadsavgift, på den tid mottagaren är uppkopplad, på den 
mottagna datamängden eller som en kombination av dessa. 
334 Ju långsammare dataöverföringshastigheten är, desto dyrare är mottagandet om debiteringen är tids-
baserad.
335 Kostnaderna för mottagandet av ett samtal till mobiltelefonen kan variera märkbart beroende på i vil-
ket land mottagaren befinner sig. 
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der dock ofta samtidigt till att mängden marknadsföring ökar.336 Kostnadernas ringa 
storlek bör dock inte frånta kravet på mottagarens förhandssamtycke; även mycket små 
kostnader skall beaktas.337 Kostnaderna bör dock vara verkliga eller förutsebara.338 Om 
marknadsföraren inte på rimliga grunder kan förutses på förhand vara medveten om 
kostnader som mottagaren de facto åsamkas, skall inte en sådan marknadsföringsmetod 
per se vara förbjuden utan förhandssamtycke. Ett fiktivt exempel på en sådan situation 
är hemförsäljning. En hemförsäljningssituation kan förorsaka mottagaren kostnader i 
form av minskade intäkter, ifall mottagaren t.ex. sysslar med någon form av ackord-
arbete i sitt hem. Eftersom detta är relativt ovanligt, torde man inte kunna ställa krav på 
att de som utför hemförsäljning skall ta detta i beaktande. Dessutom är ju inte mottaga-
ren tvungen att öppna dörren när han håller på med något annat. Det innebär att hem-
försäljning inte med stöd av kostnadskriteriet förutsätter förhandssamtycke. Om det för-
utsätts förhandssamtycke med stöd av något av de två andra kriterierna behandlas nedan 
i kap. 4.5.3. 

4.2 Hinderkriteriet 

Det finns åtminstone två tänkbara situationer när en marknadsföringsåtgärd kan hindra 
mottagaren. För det första kan man föreställa sig den situationen att mottagaren av 
marknadsföringsåtgärden under tiden för mottagandet är förhindrad att utföra det han 
höll på med strax före. För att återgå till exemplet ovan med hemförsäljning kan följan-
de händelseförlopp utspelas: Det ringer på dörren och mottagaren avbryts i sina hem-
sysslor. Genast han öppnar dörren upptäcker han eller informeras han om att det är fråga 
om en hemförsäljare. Han kan genast säga att han inte är intresserad av att köpa någon-
ting. Under den korta tid som denna situation utspelades är han förhindrad att fortsätta 
med sina hemsysslor. Frågan som uppkommer då är huruvida detta korta hinder skall 
tillmätas sådan betydelse vid avgörandet om marknadsföringsåtgärden hindrar mottaga-
ren, att det anses stå i strid med nämnda kriterium. Svaret på den frågan torde vara ne-
kande. Det bör med andra ord uppställas vissa krav på hur lång tid hindret varar. 
Mycket korta hinder kan inte anses vara relevanta. Situationen blir annorlunda ifall 
hemförsäljaren först efter en längre stunds samtal informerar att han är hemförsäljare 
och börjar förevisningen av produkterna. En sådan hemförsäljningssituation måste anses 
bryta mot kriteriet att marknadsföringsåtgärden inte får hindra mottagaren. 

MD skulle säkert anse ett sådant förfarande vara otillbörligt. Bestämmelserna om 
hemförsäljning innehåller dock inga bestämmelser om att syftet med besöket måste 
meddelas genast. En sådan bestämmelse finns om försäljningen sker via telefon. I 

336 T.ex. när överföringskapaciteten för en viss kommunikationsteknik ökar, blir ifrågavarande kommuni-
kationskanal betydligt mer intressant för marknadsförare att använda som förmedlare av marknadsfö-
ringsmeddelanden.  
337 I MD 1997:20 tog domstolen i beaktande kostnaderna för att ladda telefonens batteri. Det är skäl att 
poängtera att vars och ens egendom är tryggad i grundlagen (731/1999) 15 §. Begreppet egendom har i 
nämnda lagrum givits ett synnerligen omfattande innehåll, se Länsineva 1999 s. 480. 
338 Att det i ett enskilt fall inte uppstår några faktiska kostnader för mottagaren fråntar inte marknads-
förarens skyldighet att inhämta mottagarens förhandssamtycke, om det föreligger en förutsebar risk att det 
kan uppstå kostnader. Se MD 1992:15 där domstolen konstaterar följande: ”Fastän produkten i fråga 
kanske inte förorsakar barnet annat än en smärre övergående irritation av slemhinnorna — vilket redan i 
och för sig är oacceptabelt — kan många föräldrar ändå välja att kontrollera barnets hälsotillstånd 
genom att företa ett läkarbesök. Detta leder naturligtvis till kostnader för föräldrarna.” (Egen övers.) 
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KSL 6 kap. 13 § 2 mom. stadgas att ”vid kommunikation per telefon skall närings-
idkaren meddela sitt namn och samtalets kommersiella syfte genast i början av sam-
talet.” Bestämmelsen grundar sig på artikel 4.3 i distansavtalsdirektivet. I ingressen 
punkt 13 sägs det att ”vid telefonkommunikation är det lämpligt att konsumenten får 
tillräckligt mycket information i början av samtalet för att kunna besluta om han skall 
fortsätta samtalet eller inte.” Har motivet härför varit att mottagaren inte skall vara 
förhindrad att utföra andra uppgifter eller om det hör samman med att telefonen inte 
kan användas för andra samtal under tiden, framgår inte. Eftersom bestämmelsen 
nämner enbart situationer där försäljningen sker via telekommunikation, tyder det på 
att motivet är det att telefonen är upptagen under den tid samtalet pågår. Jag ser dock 
ingen vägande orsak till att placera mottagaren av marknadsföringsåtgärden i olik-
artad ställning beroende på om det är fråga om hem- eller telefonförsäljning. Därför 
bör samma förfarande tillämpas på hemförsäljningssituationer, med motiveringen att 
mottagaren ofta är förhindrad att utföra andra åtaganden så länge han inte meddelats 
syftet med besöket. 

Den andra formen av hinder är om marknadsföringsmeddelandet kommer via en av de 
nya marknadsföringskanalerna, t.ex. telefax, och mottagaren är förhindrad att använda 
ifrågavarande kommunikationskanal under den tid marknadsföringsmeddelandet anlän-
der, eller för den tid som går åt att kontrollera eller radera meddelandet såsom fallet är 
om marknadsföringsmeddelandet sänts som ett SMS-meddelande till en mobiltelefon. 

4.3 Påträngandekriteriet

Också här kan man tänka sig flera olika situationer. För det första kan själva marknads-
föringskanalen medföra att marknadsföringsmeddelandet uppfattas som påträngande om 
det frambefordras via nämnda kommunikationskanal. Exempel på en dylik kommunika-
tionskanal är mobiltelefoni. Många mobiltelefonägare bär sina telefoner med sig över-
allt var de rör sig, detta ofta för att ha den som trygghet ifall det inträffar någon olycka, 
eller ifall de väntar något viktigt meddelande som inte kan vänta trots semestern. Det 
gör att personen måste ha sin mobiltelefon ständigt i sin närhet och ha den påkopplad, 
fastän hon i övrigt inte vill vara anträffbar. Mobiltelefonen används alltså som en per-
sonlig trygghet eller som ett medel att med kort varsel få kännedom om viktiga saker. I 
en sådan situation önskar med all sannolikhet inte mobiltelefonägaren att bli störd av 
marknadsföringsmeddelanden till sin telefon. Många anser mobiltelefonen i hög grad 
vara en privat angelägenhet, och uppfattar marknadsföringsmeddelanden från utomstå-
ende parter vara ett intrång i deras personliga integritet. Det gäller oberoende av hur 
själva marknadsföringsmeddelandet är utformat.  

För det andra kan själva marknadsföringsåtgärden vara påträngande. Som ett exempel 
där själva marknadsföringsåtgärden upplevs vara påträngande kan nämnas hemförsälj-
ning som sker sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Många personer upplever en 
dylik marknadsföringsåtgärd vara påträngande.339

För det tredje kan marknadsföringsåtgärden vara påträngande om marknadsföraren ut-
övar en påträngande marknadsföringsteknik (säljteknik). Personer sysselsatta med tele-

339 Även hemförsäljning som sker under ”normala” tidpunkter på dygnet uppfattas av många konsumenter 
som påträngande, vilket framkommer närmare i kap. 4.5.3. 
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fonförsäljning är ofta professionella på sitt område, och kan tillgripa aggressiva eller på-
trängande säljtekniker. Det här skall dock inte sammanblandas med aggressiva mark-
nadsföringskampanjer som många företag använder sig av. Vid aggressiva marknads-
föringskampanjer satsar företagen mycket pengar under en kortare tidsperiod för att de-
ras marknadsföringsbudskap skall nå så många konsumenter som möjligt. En aggressiv 
marknadsföringskampanj kan dock inte från mottagarens synvinkel betraktat anses vara 
påträngande i den bemärkelsen som avses i detta sammanhang, under den förutsättning 
att marknadsföringen sker via traditionella marknadsföringskanaler som dagstidningar, 
TV, radio, utomhusreklam o.s.v. 

4.4 De tre kriterierna tillämpade på nya kommunikationska-
naler

I föreliggande kapitel undersöks huruvida sändande av marknadsföringsmeddelanden 
via de nya kommunikationskanalerna skall anses strida mot något eller några av de tre 
kriterierna som utarbetats i kap. 4.1-4.3. 

4.4.1 Marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefon 

Man kan indela marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefoner i två grupper; text-
meddelanden och samtal. Samtal till mobiltelefon är telemarketing. Trots detta behand-
las samtal till mobiltelefon skilt från kapitlet om telemarketing. Orsaken härtill är att 
den teknik som mobiltelefonen bygger på avviker från tekniken bakom fasta telefoner. 
Det gör att vissa nya omständigheter som inte tidigare varit aktuella uppkommer vid 
samtal till en mobiltelefon.     

4.4.1.1 Textmeddelanden340

Efter att GSM-tekniken uppfunnits har det blivit möjligt att sända textmeddelanden till 
mobiltelefoner.341 Även marknadsförare har insett möjligheten att marknadsföra sina 
produkter och tjänster via denna kanal. Den finska MD har när detta skrivs i fyra avgö-
randen behandlat situationer där marknadsföringsmeddelanden sänts via mobiltelefo-
ner.342

340 Med textmeddelanden avses här såväl SMS-meddelanden (short message service) som MMS-
meddelanden (multimedia messaging service). 
341 År 1991 ringdes det första samtalet med en GSM-telefon. 
342 MD 1997:20, MD 1998:21, MD 2003:33 samt MD 2003:119. 
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4.4.1.1.1 Kostnadskriteriet 

Frågan om kostnader behandlades i MD 1997:20.343 Domstolen säger i sina skäl att 
bläddrande mellan flera reklammeddelanden kan förorsaka kostnader för konsumenten, 
t.ex. kostnader för att ladda upp telefonens batteri. Dylika kostnader är i det närmaste 
obefintliga, men stöder kriteriet om att mottagaren inte får förorsakas några kostnader 
över huvudtaget. Det finns två olika typer av uppladdningskostnader. För det första går 
det ström när batteriet uppladdas. För det andra är batteriernas livslängd begränsad, 
d.v.s. deras kapacitet minskar en aning för varje gång batteriet laddas upp. Båda former-
na av kostnader är ringa för ett enskilt textmeddelande, men ändå de facto verkliga.344

Det uppstår också kostnader för mottagaren när han vill skaffa sig en spärr mot dylika 
meddelanden.345 Även om företaget erbjuder service med gratisnummer dit mottagaren 
kan ringa och begära spärr uppkommer det motsvarande kostnader som vid bläddrande 
mellan reklammeddelanden, d.v.s. uppladdningskostnader.346

Marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefoner medför som det framgick ovan direkta 
kostnader för varje mottagare. Det här är ett nytt fenomen som inte tidigare blivit ak-
tuellt vid marknadsföring via ”traditionella” marknadsföringskanaler. Redan den om-
ständigheten att det förelegat en risk för att marknadsföringsåtgärden leder till kostnader 
för mottagaren har bedömts vara otillbörlig.347

4.4.1.1.2 Hinderkriteriet  

MD tog i ovan nämnda rättsfall också ställning till frågan om marknadsföringsmedde-
landen till en mobiltelefon hindrar mottagaren. I domskälen nämns följande: 

Även om konsumenten har, efter att han har observerat att det är fråga om ett reklam-
meddelande, kunnat bli av med ifrågavarande meddelande om han så önskar inom 
några sekunder har det ändå gått tid och besvär åt att bläddra mellan meddelanden 
för att kunna urskilja ifrågavarande reklammeddelande från andra meddelanden som 
anlänt till hans mobiltelefon. Att bläddra och urskilja reklammeddelanden från bråds-
kande eller andra viktiga meddelanden kan störa konsumentens användning av tele-
fonen och t.o.m. förorsaka olägenheter för konsumenten, t.ex. till följd av att telefo-
nens minneskapacitet blir full. (Egen övers.) 

Av ovan nämnda avgörande kan man dra den slutsatsen att MD anser den omständig-
heten att mottagaren är förhindrad att använda sin mobiltelefon samtidigt som han 
bläddrar mellan textmeddelanden som han fått, ensam för sig uppfyller kriterierna för 

343 Domstolen nämner ingenting om kostnader som uppkommer för mottagaren i MD 1998:21 och MD 
2003:33. I avgörande MD 2003:119 hänvisar dock MD till förarbetena till L om integritetsskydd vid tele-
kommunikation och dataskydd inom televerksamhet, enligt vilka samtycke måste inhämtas av mottaga-
ren på förhand om de skickade meddelandena kan åsamka kostnader för mottagaren. 
344 Naturligtvis kan kostnaderna bli märkbara för den enskilda mottagaren, om textmeddelanden i fram-
tiden genomgår en liknande utveckling som e-posten. 
345 Svarandebolaget i MD 1997:20 hade i början av sin marknadsföringskampanj påfört en spärravgift om 
ca 10 euro. 
346 Så är naturligtvis inte fallet om mottagaren har tillgång till en fast telefon hemma. 
347 Se fotnot 338 ovan. 
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otillbörlig marknadsföring. Av avgörandet kan man dock inte dra några exakta slutsat-
ser om hur länge hindret skall pågå innan det anses otillbörligt. Helt korta hinder torde 
inte uppfylla kravet på att förfarandet anses otillbörligt. I domskälen står det nämligen 
att även om konsumenten har kunnat bli av med ifrågavarande meddelande om han så 
önskar inom några sekunder, har det ändå gått tid och besvär åt att bläddra mellan 
meddelanden för att kunna urskilja ifrågavarande reklammeddelande från andra med-
delanden som anlänt till hans mobiltelefon.348 Av detta kan man dra den slutsatsen att 
hindret bör pågå längre tid än några sekunder. Det är dock omöjligt att utarbeta några 
schematiska modeller över hur länge hindret får fortgå innan det anses vara otillbörligt. 
Även den svenska MD har avgett två avgöranden i frågan huruvida det är tillbörligt med 
marknadsföring via SMS till mobiltelefoner.349 I motsats till den finska MD:s dom beto-
nas inte kostnadsaspekten i avgörande 2004:25.350 I stället baserar den svenska MD sitt 
avgörande på bestämmelsen om reklamidentifiering i MFL 5 §. MD har i tidigare avgö-
randen fastslagit att en konsument skall ha möjlighet att med ett minimum av ansträng-
ning kunna avvisa meddelanden som han eller hon inte vill ta del av.351 I fråga om di-
rektreklam har MD tolkat MFL 5 § på så vis att det redan av ytterkuvertet bör framgå att 
försändelsen innehåller reklammaterial.352 I domskälen i SvMD 2004:25 konstaterar 
domstolen att marknadsföringen via SMS skiljer sig i vissa avseenden från marknadsfö-
ring som MD tidigare tagit ställning till, men fortsätter motiveringen av sitt domslut en-
ligt följande: 

Det faller sig dock naturligt att jämställa en försändelses ytterkuvert med en rubrik-
rad till ett e-postmeddelande eller en avsändarrad vid ett SMS-meddelande. Detta 
eftersom det är vad konsumenten ser först, innan denne öppnar själva meddelandet. 
Av de i målet aktuella meddelandena framgår inte av rubrikraden (vid e-post) eller 
avsändarraden (vid SMS) att det rör sig om marknadsföring … Dessa oklarheter 
medför enligt Marknadsdomstolens mening att kraven på tydlig reklamidentifiering 
och sändarangivelse inte är uppfyllda varför marknadsföringen i dessa avseenden är 
otillbörlig.

En annan olägenhet, och samtidigt ett hinder, som marknadsföringsmeddelandena  med-
för är att minneskapaciteten i telefonen kan fyllas. När minneskapaciteten är fylld, inne-
bär det att telefonen inte kan ta emot nya meddelanden så länge inte tidigare framkomna 
meddelanden har tagits bort. Det medför att brådskande eller andra viktiga ärenden inte 
kommer fram till mobiltelefonen innan mottagaren har avlägsnat gamla meddelanden. 
Dagens teknik erbjuder inte mottagaren möjlighet att särskilja mellan eventuella mark-
nadsföringsmeddelanden och andra meddelanden på annat sätt än att läsa varje medde-
lande.353

348 Det är också skäl att påpeka att det är möjligt att använda mobiltelefonen under den tid meddelandet 
anländer till telefonen. 
349 SvMD 2004:25 och 2005:16. Det först nämnda avgörandet gällde såväl marknadsföring via SMS som 
e-post. 
350 I skälen för yrkandet säger KO att det kostar tid och även pengar att öppna och läsa e-postmed-
delanden. Däremot nämns inte kostnadsaspekten för SMS-meddelanden. I avgörande 2005:16 gör MD 
endast en hänvisning till MFL 13 b §, utan några ytterligare motiveringar.  
351 Se Nordell 1999 s. 846. 
352 Så t.ex. i SvMD 1991:2, 1999:24 och 2002:4. 
353 Även om det fanns en sådan teknik borde den också klara av att meddela hurudana meddelanden som 
står i kö. Är tekniken inte kapabel till det är mottagaren tvungen att avlägsna personliga meddelanden 
som han inte annars skulle avlägsna från sin mobiltelefon, för att sedan märka att det är ett oönskat mark-
nadsföringsmeddelande som stått i kö. 
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4.4.1.1.3 Påträngandekriteriet  

Såsom det framkom i kapitel 4.3 kan man tänka sig tre olika situationer av marknads-
föringsåtgärder som är påträngande: 1) marknadsföringskanalen medför att marknads-
föringsmeddelandet uppfattas som påträngande, 2) själva marknadsföringsåtgärden är 
påträngande samt 3) marknadsföringstekniken är påträngande. Vid sändande av mark-
nadsföringsmeddelanden som textmeddelanden till mobiltelefoner är det närmast fråga 
om situation 1. MD tog inte lika starkt ställning till denna fråga som KO, men hänvisade 
dock i både MD 1997:20 och 1998:21 till distansavtalsdirektivet och punkt 17 i ingres-
sen, vilken lyder enligt följande:

Principerna som anges i artiklarna 8 och 10 i Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950 är 
tillämpliga. Konsumenten bör tillerkännas en rätt till skydd för privatlivet, särskilt så-
vitt avser skydd gentemot vissa särskilt påträngande kommunikationstekniker, och föl-
jaktligen bör tydliga gränser för användningen av sådana tekniker fastställas. Med-
lemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att effektivt skydda de konsumenter som 
inte önskar bli kontaktade på detta sätt. Detta påverkar inte tillämpningen av det sär-
skilda skydd som konsumenten åtnjuter enligt gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och privatlivet.”

Många personer bär med sin mobiltelefon på sådana ställen där de vill vara ostörda. 
Orsaken till att de har mobiltelefonen med sig är ofta den att mobiltelefonen fungerar 
som en sista utväg ifall de behöver hjälp eller det annars är av nöden att få tag på någon 
eller någon absolut måste få tag på dem.  

Jämfört med en fast telefon är mobiltelefonen i viss utsträckning mer personlig. Ofta 
kan kretsen av personer som känner till mobiltelefonnumret vara ganska snäv. Det är 
närmast fråga om vänner, arbetskamrater och vissa andra personer som innehavaren av 
mobiltelefonen anser skall kunna få tag på honom oberoende av var han befinner sig. 
Relativt få mobiltelefoninnehavare har anmält sin telefonnummer till allmänna telefon-
kataloger, i synnerhet om de även har en fast telefon. En omständighet som gör mobil-
telefonen mer personlig och privat än den fasta telefonen är att den alltid kan bäras med. 
Den som har mobiltelefon har den med nästan över allt, i bussen, matsalen, kyrkan på 
tåget, jobbet, skogspromenader o.s.v. I sådana situationer önskar sannolikt inte inne-
havaren störas av reklammeddelanden till sin mobiltelefon.354 Det innebär att många 
personer anser att ett marknadsföringsmeddelande till mobiltelefonen är mer påträngan-
de på privatlivet än ett motsvarande meddelande till den fasta telefonen.355

354 Se KO:s motiveringar i MD 1997:20. 
355 Det är dock skäl att betona att en stor mängd av dem som tar emot marknadsföringsmeddelanden via 
den fasta telefonen upplever detta som påträngande, se närmare kap. 4.5.1 nedan. 
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4.4.1.2 Samtal 

Vid en första anblick kan samtal förefalla vara jämförbara med sedvanlig telemarke-
ting.356 Samtal till mobiltelefon är förstås en form av telemarketing, men den om-
ständigheten att marknadsföringen riktar sig till en mobiltelefon gör att det uppstår 
vissa frågor som inte förekommer vid telemarketing till en fast telefon. 

Resultaten vid en jämförelse av om marknadsföringen strider mot något av de tre krite-
rierna kommer i hög grad att sammanfalla med vad som redogjorts för i fråga om text-
meddelanden ovan. Trots detta finner jag det befogat att göra en kort utredning om hu-
ruvida en sådan marknadsföringsåtgärd strider mot något av de tre kriterierna. 

4.4.1.2.1 Kostnadskriteriet 

På samma sätt som vid genomgången av textmeddelanden, uppstår det även i fråga om 
samtal kostnader i form av uppladdningskostnader. Samtal till mobiltelefonen medför 
nämligen att batteriet urladdas snabbare än under stand by. Om inte den som utför 
marknadsföringsåtgärden under själva samtalet påpekar för mottagaren möjligheten att 
meddela att han inte längre vill ta emot marknadsföringssamtal av företaget i fråga, så är 
risken stor att mottagaren glömmer att anmäla ett dylikt önskemål under samtalet. I så-
dant fall måste han själv ringa upp företaget senare, vilket naturligtvis också medför 
kostnader för honom. Befinner sig mottagaren av samtalet utomlands, är han dessutom 
tvungen att betala för själva mottagandet av samtalet. 

4.4.1.2.2 Hinderkriteriet

Mottagaren av marknadsföringsåtgärden är naturligtvis förhindrad att använda sin mo-
biltelefon så länge samtalet pågår. Men ifall den som genomför marknadsföringsåtgär-
den genast i början av samtalet meddelar avsikten med samtalet, kan mottagaren tacka 
nej och avsluta samtalet.357

Mobiltelefonen kan också under den tid som samtalet pågår ta emot textmeddelanden. 
Ett samtal till mobiltelefonen hindrar dock mottagaren att skriva egna textmeddelanden. 
Ett meddelande som mottagaren redan påbörjat hålls kvar i mobiltelefonens minne när 
samtalet kommer, detta oberoende av om mottagaren svarar eller inte. Svarar mottaga-
ren på samtalet kan dock följande situation uppstå: har mottagaren börjat skriva ett svar 
på ett textmeddelande han fått så förorsakar samtalet att numret till den person mottaga-
ren påbörjat sitt textmeddelande försvinner ur minnet. Det gör att han på nytt måste 
söka upp numret från telefonboken i mobiltelefonen, vilket innebär ett kort hinder. 

356 Här används begreppet telemarketing i stället för telefonförsäljning. Orsaken till detta är att jag vill 
betona att även samtal vars primära syfte inte nödvändigtvis är att sälja en produkt eller tjänst under själva 
telefonsamtalets gång, skall höra hit. 
357 Skyldigheten att genast i början av samtalet meddela samtalets kommersiella syfte enligt KSL 6:13.2 
har behandlats ovan i kap. 4.2. 
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4.4.1.2.3 Påträngandekriteriet  

Beträffande kriteriet att marknadsföringsåtgärden inte får vara påträngande för motta-
garen hänvisas till vad som nämnts ovan för textmeddelanden. Ett samtal till mobil-
telefonen kan dock i högre grad än textmeddelanden även bedömas vara påträngande 
med hänsyn till de två andra kategorierna, d.v.s. att själva marknadsföringsåtgärden är 
påträngande (t.ex. att telefonsamtalet till mobiltelefonen sker mycket sent på kvällen) 
eller att marknadsföringstekniken som används vid samtalet är påträngande.  

4.4.1.3 Reklammeddelanden som spelas upp med jämna mellanrum 

En annan form av marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner är reklammeddelanden 
som läses upp från ett band. Det här systemet har funnits redan en längre tid vad gäller 
det fasta telefonnätet.358 Systemet bygger på att konsumenten förbinder sig att höra på 
korta reklamsnuttar som spelas upp med jämna mellanrum under den tid samtalet pågår. 
I gengäld kan han ringa gratis från sin mobiltelefon. Den första telefonoperatören som 
inledde denna form av marknadsföring var den danska telefonoperatören Sonofon. Sys-
temet blev dock nästan omedelbart utsatt för skarp kritik. En stor del av kritiken baserar 
sig på att systemet lockar barn och unga personer att skaffa sig egen mobiltelefon. Ett av 
de största hindren i dag för unga personer att skaffa egen mobiltelefon är de höga sam-
talskostnaderna. Ifall det blir möjligt att ringa helt gratis från en mobiltelefon, samt med 
beaktande av de ständigt fallande priserna på mobiltelefoner, kan man anta att barnens 
påtryckning på föräldrarna att skaffa dem en egen mobiltelefon blir enormt stor.359 Man 
kan också anta att en stor del av de barn som redan har en egen mobiltelefon skulle 
teckna ett sådant avtal som möjliggör gratis samtal. Antagandet baserar sig på att det 
inte har lika stor betydelse för barn och ungdomar som för äldre personer att de avbryts 
av korta reklamsnuttar varannan minut under sina samtal. 

Denna form av marknadsföring strider inte, såsom övrig marknadsföring till mobiltele-
foner, mot det första kriteriet. Tvärtom uppkommer det betydande fördelar för konsu-
menten, i och med att hans samtalskostnader försvinner.360 På grund av att konsumen-
ten själv har godtagit dylika marknadsföringsåtgärder, kan ett sådant förfarande inte 
heller anses strida mot det andra eller tredje kriteriet. Konsumenten vet på förhand att 
det kommer att spelas upp reklammeddelanden med jämna mellanrum varvid han är 
förhindrad att tala. Förfarandet är inte heller påträngande, eftersom de spelas upp en-
dast när mottagaren själv ringer och han har givit sitt samtycke till det på förhand. 

358 I Finland har systemet med reklamsnuttar som spelas upp aldrig blivit någon större succé. Det har 
gjorts en del försök, som dock förblivit på försöksstadiet. I slutet av 1990-talet gjorde ett svenskt företag 
ett seriöst försök att komma in på marknaden, både för det fasta telefonnätet och för mobiltelefoner. I 
Sverige hade företaget lyckats få 220.000 kunder på ett halvt år, se Nykänen 1999 s. 4. 
359 Tyvärr saknas det exakt statistik över andelen barn som har egen mobiltelefon. Andelen torde dock 
vara relativt hög bland lågstadieelever i Finland, eftersom i åldersgruppen 15–19 år innehar ca 98 procent 
av både kvinnor och män en egen mobiltelefon (uppgifterna är från november 2002). Källa: Statistik-
centralen <http://www.stat.fi/tk/yr/tietoyhteiskunta/matkapuhelin_oma_kuvasivu.html>, hämtat 22.12. 
2004.  
360 Det är förstås klart att uppladdningskostnaderna blir en aning högre, eftersom man kan anta att sam-
talen blir längre till följd av avbrotten. Dessa kostnader är förstås obefintliga jämfört med de kostnader 
som inbesparas i och med att samtalskostnaderna försvinner. Dessutom har ju konsumenten givit sitt god-
kännande på förhand till att reklamsnuttarna spelas upp. 
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För den som mottar ett telefonsamtal av en person som tecknat ett sådant avtal är 
situationen däremot annorlunda. Hon måste ju också lyssna till reklammeddelanden 
även om hon inte önskar få sådana. En av de grundläggande principerna inom mark-
nadsföringsjuridiken är att en person inte skall behöva ta emot marknadsföringsmed-
delanden om hon inte så önskar. Den principen kränks i en situation där reklammedde-
landen spelas upp med jämna mellanrum. En tysk domstol har med stöd av denna prin-
cip förbjudit användningen av reklamsponsorerade telefonsamtal.361 Dessutom uppkom-
mer det vissa kostnader i form av uppladdningskostnader om man antar att samtalen blir 
längre till följd av avbrotten.362

För att systemet med reklammeddelanden som spelas upp med jämna mellanrum skall 
vara tillåtet, borde tekniken utvecklas längre. Tekniken bör fungera på så sätt att 
reklammeddelanden spelas upp endast i de fall där även mottagaren av samtalet har 
tecknat ett liknande avtal. Tekniken bör alltså direkt när numret väljs känna till om mot-
tagaren hör till personer som har givit sitt samtycke på förhand. Systemet med reklam-
sponsorerade telefonsamtal kan vara en betydande ekonomisk fördel för många konsu-
menter och därför finns det inte skäl att överge systemet helt och hållet, utan i stället 
finslipa det.363

4.4.1.4 Vissa andra marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner 

Ringanbud. MD tog i avgörande MD 1998:21 ställning till om följande försäljnings-
teknik skall anses vara otillbörlig: företaget hade låtit endast en signal gå fram till mo-
biltelefonen. GSM-tekniken gör att mottagaren kan se numret varifrån samtalet kommit. 
Ifall mottagaren inte hinner svara (vilket är sannolikt i detta fall då företaget endast låtit 
en signal gå fram) förväntas han ringa tillbaka till ifrågavarande nummer. Numret som 
blir kvar i telefonens minne över missade samtal anses med andra ord vara ett ringan-
bud.364 Konsumenter åsamkas kostnader när de ringer till ifrågavarande nummer, och 
MD ansåg att en sådan försäljningsteknik skall anses vara otillbörlig. 

Meddelande på svararen. I en stor del av mobiltelefoninnehavarnas abonnemang ingår 
tjänsten telefonsvarare. Telefonsvararen befinner sig inte fysiskt i mobiltelefonen, utan 
hos telefonoperatören. Det innebär att när abonnenten observerar att det finns ett med-
delande på telefonsvararen, måste han ringa upp till svararen för att kunna lyssna på 
meddelandet. På samma sätt som för textmeddelanden erbjuder dagens teknik inte abon-
nenten möjligheten att urskilja marknadsföringsmeddelanden från brådskande ärenden. 
Dessutom förorsakar naturligtvis uppringningen till telefonsvararen kostnader för abon-
nenten. Av ovan nämnda orsaker måste ett sådant förfarande anses vara otillbörligt. 

361 Det finns inget avgörande hos finska myndigheter, men slutresultatet torde bli det samma om frågan 
kom upp för avgörande. 
362 Under förutsättning att samtalet kommer till hans mobiltelefon. 
363 Det är dock skäl att användningen av ett sådant system inte äventyrar det särskilda skydd barn och 
unga bör åtnjuta med tanke på marknadsföring. 
364 När mottagaren i förevarande fall ringde upp telefonnumret så fanns det ett inspelat band som mark-
nadsförde företagets servicenummer. 
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4.4.1.5 Slutsatser  

Ovan har behandlats olika former av marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner. Det 
framgick att alla olika former av marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefoner föror-
sakar kostnader för mottagaren. I vissa av de ovan nämnda fallen begränsas dessa kost-
nader till uppladdningskostnader. Frågan är om uppladdningskostnaderna även i fram-
tiden kommer att vara så relevanta att en marknadsföringsåtgärd kan anses förbjuden 
utan mottagarens förhandssamtycke. Som inom många andra områden går den tekniska 
utvecklingen snabbt framåt även vad gäller utvecklingen av nya och mer hållbara batte-
rier till mobiltelefoner. Dagens litiumbatterier håller allt längre; efter uppladdning behö-
ver de inte laddas upp på nytt lika snabbt som de tidigare modellerna, och även deras to-
tala livslängd har ökat märkbart. Den tekniska utvecklingen medför med andra ord att 
uppladdningskostnaderna ständigt minskar.365 Inom en överskådlig framtid torde dock 
uppladdningskostnaderna inte försvinna helt och hållet.366 Så länge det förekommer fak-
tiska kostnader bör mottagarens förhandssamtycke alltid inhämtas, oberoende av om 
kostnaderna är i det närmaste obefintliga. 

Av redogörelsen ovan har det också framkommit att marknadsföringsåtgärder till mobil-
telefoner hindrar mottagaren i större eller mindre omfattning. Både textmeddelanden 
och samtal till mobiltelefoner hindrar mottagaren. Om marknadsföringsåtgärden genom-
förs med ett samtal till mottagaren är hindret inte långvarigt om bestämmelsen i KSL 
6:13.2 iakttas.367 Ett hinder som uppkommer vid textmeddelanden är att mottagaren inte 
kan urskilja marknadsföringsmeddelanden från andra meddelanden på annat sätt än att 
läsa varje meddelande. Morgondagens teknik kan eventuellt göra detta möjligt. 

Det torde dock aldrig gå att utarbeta ett helt tillförlitligt system. Det har försök med 
olika filter för skräppost utvisat. Filtren som finns i dag släpper i vissa fall genom en 
del av skräpposten, och i vissa fall filtrerar den bort viktiga meddelanden som inte ut-
gör skräppost. Tekniken är också betydligt svårare att genomföra för textmeddelanden 
än för e-postmeddelanden. E-postmeddelanden förses oftast med en rubrik som filtren 
automatiskt går igenom, medan textmeddelanden inte innehåller någon rubrik. Det in-
nebär att så länge textmeddelanden bygger på ett system utan rubrik så måste filtret 
urskilja marknadsföringsmeddelanden från andra meddelanden enbart på basis av te-
lefonnumren varifrån meddelandet sänts, vilket naturligtvis är en närapå omöjlig upp-
gift. 

Även om det i framtiden blir möjligt för mottagaren att direkt kunna urskilja marknads-
föringsmeddelanden från andra meddelanden kvarstår problemet med att minneskapa-

365 Det här kan vara en av orsakerna till att MD inte längre i det andra fallet med reklammeddelanden till 
mobiltelefoner (MD 1998:21) uttryckligen nämnde någonting om kostnader som mottagarna åsamkas.  
366 Det är förstås omöjligt att se långt in i framtiden och förutspå hur tekniken då ser ut. Men det är inte 
helt otänkbart att det utvecklas batterier som får ström från någon annan källa, och på så sätt fungerar utan 
att någonsin behöva uppladdas med ström. Jämför t.ex. med vissa av dagens klockor som får energi från 
pulsen av den person som bär klockan runt handleden.  
367 Lagstiftarens avsikt med detta stadgande har varit att mottagaren inte skall vara förhindrad längre än 
nödvändigt, och genast kunna avgöra om han önskar fortsätta samtalet eller inte. Ett sådant kort förhinder 
skall med andra ord inte tillmätas någon betydelse. Jfr dock ovan i kap. 4.4.1.2.2 vad som är specifikt 
med tanke på mobiltelefon och det hinder som kan uppkomma när han svarar på samtalet. 
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citeten är begränsad, både vad gäller antalet meddelanden som ryms i mobiltelefonens 
minne och de som ryms hos teleoperatören.368

Som det framkommit ovan så medför den tekniska utvecklingen på området att kostna-
derna för mottagandet av ett enskilt marknadsföringsmeddelande via mobiltelefonen, 
ständigt minskar. Också utvecklingen av mobiltelefoner med betydligt högre minnes-
kapacitet och andra tekniska hjälpmedel kan göra att det hinder som ett marknads-
föringsmeddelande förorsakar minskar. Den tekniska utvecklingen kan dock inte inver-
ka på kriterium nummer tre, d.v.s. att marknadsföringen inte får vara påträngande för 
mottagaren. Detta kriterium skapar naturligtvis större utrymme för tolkning än de två 
övriga. Olika människor har ofta olika uppfattning om vad som anses vara påträngan-
de. Det som vissa personer upplever vara påträngande är för andra inte alls påträngande. 
Det har redan tidigare framgått att mobiltelefonen är på många sätt mer personlig än den 
fasta telefonen. Mobiltelefonen står på sätt och vis mycket närmare privatlivet, bl.a. på 
grund av att den bärs med överallt. P.g.a. detta kan man med all sannolikhet anta att ma-
joriteten av mobiltelefonägare är av den åsikten att sändande av marknadsföringsåtgär-
der till mobiltelefoner utgör användning av påträngande kommunikationstekniker. 
Distansavtalsdirektivet betonar konsumenternas rätt till skydd för privatlivet, särskilt 
skydd gentemot vissa särskilt påträngande kommunikationstekniker.369 Distansavtalsdi-
rektivet ger inga exempel på vilka kommunikationstekniker som skall anses vara sär-
skilt påträngande, men med stöd av utredningen ovan bör åtminstone mobiltelefonen 
räknas till denna grupp. En lämplig åtgärd för att effektivt skydda konsumenter som inte 
vill bli kontaktade via mobiltelefoner, är att företagen alltid måste ha konsumentens för-
handssamtycke innan de genomför marknadsföringsåtgärder till mobiltelefonen.370 Kra-
vet på konsumentens förhandssamtycke bör gälla alla former av marknadsföringsåtgär-
der till mobiltelefoner, d.v.s. både textmeddelanden och samtal. 

Marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner sker ännu i relativt ringa omfattning. Det är 
dock bara en tidsfråga innan mobiltelefoner kommer att bli en mycket attraktiv kom-
munikationskanal för marknadsförare. Det hänger samman med att vissa redan befint-
liga mobiltelefonmodeller och kommande modeller t.ex. klarar av att spela upp video-
sekvenser i färg. Ifall det inte fastställs tydliga gränser för användningen av dylika 
marknadsföringsmetoder, hotas mobiltelefonabonnenter att i framtiden stå inför det 
problem som många e-postanvändare har idag, d.v.s. att överhopas av oönskade mark-
nadsföringsmeddelanden.  

Faktorer som underlättar en sådan utveckling är att det i dag finns en mängd tjänster 
på Internet som möjliggör sändande av textmeddelanden och samtal till mobiltele-
foner gratis. Sändande av ett textmeddelande via Internet erbjuder avsändaren också 
den möjligheten att han kan sända meddelandet till många mottagare på en och sam-

368 Antalet textmeddelanden som ryms i mobiltelefonens minne varierar beroende på modell. 
369 Punkt 17 i ingressen. Dessutom föreskrivs det att ”Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för 
att effektivt skydda de konsumenter som inte önskar bli kontaktade genom vissa kommunikationsmedel 
från att bli kontaktade på detta sätt”. 
370 Trots att det finns ett antal avgöranden av MD, som påvisar att det är förbjudet att sända marknads-
föringsmeddelanden till abonnenters mobiltelefoner utan att ha inhämtat dennes godkännande på förhand, 
får abonnenterna fortsättningsvis många meddelanden. Det rör sig tyvärr dessutom många gånger om o-
seriösa företag, som trots att de har ett nummer dit abonnenten kan meddela att han inte längre vill ha 
dylika meddelanden, inte har någon betjäning på nämnda nummer. Se Partanen 1999 s. A10. 
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ma gång. En omständighet som hittills har gjort att det inte förekommer marknads-
föringsåtgärder i så stor omfattning till mobiltelefoner, är att marknadsförare ofta inte 
känner till mottagarnas telefonnummer. Beträffande e-post är situationen en annan. 
Det är t.ex. enkelt att från olika välbesökta webbplatser spåra upp stora mängder e-
postadresser. Företag som utarbetat omfattande register över e-postadresser kan sedan 
välja att sälja denna information vidare. 

För att undvika en sådan utveckling är det skäl att slå fast en klar linje i lagstiftningen 
redan nu. Det föreligger inga orsaker till att helt förbjuda marknadsföring till mobiltele-
foner. Men de abonnenter som inte vill ha sådana marknadsföringsmeddelanden skall 
under alla omständigheter kunna åtnjuta ett effektivt skydd och aldrig behöva störas av 
dylika meddelanden till sina mobiltelefoner.371

En annan sak som bör tas i beaktande vid marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner, 
är att mottagargruppen är obestämd. Så är fallet även om abonnenten är känd. Många 
föräldrar tecknar nämligen abonnemang i sina egna namn, trots att telefonen används 
huvudsakligen av deras barn. Det kan också hända att familjen har endast en mobil-
telefon i gemensamt bruk, och då kan inte marknadsföraren när han sänder iväg sitt 
meddelande vara säker på om det är någon av föräldrarna eller någon av familjens barn 
som läser marknadsföringsmeddelandet. Det här medför att det bör ställas vissa krav på 
innehållet i de marknadsföringsmeddelanden som sänds till mobiltelefoner. Här kan det 
vara på sin plats att följa riktlinjerna för TV-reklam.372 I MD 1997:20 och MD 1998:21 
hade företaget marknadsfört telefonsex i reklammeddelandena. Företaget sade, beträf-
fande innehållet i reklammeddelanden, till sitt försvar att även många dagstidningar är 
fyllda med reklam om telefonsex. Detta var i och för sig helt riktigt. I dag har dock de 
flesta dagstidningarna i Finland gått in för att avlägsna all dylik reklam.  

Trots att det är lagligt att sälja och marknadsföra pornografi, har KO i sina anvis-
ningar betonat att de som har sådan marknadsföring, har ett samhälleligt ansvar. Bl.a. 
får porrbutiker inte ha uppseendeväckande marknadsföring i sina skyltfönster vilken 
når barn.373 Däremot har KO inte ansett det strida mot KSL 2:1 att marknadsföra ero-
tik i sådana kataloger som delas ut via postluckor och som är riktade till hela familjen. 
KO betonar dock att särskild vikt bör fästas vid var i katalogen sådan marknadsfö-
ring placeras, så att den når så få barn och unga personer som möjligt.374

4.4.2 Marknadsföringsmeddelanden till telefax 

Marknadsföring via telefax är inte så vanligt förekommande i Finland. Det finns flera 
orsaker till detta. För det första är kostnaderna höga att sända ett marknadsföringsmed-
delande via telefax.375 En annan orsak är att frambefordrandet av reklammeddelandet är 

371 Jfr ovan i kap. 4.4.1.3 vad som sades om marknadsföringstekniken med reklamsnuttar som spelas upp 
med jämna mellanrum. Utvecklas tekniken ett steg längre, finns det inga skäl att förbjuda en sådan mark-
nadsföringsteknik. 
372 Jfr diskussionen nedan beträffande adresserad direktreklam i kapitel 4.5.4. 
373 KO 2004/40/3974. 
374 KO 2004/40/4404, 2004/40/6114. Se också Peltonen & Turunen 1997 s. 53 och 61. 
375 Det är, som det framkommit tidigare, möjligt att sända telefaxmeddelanden via e-post, och då faller 
kostnadsaspekten bort. 
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relativt långsamt.376 En tredje orsak till att telefaxen inte används i så stor omfattning är 
att utskriften av meddelandet är av dålig kvalitet, speciellt vad gäller grafiska framställ-
ningar.

4.4.2.1 Kostnadskriteriet  

Marknadsföringsmeddelanden till telefax åsamkar mottagaren kostnader för varje mark-
nadsföringsmeddelande som kommer till telefaxen. Varje gång ett ark skrivs ut i tele-
faxen går det åt en del av bläcket i färgkassetten, vilket medför kostnader för mottaga-
ren. Kostnaderna varierar beroende på marknadsföringsmeddelandets innehåll, ju mer 
bilder, som meddelandet innehåller, desto dyrare blir det för mottagaren, p.g.a. att det 
går åt mer bläck för att skriva ut en bild jämfört med vanlig text. En annan kostnad 
utgörs av de utskriftspapper som går åt att skriva ut meddelandet på. 

4.4.2.2 Hinderkriteriet  

När marknadsföringsmeddelandet anländer till mottagarens telefax är mottagaren för-
hindrad att använda telefaxen för andra ändamål. Hindret pågår naturligtvis längre ju 
flera sidor marknadsföringsmeddelandet är. 

Speciellt för företag kan hindret orsaka negativa följder. Ett av skälen till att företag 
har införskaffat telefax är t.ex. att företaget snabbt kan reagera på anbud. Speciellt i 
företag som skickar en stor mängd telefaxmeddelanden varje dag är man beroende av 
att telefaxen är ledig. I vissa situationer kan ett marknadsföringsmeddelande till tele-
faxen förorsaka företaget betydande ekonomiska förluster. Så är fallet om företaget 
går miste om ett anbud p.g.a. att telefaxen är upptagen medan reklammeddelandet an-
länder och tidsfristen utgår just då, eller om mottagaren inte kan urskilja ett viktigt 
meddelande bland mängden av reklammeddelanden.377 Det potentiella antalet motta-
gare av telefaxmeddelanden i egenskap av privatpersoner har ökat märkbart den se-
naste tiden, i och med att många modeller av dagens skrivare avsedda för hemmabruk 
har inbyggt telefaxfunktioner.  

4.4.2.3 Påträngandekriteriet  

Ovan framgick att marknadsföringsmeddelanden till telefax bryter mot kriterierna 1 och 
2. Huruvida marknadsföringsåtgärder till telefax även skall anses bryta mot det tredje 
kriteriet, d.v.s. att det inte får vara påträngande, är betydligt svårare att ge ett entydigt 
svar på. Man torde kunna påstå att telefaxapparaten inte är på samma sätt som mobil-
telefonen nära inpå privatlivet, utan i denna bemärkelse kan telefaxen jämföras med en 
fast telefon. Om lagstiftaren inte anser att telemarketing strider mot kriteriet att mark-

376 Med långsamt avses här i relation till e-postmeddelanden. Jämfört med andra traditionella marknads-
föringskanaler är telefaxen ett mycket snabbt medel att få marknadsföringsmeddelandet frambefordrat till 
mottagaren. 
377 Se Marks 2004 s. 958.
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nadsföringsåtgärderna inte får vara påträngande, har jag svårt att se varför så skulle vara 
fallet om marknadsföringsåtgärden sker via telefax.378

På samma sätt som vid marknadsföringsåtgärder till mobiltelefoner måste det dock stäl-
las vissa krav på marknadsföringens innehåll. Marknadsföraren känner nämligen inte till 
vem som verkligen tar del av marknadsföringsmeddelandet när det anländer till tele-
faxen.

4.4.3 Marknadsföringsmeddelanden till e-post 

Frågan om tillåtligheten att sända marknadsföringsmeddelanden till e-postadresser om 
mottagaren inte givit samtycke till det på förhand har varit en mycket omdebatterad frå-
ga de senaste åren. Som det framgick tidigare i avsnitt 3.1 har EU-regleringen gått från 
ett system med opt-out till ett system med opt-in beträffande e-post. Ända från den 
stund antalet marknadsföringsmeddelanden via e-post började öka har det funnits två lä-
ger; ett läger som förespråkat en opt-out-lösning och ett läger som förespråkat en opt-in-
lösning.379 Först i samband med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
har lagstiftaren betonat den omständighet som förespråkarna för systemet med opt-in så 
länge poängterat, d.v.s. kostnadsaspekten.380

E-post erbjuder företagen betydligt bättre marknadsföringsförutsättningar än vad de 
flesta andra kommunikationskanalerna gör. E-post är ett oerhört billigt sätt att nå stora 
folkmassor snabbt. Det är i det närmaste kostnadsfritt att sända e-post, och dessutom når 
meddelandet mottagaren på nolltid. Det här oberoende av om avsändaren och mottaga-
ren befinner sig på olika kontinenter. Det som dessutom gör frambefordrandet snabbare 
är att ett och samma e-postmeddelande kan skickas till ett otroligt stort antal mottagare 
med endast ett tryck på Enter-knappen på tangentbordet. Avsändaren behöver inte skri-
va in de olika mottagarnas e-postadresser manuellt, utan kan använda olika program 
som utför denna funktion automatiskt.  

Med hjälp av olika program kan företag dessutom lätt få reda på människors e-post-
adresser. Det är t.ex. möjligt att skanna företags och organisationers hemsidor och på så 
vis automatiskt få reda på ett stort antal e-postadresser. Eftersom det i praktiken är 
nästan gratis att marknadsföra genom e-post är det inte heller lika viktigt såsom t.ex. vid 
adresserad direktreklam att mottagaren hör till den rätta målgruppen. Det är inte heller 
ovanligt att avsändarna använder sig av program som automatiskt genererar adresser. 
Avsändaren vet i sådana fall inte om det i verkligheten finns någon person bakom adres-
sen som meddelandet skickas till.381

378 Tvärtom kan man påstå att telemarketing i många fall är mera påträngande, eftersom ett telefonsamtal 
kräver direkt respons av mottagaren samt att marknadsföraren vid telemarketing har bättre förutsättningar 
att använda sig av påträngande säljteknik. Se närmare kap. 4.5.1. 
379 Lägret som understött systemet med opt-out har främst utgjorts av näringsidkare, medan förespråkarna 
för systemet med opt-in främst bestått av olika konsumentskyddsorganisationer. 
380 Detta framgår klart av punkt 40 i ingressen till nämnda direktiv.  
381 Av denna orsak leder tyvärr ett svar av mottagaren till avsändaren att han inte längre önskar få tillsänt 
meddelanden till ett motsatt resultat: efter det börjar det komma allt fler meddelanden, eftersom avsän-
daren får reda på att det är en giltig adress. 
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Företagen har dock också möjlighet att relativt enkelt få reda på enskilda personers sär-
intressen. Varje gång en person surfar på Internet lämnar han nämligen spår efter sig. 
Genom att följa denna trafik kan företag bygga upp en bild av den enskilda personen. 
Dessutom är det vanligt förekommande att många gratistjänster på Internet kräver att 
användaren av tjänsten först måste registrera sig. I samband med registreringen skall 
personen anmäla ett antal särintressen. Företagen kan sedan sälja vidare denna informa-
tion till andra företag som marknadsför sådana produkter som ifrågavarande personer är 
intresserade av. Skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden är naturligtvis betydligt 
mer effektiva än massutskick till e-postadresser. Det oaktat utgörs en väldigt stor andel 
av de marknadsföringsmeddelanden som skickas till e-postadresser av sådana massut-
skick där mottagarens intresse att få ett sådant meddelande inte har kontrollerats. 

Trots att det är relativt enkelt att utreda mottagarens särintressen, så är det ändå betyd-
ligt långsammare än att sända ut massutskick utan att kontrollera till vem meddelan-
dena sänds. Eftersom det i praktiken är kostnadsfritt att sända ut massutskick, så an-
vänds denna form av marknadsföring trots att merparten av mottagarna tenderar att bli 
mer upprörda över meddelandet än intresserade att reagera på det sätt som avsändaren 
åsyftat. Även om merparten av mottagarna upplever skräppost vara motbjudande, 
finns det flera exempel på att det kan vara en lukrativ verksamhet att sända ut miljon-
tals skräppostmeddelanden. Wall Street Journals gjorde år 2002 en studie över hur 
lönsamt det är att sända skräppost. I ett av fallen som ingick i undersökningen hade 
det skickats 3.5 miljoner meddelanden. Kampanjen ledde till 81 stycken beställningar, 
vilka gav marknadsföraren en vinst om $ 19 per beställning. Vinsten, efter att kost-
naderna om $ 100 för sändande av en miljon e-postmeddelanden dragits bort, uppgick 
till $ 1500. Fallet visar att kampanjen gav en ekonomisk vinst, trots att andelen motta-
gare som gjorde en beställning var så låg som 0.0023 procent.382

Det som därtill gör e-posten till en väldigt effektiv marknadsföringskanal är att det till 
meddelandet även kan fogas bilder, videosekvenser och ljud. Företagen använder sig 
också ofta av möjligheten att sätta in en länk till sina hemsidor på Internet i e-post-
meddelandet. Genom att klicka på denna länk förflyttas mottagaren av e-postmeddelan-
det direkt till företagets sidor på Internet.383 En allt populärare form är e-post i HTML-
format. Det innebär att e-postmeddelandet kan utformas på samma sätt som en webb-
sida.384

382 Se Mobarek 2004 s. 248 f. En av de mest ökända sändarna av skräppost, Jeremy Jaynes, har genom in-
komster från sådan verksamhet lyckats skapa sig en förmögenhet om uppskattningsvis $ 24 miljoner. In-
komsterna per månad uppgick till $ 750.000. Se Cox & Saker 2004 s. 1. 
383 I MD 2003:120 hade svarandebolaget bifogat en signatur till varje e-postmeddelande som sändes via 
dess e-posttjänst. Signaturen innehöll en länk till bolagets Internetsidor. Detta är en mycket effektiv mark-
nadsföringsåtgärd. Den för tillfället största gratis e-posttjänsten, Hotmail, använde sig av en dylik åtgärd 
och lyckades med en budget om en halv miljon US dollar få 12 miljoner abonnenter på 18 månader. Se 
Pastore 2000, stycke 8.   
384 Sådana e-postmeddelanden har också betydligt större chans att lyckas få mottagarna att vidta någon 
åtgärd till följd av meddelandet, se E-mail’s marketing potential grows 1998 s. 7. 
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4.4.3.1 Kostnadskriteriet  

Det finns två olika tekniker för att hämta e-postmeddelanden. De två teknikerna är POP 
och IMAP.385 Protokollet POP har tidigare varit det klart vanligare, men den senaste 
tiden har även protokollet IMAP börjat användas i stor utsträckning. Båda protokollen 
har sina för- och nackdelar. Skillnaden mellan protokollen är följande; vid POP så 
laddar mottagaren e-postmeddelandena till sin egen dator,386 medan mottagaren enbart 
laddar hem meddelandehuvudena ifall han använder sig av protokollet IMAP.387

POP. Använder mottagaren protokollet POP så laddas alla e-postmeddelanden hem till 
den egna hårdskivan. Fördelen med detta system är att mottagaren kan, efter att ned-
laddningen är färdig, avbryta uppkopplingen till Internet och läsa alla e-postmeddelan-
den i off-line läge. Nackdelen är att alla e-postmeddelanden som anlänt till e-post-
servern laddas ned, när mottagaren valt att kontrollera huruvida det kommit nya medde-
landen. Det innebär att även sådana e-postmeddelanden som mottagaren inte vill ha, så-
som t.ex. skräppost laddas ned till den egna hårdskivan. En stor del av Internetanvän-
darna har i dagens läge inte bredband till sitt förfogande, utan är uppkopplade till Inter-
net via ett modem. För den tid användaren är uppkopplad till nätet betalar han en viss 
summa för varje sekund. Det betyder att mottagaren är tvungen att betala för varje 
marknadsföringsmeddelande som skickas till hans e-postadress. Kostnadernas storlek 
varierar en aning beroende på hos vilken teleoperatör som mottagaren har tecknat Inter-
netabbonemang. Naturligtvis blir kostnaderna betydligt högre ifall kontakten till e-post-
servern sker via mobiltelefonnätet. Kostnaderna per marknadsföringsmeddelande kan 
bli ganska höga om meddelandet inkluderar grafik och andra effekter, i synnerhet om  
mottagaren har valt att kontrollera sin e-post genom att koppla upp via mobiltelefon.388

IMAP. När mottagaren kontrollerar nya e-postmeddelanden via protokollet IMAP, så 
sänds till honom endast meddelandehuvudena från e-postservern. Det innebär att motta-
garen ser vem som har sänt meddelandet, storleken på meddelandet, vad det handlar om 
och när det har sänts till honom. Själva meddelandets innehåll blir kvar på e-post-
servern. Först när mottagaren klickar på ett meddelande sänds innehållet till hans dator. 
Fördelen med detta system jämfört med protokollet POP, är att mottagaren inte behöver 
ladda hem sådana meddelanden han inte är intresserad av.389 Använder sig mottagaren 
av IMAP-protokollet så åsamkas han därför inte lika stora kostnader för varje mottaget 
marknadsföringsmeddelande som när han använder protokollet POP. Vissa kostnader 

385 POP är en förkortning av termen Post Office Protocol, medan IMAP är en förkortning av termen 
Interactive Mail Access Protocol. 
386 E-postmeddelanden anländer aldrig direkt till den egna hårdskivan. E-postmeddelanden anländer till 
ett utrymme på en e-postserver, med vilken abonnenten tecknat ett e-postkonto. Det innebär att när motta-
garen vill läsa eller kontrollera sin e-post är han först tvungen ansluta sig till e-postservern.  
387 För närmare information om tekniken bakom de två protokollen, se <http://www.upstream.se/pub/984/ 
IMAP-POPSummaries.pdf>, hämtat 20.9.2005  
388 Det uppstår med andra ord kostnader för den enskilda konsumenten för varje marknadsföringsmedde-
lande, om han är uppkopplad till nätet på tidsdebitering. Företag åsamkas förutom eventuella uppkopp-
lingskostnader, kostnader för det produktivitetsbortfall som uppkommer till följd av den tid som åtgår till 
att arbetstagarna går igenom meddelandena.  
389 Det förutsätter naturligtvis att den som avsänt meddelandet noggrant i meddelandehuvudet meddelat 
att det är fråga om ett kommersiellt marknadsföringsmeddelande. Kravet att meddela e-postmeddelandets 
kommersiella innehåll ingår bl.a. i artikel 7.1 direktivet om elektronisk handel. 
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uppstår emellertid, eftersom mottagaren måste vara uppkopplad till nätet hela tiden, 
d.v.s. även den tid som går åt att läsa genom alla meddelandehuvuden och för att ta bort 
oönskade meddelanden. 

Webbmail. Det finns ett flertal företag på Internet vilka erbjuder enskilda personer möj-
lighet att ha egen e-postlåda på deras server.390 Webbmail fungerar enligt samma tek-
nik som IMAP. Det innebär att e-posten befinner sig på företagets server och konsu-
menten kan läsa posten oberoende av var han befinner sig. Kostnaderna för mottagaren 
av ett marknadsföringsmeddelande är desamma som vid IMAP, d.v.s. mottagaren mås-
te vara uppkopplad till nätet under den tid han går igenom meddelandehuvudena och 
den tid han raderar oönskade meddelanden. I vissa situationer kan man tänka sig att det 
lönar sig för mottagaren att gå off-line medan han ögnar genom meddelandehuvudena 
på sin webbmail. Så är fallet om antalet nya meddelanden är oerhört högt. Är antalet 
nya meddelanden inte så högt lönar det sig dock inte att gå off-line, eftersom det alltid 
vid en ny uppkoppling till Internet debiteras för en impuls.391

4.4.3.2 Hinderkriteriet  

Också här finns det en viss skillnad om mottagaren kontrollerar anlända e-postmed-
delanden med protokollet POP eller med protokollet IMAP. 

POP. När mottagaren önskar kontrollera sina nya e-postmeddelanden laddas alla nya 
meddelanden till mottagarens egen hårdskiva på en och samma gång. Under den tid 
nedladdningen pågår kan mottagaren inte använda sitt e-postprogram för att sända eller 
läsa e-post. Naturligtvis pågår nedladdningen längre ju flera nya e-postmeddelanden 
som anlänt. Nedladdningens längd varierar också beroende på e-postmeddelandenas 
storlek.  

IMAP. Använder sig mottagaren av protokollet IMAP är hindret inte lika långvarigt som 
om han använder sig av protokollet POP. Hindret utgörs närmast av den tid det går åt att 
ögna igenom alla meddelandehuvuden, och välja de e-postmeddelanden han önskar läsa. 
Han behöver inte ladda ned e-postmeddelanden som han misstänker vara oönskade 
marknadsföringsmeddelanden. Situationen kan jämföras med vad som nämndes beträf-
fande bläddrande mellan olika textmeddelanden som anlänt till mobiltelefonen.392 Skill-
naden är dock den att vid textmeddelanden till mobiltelefonen är mottagaren tvungen att 
gå igenom alla meddelanden, innan han blir medveten om meddelandenas innehåll. Det 
uppstår dock även ett hinder i och med att mottagaren är tvungen att ta bort oönskade e-
postmeddelanden. Gör han inte det, förblir meddelandena kvar på e-postservern och 
upptar utrymme, som är begränsat. Blir utrymmet fullt, kan e-postservern inte längre ta 
emot nya meddelanden. Använder sig mottagaren av protokollet POP uppstår detta 

390 Många av dessa tjänster är gratis. Det här är en mycket bra lösning för de konsumenter som inte har 
tillgång till dator hemma, men som kan använda en dator på t.ex. allmänna bibliotek. Konsumenten behö-
ver inte själv skaffa sig en egen dator och teckna avtal med en tjänsteleverantör för att kunna använda sig 
av en egen e-postlåda.
391 Situationen är annorlunda om personen är uppkopplad till Internet via en mobiltelefon. Då kan det löna 
sig för honom att gå off-line för att gå igenom nya meddelandehuvud, även om antalet nya meddelanden 
inte är så stort. 
392 Jfr TemaNord 1999:598 s. 60. 
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problem inte lika snabbt, eftersom alla meddelanden då laddas ned från e-postservern 
till den egna hårdskivan. Naturligtvis är mottagaren även då tvungen att i något skede ta 
bort oönskade meddelanden, eftersom meddelandena tar upp utrymme på den personli-
ga hårdskivan. Mottagaren behöver dock inte som vid IMAP befinna sig on-line när han 
gör det.393

Använder mottagaren webbmail hänvisas till vad som nämns ovan om IMAP.394

4.4.3.3 Påträngandekriteriet  

Skall marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post anses vara påträngande för 
mottagaren, eller är en sådan marknadsföringsåtgärd att sammanlikna med adresserad 
direktreklam till brevlådan? Vid första anblick kan dessa två tyckas vara i det närmaste 
identiska. Vid adresserad direktreklam kommer marknadsföringsmeddelandet till den 
fysiska brevlådan, och i det andra fallet anländer marknadsföringsmeddelandet till den 
elektroniska brevlådan. För att anse marknadsföringsmeddelanden till e-post vara på-
trängande för mottagaren bör man således finna någon ytterligare omständighet som 
medför detta, om adresserad direktreklam inte anses vara en påträngande marknads-
föringsåtgärd.395

En betydande skillnad mellan dessa två är de funktioner som e-posten erbjuder, d.v.s. 
möjligheten att både kunna sända och ta emot post. Enbart denna omständighet torde 
dock inte vara tillräcklig för att anse marknadsföringsmeddelanden till den ena skulle 
vara påträngande och till den andra inte. Därför bör det finnas ännu någon skillnad 
mellan dem, som gör det befogat att behandla dem olika med tanke på kriteriet att åt-
gärden inte får vara påträngande. En sådan omständighet kan utgöras av att, i motsats 
till adresserad direktreklam, så når marknadsföringsmeddelanden till e-post fram till 
mottagaren oberoende av var han befinner sig. Mottagaren har nämligen möjlighet att 
kontrollera sin e-post genom att koppla upp till Internet och kontakta sin e-postserver. 
Det medför att e-posten kan anses stå närmare privatlivet än vad den traditionella pos-
ten gör, marknadsföringsmeddelandet ”följer med” mottagaren var han än befinner sig.   

Speciellt de personer som till största delen sköter sin e-posttrafik via sin mobiltelefon 
kan antas uppleva det vara störande eller påträngande att få marknadsföringsmedde-
landen skickade till sin e-postadress. I sådana fall kan situationen likställas med text-
meddelanden. 

393 Önskar mottagaren kontrollera inkomna e-postmeddelanden på nytt senare hemma vid sin personliga 
dator, erbjuder de flesta e-postprogram möjligheten att välja funktionen att alla meddelanden sparas på e-
postservern även om han använder sig av protokollet POP. I sådana fall bör mottagaren i något skede 
ändra funktionen så att meddelandena flyttas från e-postservern till den egna hårdskivan, annars fylls ut-
rymmet på servern och hindrar ny e-post att komma fram. 
394 Ett visst kort hinder uppstår i och med att sidan öppnas en aning långsammare ju flera nya e-post-
meddelanden har anlänt. 
395 Adresserad direktreklam har inte av lagstiftaren ansetts vara en påträngande marknadsföringsteknik 
som skulle förutsätta förhandssamtycke av mottagaren. I många länders lagstiftningar ingår dock kravet 
på att det bildas register där personer som inte vill ha adresserad direktreklam kan anmäla detta önskemål, 
eller något motsvarande system som effektivt skyddar personer mot oönskad direktreklam.
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Även om marknadsföringsmeddelanden till e-post på många sätt kan likställas med 
textmeddelanden till mobiltelefonen, bl.a. om e-posten läses via mobiltelefonen, så 
finns det en skillnad däri att vid textmeddelanden så anländer marknadsföringsmedde-
landet direkt till mottagaren. Det innebär att marknadsföringsmeddelandet då anländer 
t.ex. mitt under en skogspromenad. E-posten skiljer sig på den här punkten och anlän-
der/kommer till mottagarens kännedom först när han aktivt tar kontakt med e-post-
servern. Allt flera mobiltelefoninnehavare använder sig dock i dag av den service som 
många leverantörer av e-posttjänster erbjuder, nämligen att det automatiskt skickas ett 
textmeddelande till mobiltelefonen så snart som ett nytt e-postmeddelande anländer till 
e-postservern. Då är situationen den samma som om marknadsföringsmeddelandet ha-
de skickats som textmeddelande till mobiltelefonen.  

Av ovan nämnda skäl är det befogat att anse att marknadsföringsmeddelanden till e-
post likväl strider mot kriteriet att marknadsföringsåtgärden inte får vara påträngande 
för mottagaren. 

4.4.3.4 Slutsatser  

Som det framgått ovan kan marknadsföringsmeddelanden till e-post anses strida mot al-
la tre kriterier. Mottagaren av ett marknadsföringsmeddelande åsamkas alltid kostnader 
om han är underkastad tidsdebiterad Internetuppkoppling.396 Många personer läser i dag 
sin e-post via mobiltelefon, vilket kan leda till höga kostnader för varje mottaget mark-
nadsföringsmeddelande. Även för de personer som läser sin e-post via sin dator inom ett 
WLAN-nätverk kan det uppstå kostnader för varje mottaget meddelande.  

Det uppstår också kostnader för de personer som inte själva får oönskade e-postmedde-
landen. Det här beror på det faktum att hela Internettrafiken blir långsammare när stora 
mängder skräppost skickas via en Internetoperatör.397 Den ständigt ökande mängden 
skräppost förorsakar inte endast Internetanvändarna kostnader. Även Internetoperatö-
rerna åsamkas stora kostnader i och med att de måste utöka sin kapacitet för att klara av 
den ökade Internettrafiken samt investera i ny och effektivare filterteknologi.398 Detta i 
sin tur leder till att operatörerna är tvungna att uppbära en högre månadsavgift av samt-
liga abonnenter.399

Förutom att varje marknadsföringsmeddelande till e-posten förorsakar kostnader för den 
enskilde mottagaren så medför det också ett hinder för mottagaren. I vissa fall består det 
av att mottagaren inte kan använda sin e-post under den tid som nya meddelanden lad-
das ned till hans hårdskiva.400 I andra situationer innebär det att mottagaren inte snabbt 
kan urskilja brådskande eller andra viktiga meddelanden bland alla nya inkomna med-

396 Även om antalet bredbandsanslutningar ökat kraftigt de två senaste åren, är många av Internetanvän-
darna fortfarande uppkopplade via telefonmodem på tidsdebitering.   
397 Blir en viss server utsatt för en aggressiv skräppostattack kan det hända att servern faller omkull, och 
det blir ett avbrott i Internettrafiken för alla personer som har sin Internetsanslutning via ifrågavarande 
server.
398 Det uppskattas att de årliga kostnaderna för enbart Internetoperatörerna i USA uppgår till $ 8.9 miljar-
der, se O’Brien 2004 s. 1293 f. 
399 Se Caron 2001, kapitel ”I. What is Spam? Why is it bad?”, stycke 4 samt Coteanu 2005 s. 141. 
400 Så är fallet om mottagaren i sitt e-postprogram använder sig av protokollet POP. 
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delanden.401 Ett sista hinder är att minneskapaciteten fylls på e-postservern. Det resulte-
rar i att nya meddelanden inte kan komma fram till servern. 

Huruvida marknadsföringsmeddelanden till e-post skall anses vara påträngande för mot-
tagaren är en aning svårare fråga att ge ett direkt svar på. Den omständigheten att mark-
nadsföringsmeddelandet når mottagaren oberoende av var han befinner sig kan vara till-
räckligt vägande skäl för att anse att det är påträngande. 

Debatten kring huruvida man skall tillämpa ett system med opt-in eller opt-out har varit 
livlig på många håll i världen. Debatten fortgår fortsättningsvis och har inte avgjorts 
slutgiltigt ännu. De som förespråkar ett system med opt-out även beträffande e-post, be-
tonar att den fördel konsumenterna har av handeln över Internet reduceras om en opt-in-
lösning införs. Eftersom konsumenterna då måste vara aktiva leder det till att endast 
kända varumärken och försäljningsställen gynnas. Det betyder att små och nya företag 
har svårt att komma in på marknaden med ett opt-in-system. Det innebär med andra ord 
att konsumenterna riskerar att inte få vetskap om erbjudanden och produkter från före-
tag som de inte känner till.402

Inom EU har man i och med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation ta-
git steget mot ett system med opt-in även för e-post. Medlemsstaterna ges dock en val-
möjlighet att fortsättningsvis tillämpa en opt-out-lösning om mottagaren inte är en fy-
sisk person.  

4.4.4 SPIM 

Spim är en förkortning av instant messaging spam, det är med andra ord skräppost via 
IM.403 Mängden spim har ännu inte nått så stora mått som spam, men tecken på en 
snabb ökning kan skönjas.404 Orsaken till att mängden spim ännu befinner sig på en för-
hållandevis låg nivå är att det finns få program som automatiskt sänder stora mängder 
spim, samt att det inte utarbetats omfattande listor över användarnamn.405 Det torde 
dock endast vara en tidsfråga innan dessa hinder avlägsnats.406

Spim har många likheter med skräppost, vilket innebär att mycket av det som nämndes 
ovan i samband med e-post gäller även för spim. Spim har också många likheter med 
reklamfönster, som kommer att behandlas i följande kapitel. Man kunde kategorisera 
spim som ett  mellanting mellan e-post och reklamfönster. För att undvika upprepning 
behandlas nedan de tre kriterierna kortfattat. Tyngdpunkten sätts i stället på om lagstift-
ningen om icke begärd e-post kan tillämpas på spim.    

401 Speciellt i sådana situationer där mottagaren kontrollerar sina e-postmeddelanden via en liten display, 
såsom den på mobiltelefonen, tar det lång tid att bläddra mellan meddelandena om antalet nya med-
delanden är stort. 
402 Se SOU 1999:106 s. 230. 
403 IM har behandlats i kap. 2.1.1. 
404 År 2002 sändes uppskattningsvis 250 miljoner spim-meddelanden. Året därpå hade mängden fördubb-
lats till 500 miljoner. Se Swartz 2004 s. 12. 
405 Varje IM-användare har ett användarnamn. För att kunna skicka ett meddelande till en IM-användare 
måste avsändaren känna till mottagarens användarnamn. 
406 Se Garretson 2004 s. 30.
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4.4.4.1 Kostnadskriteriet  

Spim behöver i motsats till e-posten inte laddas ned/hämtas från ett särskilt konto där 
det lagrats. Det innebär att kostnaderna för mottagaren är mindre än vid e-postmedde-
landen. Kostnaderna som kan uppkomma är den tid som krävs för mottagaren att stänga 
meddelandet som automatiskt öppnas på skärmen. Som det framkommit tidigare har an-
vändningen av IM ökat betydligt inom företag. I takt med att mängden spim ökar stiger 
kostnaderna för företagen i form av minskad produktivitet, som en direkt följd av den 
tid som åtgår till att avlägsna meddelandena. En annan kostnadsfaktor är att spim-
meddelanden upptar en del av nätverkskapaciteten, och gör därmed även dataöverfö-
ringshastigheterna långsammare.407

4.4.4.2 Hinderkriteriet  

Spim-meddelanden hindrar mottagaren i och med att meddelandena lägger sig ovanpå 
de dokument som är öppna på skärmen. Spim kräver liksom reklamfönster direkt re-
spons hos mottagaren för att ”återgå till normalläge”.408

4.4.4.3 Påträngandekriteriet  

Spim är betydligt mer påträngande än skräppost. I motsats till e-posten öppnas de auto-
matiskt utan förvarning, och lägger sig synligt ovanpå alla andra eventuellt öppna doku-
ment på skärmen. Dessutom innehåller meddelandena mestadels material som många 
personer upplever vara oanständigt. 

4.4.4.4 Omfattas spim av bestämmelserna i lagstiftningen om användning 
av e-post i direktmarknadsföringssyfte? 

Som det framgick ovan kan man se spim som ett mellanting mellan reklamfönster och 
e-post. För att försöka finna ett svar på frågan i rubriken, inleder jag med en analys av 
ett amerikanskt domstolsavgörande beträffande reklamfönster.409 Kärande yrkade på att 
man beträffande de reklamfönster svarande sänt till kärandens dator skall tillämpa 
begränsningarna i lagstiftningen om e-post. Som stöd för sitt yrkande hänvisar han till 
definitionen av e-post i Unsolicited Commercial and Sexually Explicit Email Act i del-
staten Utah. I nämnda lag definieras e-post enligt följande: ”an electronic message, file, 
data, or other information that is transmitted: (a) between two or more computers, 
computer networks, or electronic terminals; or (b) within a computer network.” Dom-
stolen konstaterar: ”Admittedly, if we read this definition of e-mail in isolation … it 
appears to be broad enough to include pop-up ads.”410 Domstolen fortsätter dock enligt 

407 Se Garretson 2004 s. 30. 
408 Hindret är med andra ord mer omedelbart än vad skräpposten orsakar. Vid e-posten uppkommer hind-
ret först i det ögonblick som mottagaren väljer att kontrollera sin e-post. Eftersom spim-meddelanden på 
samma sätt som meddelanden via e-post upptar lagringsutrymme, kan stora mängder förhindra att önska-
de meddelanden inte kommer fram.   
409 Jesse Riddle v. Celebrity Cruises, Inc., 105 P.3d 970, 2004 UT App 487.
410 105 P.3d 970, 2004 UT App 487, s. 973. 
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följande: ”The term ‘Email address’ is defined under the Act as a ”destination, com-
monly expressed as a string of characters, to which email may be sent or delivered.”
Crucial to our analysis of whether a pop-up ad is ‘sent or delivered’ to an e-mail 
address is a proper understanding of the fundamental difference between traditional e-
mail, if one dare use that phrase, and pop-up ads … A pop-up, we are told, is a window 
that appears on a computer user’s screen only when the host website is called up by a 
user. Because the Act’s application is limited to e-mail addresses and pop-ups are not 
sent to e-mail addresses, pop-up ads simply do not come within the Act’s definition of e-
mail.”411

Domstolen förkastar kärandens yrkanden bl.a. med argumentet att ett reklamfönster inte 
sänds eller levereras till en e-postadress. Det hade varit intressant att se hur domstolen 
hade bedömt frågan om det varit ett spim-meddelande. Ett spim-meddelande kan vara 
knutet eller icke knutet till en e-postadress. Bl.a. AOL:s IM-mjukvaruprogram gör det 
möjligt att ta emot e-post och IM-meddelanden till i huvudsak en och samma adress. 
Sänds meddelandet via IM går det dock inte till inkomna e-postmeddelanden.412 Är 
mottagaren off-line när spim-meddelandet sänds, går inte meddelandet fram, och det 
lagras inte heller på något utrymme. Det innebär att när användaren nästa gång loggar in 
till IM, syns inte de meddelanden som har sänts under den tid han varit off-line.413 Det 
är detta som utgör den väsentliga skillnaden mellan IM-meddelanden och e-post. Ett 
spim-meddelande har följande gemensamma egenskaper med reklamfönster: båda öpp-
nas automatiskt på dataskärmen och förmedlas till mottagaren endast när denne befinner 
sig on-line. Den väsentliga skillnaden mellan IM-meddelanden och reklamfönster är att 
IM-meddelanden är förknippade med en adress. Avsändaren måste känna till mottaga-
rens IM-adress innan meddelandet går fram. Reklamfönster däremot är förknippade 
med en webbplats. Reklamfönster öppnas för samtliga besökare på webbplatsen, de 
sänds med andra ord inte till på förhand bestämda adresser. Reklamfönster öppnas där-
för endast om webbsurfaren rör sig aktivt på Internet. Spim-meddelanden förutsätter 
däremot inte att mottagaren rör sig på Internet, eftersom de inte är bundna till webb-
platser. 

I skrivandets stund finns ännu inget domstolsavgörande i USA, huruvida CAN-SPAM 
Act täcker även spim.414 Jag är dock benägen att hålla med Rasch i hans uttalanden om 
att nuvarande lag inte torde täcka spim. Omständigheter som tyder på att så är fallet är 
att lagen kontinuerligt nämner sändande av unsolicited email messages. Varken lagen 
eller debatterna i Kongressen innehåller någon hänvisning till begreppet ”Instant Messa-
ging”, trots att IM användes i stor omfattning vid stiftandet av CAN-SPAM Act.415

411 105 P.3d 970, 2004 UT App 487, s. 974. 
412 AOL har också en IM-version där användaren inte behöver ha någon e-postadress alls för att kunna 
använda tjänsten. IM-tjänsterna som Yahoo och Microsoft erbjuder fungerar på liknande vis. Se Rasch 
2005, kapitel ”Canning SPIM”, stycke 7. Tekniken bakom e-post och IM baserar sig på olika protokoll; e-
post bygger på SMTP-protokollet och IM på IM-protokollet. 
413 Det är skäl att nämna att när avsändaren sänder ett IM-meddelande och mottagaren är off-line, varnar 
systemet och säger att mottagaren inte kommer att få meddelandet. Samtidigt ges möjlighet att i stället 
skicka meddelandet till mottagarens e-postadress, ifall mottagaren har en sådan. Väljer avsändaren denna 
möjlighet sänds meddelandet som e-post och inte som IM-meddelande.  
414 AOL har dock väckt talan mot en s.k. ”John Doe”-svarande för sändande av spim-meddelanden. Se 
Dixon 2005 s. 14.
415 Rasch 2005, kapitel ”Canning SPIM”, stycke 6. 
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Om frågan huruvida spim faller in under CAN-SPAM Act i USA är aningen oklar, är 
ovissheten ännu större i EU. I art. 13 i direktivet om integritet och elektronisk kommu-
nikation nämns att elektronisk post hör till de kommunikationstekniker, som kräver 
mottagarens förhandssamtycke vid direktmarknadsföring. Det framgår dock av defini-
tionen på elektronisk post i art. 2 punkt h) i nämnda direktiv, att avsikten har varit att ge 
begreppet en vid innebörd. Definitionen av elektronisk post lyder enligt följande: ”ett 
meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds via ett allmänt kommuni-
kationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning tills motta-
garen hämtar det.”416 Den enda egentliga avgränsningen är att meddelandet skall kunna 
lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning.417 Definitionen av elektronisk post i 
MFL 3 § innehåller dock en motsvarande begränsning som den i direktivet, nämligen att 
meddelandet skall kunna lagras tills mottagaren hämtar det. Den finska lagen innehåller 
däremot inget krav på tills mottagaren hämtar det. Något sådant krav nämns inte heller i 
förarbetena. Som det framkommit tidigare fungerar IM annorlunda än t.ex. e-post och 
SMS-meddelanden, de lagras inte. Är mottagaren off-line når aldrig IM-meddelandet 
mottagaren. Är mottagaren on-line kan han dock välja funktionen att lagra alla med-
delanden. För att klarlägga skillnaderna kan följande fiktiva händelseförlopp användas: 

Kommunikationskanal: IM 

Kl. 9.00

Kl. 9.05-12.30

Kl. 12.35 

Kl. 13.00 

Anm. Eventuella spim-meddelanden som sänts mellan 12.35 och 13.00 
syns inte. Om A låtit bli att välja ”spara meddelanden” hade inga 
spim-meddelanden alls blivit synliga. Avsändaren kan inte på-
verka att meddelandet sparas. 

416 I punkt 40 i ingressen nämns att SMS-meddelanden omfattas av definitionen. Eftersom även bild-
meddelanden ingår i definitionen, inkluderas naturligtvis också MMS-meddelanden. Westman förhåller 
sig tveksam till att reklamfönster skulle kunna omfattas av bestämmelsen, med motiveringen att reklam-
fönster inte lagras i nätet eller mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det. Reklamfönster 
är något som sker i realtid, se Westman 2004 s. 26.  
417 Se prop. 2003/04:43 s. 14.

Person A öppnar dataförbindelserna och IM. Han väljer 
funktionen ”spara meddelanden” och lämnar hemmet. 

Under nämnda tidsperiod skickar näringsidkarna B, C, och D, 
spim-meddelanden till A. 

Det inträffar ett tillfälligt strömavbrott, med följden av att A:s 
dataförbindelse avbryts.  

När A anländer hem och öppnar dataförbindelserna och IM på 
nytt, kommer han att se spim-meddelandena av B, C, och D.  
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Kommunikationskanal: Internet (reklamfönster) 

Kl. 9.00

Kl. 9.05-12.30

Kl. 12.35 

Kl. 13.00 

Anm. Det går naturligtvis att spara reklamfönster, men det kräver att 
fönstret sparas så länge det är öppet. Dessutom måste reklam-
fönstren sparas ett åt gången, och det går inte att spara reklam-
fönster innan de öppnats på mottagarens dataskärm. 

Kommunikationskanal: Internet (e-post) och SMS, MMS 

Kl. 9.00

Kl. 9.05-12.30

Kl. 12.35 

Kl. 13.00 

Anm. Eventuella e-postmeddelanden som sänts mellan 12.35 och 
13.00 kommer också att synas. E-post, SMS- och MMS-
meddelanden förutsätter m.a.o. inte att mottagaren är on-line/har 
telefonen påslagen för att de skall nå denna. De lagras automa-
tiskt tills mottagaren hämtar dem.

Med stöd av direktivtexten anser jag att spim-meddelanden torde falla in under de kom-
munikationstekniker, som kräver förhandssamtycke av mottagaren vid direktmarknads-
föring. Direktivet förutsätter inte att meddelandet sparas automatiskt, utan endast att det 

Person A öppnar dataförbindelserna och webbläsaren. Han 
skriver adressen www.ab.com och lämnar hemmet. 

Webbplatsen www.ab.com har programmerats så att det 
kontinuerligt öppnas nya reklamfönster. 

Det inträffar ett tillfälligt strömavbrott, med följden av att A:s 
dataförbindelse avbryts.  

När A anländer hem och öppnar dataförbindelserna på nytt, 
kommer han inte att se några reklamfönster.  

Person A öppnar dataförbindelserna och kontrollerar inkomna 
e-postmeddelanden och lämnar därefter hemmet. 

Under nämnda tidsperiod skickar näringsidkarna B, C, och D, 
meddelanden till A:s e-post. 

Det inträffar ett tillfälligt strömavbrott, med följden av att A:s 
dataförbindelse avbryts.  

När A anländer hem och öppnar dataförbindelserna och e-
postprogrammet på nytt, kommer han att se meddelandena av 
B, C, och D.
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kan sparas. Som det framkom ovan är det endast mottagaren som kan påverka huruvida 
ett spim-meddelande sparas tills han hämtar det. Eftersom direktivtexten inte ställer 
något absolut krav på att även avsändaren skall kunna påverka huruvida meddelandet 
sparas, finner jag att sådant krav inte bör uppställas. Man kunde eventuellt tänka sig en 
annan tolkning, eftersom spim-meddelanden inte kan sparas om mottagaren är off-line. 
Jag anser dock att denna omständighet inte medför att spim-meddelanden faller utanför 
de kommunikationstekniker i direktivets artikel 13.1, vilka kräver förhandssamtycke av 
mottagaren. I ingresspunkt 40 nämns att orsaken till att bl.a. e-post belagts med för-
handssamtycke är att de är relativt enkla och billiga att skicka, men att de kan utgöra en 
börda och/eller en kostnad för mottagaren. Eftersom spim-meddelanden är både enkla 
och billiga att sända samt att mottagaren ofta åsamkas en kostnad och andra olägenheter 
vid mottagandet, talar för att tolka begreppet elektronisk post så att även spim inklude-
ras.

Som det framkom ovan innehåller den finska lagen inget krav på att meddelandet skall 
kunna sparas tills mottagaren hämtar det. Om detta har varit ett medvetet val av lag-
stiftaren eller ett misstag i beredningsskedet kan man bara spekulera i. Avsaknaden av 
kravet på att meddelandet skall kunna sparas tills mottagaren hämtar det, leder till ett 
mycket brett tillämpningsområde. Nästan samtliga text-, tal-, röst- och bildmeddelanden 
kan sparas. Det innebär att bl.a. reklamfönster, reklambanners och traditionell telemar-
keting hör till sådana kommunikationstekniker som förutsätter förhandssamtycke av 
mottagaren. Eventuellt kunde man tänka sig att lagstiftaren i fråga om reklamfönster 
och reklambanners har ansett att mottagaren givit sitt samtycke på förhand, när han 
aktivt öppnat webbläsaren och skrivit en webbadress. Ett sådant resonemang går dock 
inte att föra i fråga om telemarketing. Trots detta behöver den som genomför telemar-
keting inte samtycke av mottagaren på förhand, vilket tyder på att lagstiftarens avsikt 
inte har varit att kräva mottagarens förhandssamtycke för alla former av meddelanden 
som kan sparas. Stöd för att även den finska lagstiftaren har avsett att begränsa gruppen 
av meddelanden som kräver förhandssamtycke till endast sådana som kan sparas tills 
mottagaren hämtar dem, kan hämtas från definitionen av talmeddelande. I förarbetena 
sägs: ”Med talmeddelanden avses till exempel meddelanden som lämnats i en telefon-
svarare.”418 Eftersom lagstiftaren i förarbetena gör åtskillnad mellan talmeddelande som 
sker som vanlig telemarketing och talmeddelande på en telefonsvarare, måste 26 § 1 
mom. L om dataskydd vid elektronisk kommunikation tolkas så att det endast omfattar 
meddelanden som kan sparas tills mottagaren hämtar det.              

4.4.5 Marknadsföring på Internet419

Trots att marknadsföringen till e-postadresser har ökat betydligt så är Internet den kom-
munikationskanal bland de nya kommunikationsteknikerna där det spenderas klart mest 
pengar på marknadsföring.420 I kap. 2.1.1. behandlades olika marknadsföringstekniker 
på Internet. Nedan kommer vissa av dessa marknadsföringstekniker att undersökas i 
syfte att se huruvida de kan anses strida mot något av de tre kriterierna.   

418 Se RP 125/2003 s. 48. 
419 Med Internet avses här WWW. 
420 Efter en tid med långsammare tillväxt ser det ut som om marknadsföringen på Internet har börjat öka 
kraftigt på nytt. 
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4.4.5.1 Kostnadskriteriet  

Marknadsföring på Internet förorsakar mottagarna kostnader, men även kostnadsinbe-
sparingar. Hur är detta möjligt? Kostnaderna uppstår i och med att det tar längre tid att 
ladda ner webbsidor som innehåller reklambanners, än sidor som saknar sådana. Ju me-
ra avancerad grafik, ljud och videoklipp det finns i marknadsföringen, desto längre tid 
tar det att ladda ned ifrågavarande webbsida.421 I och med att nedladdningen går lång-
sammare uppkommer det naturligtvis vissa kostnader för dem som surfar på ifrågava-
rande webbsidor.422 Moderna webbläsare423 erbjuder surfaren dock möjlighet att stänga 
av grafikfunktionen. Det medför dock vissa nackdelar, eftersom alla grafikfunktioner 
stängs av i så fall. Det finns dock ett stort utbud av olika program som gör det möjligt 
för webbsurfaren att undgå reklamfönster och reklambanners. Webbsurfaren kan med 
programmens hjälp filtrera webbsidorna på en mängd sätt, frysa GIF-animationer, ta 
bort reklambanners, döda Javascripts m.m. Det gör att webbsurfandet blir snabbare. 
Problemet för webbsurfaren är att hitta sådana program, installera dem på sin dator och 
konfigurera inställningarna på rätt sätt. Det kan vara ett oöverkomligt problem för en 
stor del av webbsurfarna. Dessutom går utvecklingen av olika marknadsföringstekniker 
på Internet snabbt framåt. Det betyder att det utvecklas reklamfönster, reklambanners 
m.m. som går runt programmen som finns för att stoppa sådant material. 

Vilka är då inbesparingarna? Inbesparingarna uppkommer genom att en stor mängd av 
de webbsidor som finns på Internet finansieras med pengar som företaget får genom att 
en del av sidan upplåts åt reklam. Det möjliggör att nämnda service som tillhandahålls 
på ifrågavarande webbsida kan erbjudas kostnadsfritt åt webbsurfarna, även om upp-
rätthållandet av webbsidan medför stora utgifter för vederbörande företag.424 Ryktet om 
en webbsida som erbjuder webbsurfare intressanta gratistjänster sprider sig snabbt via 
olika kanaler över Internet. Ju flera besökare webbsidan får, desto högre avgifter kan de 
som upprätthåller webbsidan begära av de företag som önskar ha reklam på deras webb-
sida. Utan den marknadsföring som finns på Internet skulle merparten av de gratis-
tjänster som webbsurfarna i dag har tillgång till försvinna, eller alternativt bli avgifts-
belagda.425

Trots den ständigt ökande marknadsföringen på Internet, tenderar konsumenterna att i 
allt högre grad använda sig av avgiftsbelagda webbsidor. År 2003 spenderade konsu-
menterna 2 miljarder US dollar på avgiftsbelagda webbsidor, vilket var en ökning 
med 30 procent jämfört med föregående år. Denna summa förväntas stiga med mer än 
20 procent per år och uppgå till 5.4 miljarder dollar år 2007.426 En av orsakerna till 
detta kan vara att konsumenterna är trötta på webbsidor med en mängd reklammedde-

421 En sida som innehåller tekniskt avancerade marknadsföringsmeddelanden tar betydligt längre att 
öppna jämfört med en sida som består enbart av text. 
422 Förutsatt att webbsurfaren är uppkopplad till Internet på tidsdebitering. 
423 Webbläsare (på engelska browser) är det program som visar WWW-sidor på skärmen. Exempel på 
webbläsare är Netscape, Firefox och Internet Explorer. 
424 Det finns bl.a. företag som erbjuder gratis e-post, företag som erbjuder gratis utrymme på sin server för 
konsumenter att skapa och upprätthålla egna hemsidor samt företag som erbjuder andra tjänster av alle-
handa slag; såsom tidningsartiklar, spel, nyttoprogram o.s.v. Upprätthållandet av dylika webbsidor är 
möjligt enbart p.g.a. de pengar företaget får in genom reklamintäkter.  
425 Se Luther 2001 s. 2131.
426 Se Naraine 2003 stycke 3. 
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landen, och är därför beredda att betala en viss summa för att slippa dessa. En annan 
orsak kan vara att webbsidor som konsumenterna har hunnit bekanta sig med en tid 
och med vilka de är nöjda, fortsätter att använda sig av dem även efter att de har blivit 
avgiftsbelagda.   

4.4.5.2 Hinderkriteriet 

Ovan nämndes att webbsurfaren kan välja bort funktionen att visa grafik, eller ladda ned 
program som tar bort reklambanners och -fönster.427 Undersökningen nedan bygger på 
antagandet att webbsurfaren inte har stängt av grafikfunktionen, eller har ett program på 
sin dator som tar bort reklam. På frågan om marknadsföringsåtgärderna på Internet 
hindrar mottagaren är det skäl att göra åtskillnad mellan reklambanners och reklam-
fönster.  

Reklambanners. På frågan om reklambanners på Internet hindrar mottagaren torde man 
kunna svara nekande. Skilda delar av en webbsida laddas ned med olika hastighet. Det 
betyder att om reklambannern finns i övre eller nedre kanten av webbsidan, behöver inte 
den som surfar på ifrågavarande sida vänta på att denna laddas ned, förrän det som be-
finner sig ovanför eller under reklambannern börjar synas på skärmen. Vanlig text lad-
das ned relativt snabbt även om webbsidan innehåller rikligt med grafik. Webbsurfaren 
har därför möjlighet att läsa texten och klicka på eventuella länkar och gå vidare till en 
annan sida, även om ifrågavarande webbsida inte laddats ned fullständigt. Detta stöder 
påståendet att man inte kan anse reklambanners på en webbsida hindra mottagaren i så-
dan utsträckning att förfarandet av denna orsak skall anses vara otillbörligt. 

En annan omständighet som måste tas i beaktande när man bedömer om reklambanners 
hindrar mottagaren, är den att det är mottagaren som agerar aktivt. Webbsurfaren väljer 
själv de webbsidor han önskar besöka. Han kan själv besluta sig för att inte vänta på att 
en viss sida laddas ned, till följd av att sidan öppnas så långsamt. Webbsurfarens aktiva 
agerande medför att han måste anses ha godtagit det faktum att webbsidorna han besö-
ker, kan innehålla reklambanners som han inte är intresserad av. Man kan jämföra situa-
tionen med en dagstidning. Liksom den som läser en dagstidning måste finna sig i att 
tidningen innehåller reklammeddelanden som inte intresserar honom överhuvudtaget, 
måste den som rör sig på Internet vara beredd på att många webbsidor innehåller 
reklambanners.428 Ofta är det inte det företag som upprätthåller webbsidan som har ut-
format reklambannern. Upprätthållaren har endast gett sitt samtycke till att det sätts in 
reklambanners på dess webbsidor. Företaget som har reklambannern på webbsidan kan 
sålunda själv besluta om hur reklambannern skall se ut, och automatiskt byta utseende 
på bannern.429

427 Den andel av webbsurfarna som de facto kan använda sig av dessa möjligheter är dock antagligen rela-
tivt låg. Antagandet bygger på en undersökning från år 2003, av vilken det framgår att femton procent av 
anställda på brittiska företag inte själva kan starta sin dator. Undersökningen visar också att hela tjugo 
procent av de anställda måste få hjälp med att spara eller skriva ut ett dokument. Se Kempe 2003, stycke 
2.  
428 Företagen är medvetna om att det inte lönar sig att ha för mycket marknadsföringsmaterial på sina 
webbsidor, eftersom många webbsurfare inte nödvändigtvis är intresserade av reklambanners. 
429 Det är dock det företag som upprätthåller sidan som oftast bestämmer på vilken plats av webbsidan 
reklambannern skall placeras. 
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Reklamfönster. Reklamfönster skiljer sig från reklambanners i och med att de lägger sig 
ovanpå, alternativt under den webbsida som surfaren besöker. Reklamfönstren kan ut-
formas på en rad olika sätt. Reklamfönstren kan givetvis vara av samma storlek som den 
sida webbsurfaren besöker, men i sådana fall blir ju det sistnämnda fönstret helt i skym-
undan av reklamfönstret. Webbsurfare upplever detta ofta som besvärande. Därför är 
det relativt ovanligt att reklamfönstren görs så stora. Eftersom reklamfönstret lägger sig 
över webbsidan, kan man fråga sig om detta är ett hinder som strider mot det andra 
kriteriet.430 När reklamfönstret lägger sig över sidan, kan webbsurfaren inte läsa det som 
finns där under, d.v.s. den sida som han önskar besöka. Hindret pågår tills webbsurfaren 
stänger reklamfönstret. Att stänga reklamfönstret går snabbt, eftersom de är konstrue-
rade på samma sätt som andra fönster. Det innebär att reklamfönstren kan förstoras, för-
minskas eller stängas av snabbt genom ett klick på någon av de tre små symbolerna i 
övre högra kanten av fönstret. Det finns dock även sådana reklamfönster som är så stora 
att de täcker hela skärmen och som inte har några symboler för att förminska eller 
stänga fönstret.431

Det förekommer även webbsidor som har programmerats så att antingen när de öppnas 
eller stängs så öppnas ett tiotal nya reklamfönster. Orsaken till att sådana används, trots 
att de flesta webbsurfare upplever det som mycket besvärande, är att den som upprätt-
håller webbsidan erhåller en viss ersättning för varje reklamfönster som visas. Det enda 
sättet för webbsurfaren att undvika detta är att stänga av JavaScript funktionen i webb-
läsaren. Men precis som vid avstängningen av grafikfunktioner medför detta andra 
olägenheter, t.ex. att olika funktioner som fungerar med JavaScript på webbsidan för-
svinner.432

4.4.5.3 Påträngandekriteriet  

Huruvida marknadsföringsåtgärder på Internet är påträngande eller inte är en svår 
bedömningsfråga. De flesta personer surfar på nätet från privata hushåll. Då uppkom-
mer frågan om marknadsföringsåtgärderna på Internet tränger sig in på den enskilda 
personens privatliv? Men en sak som man måste hålla i minnet när denna fråga skall 
besvaras är att inga marknadsföringsmeddelanden dyker upp på webbsurfarens dator-
skärm, om han inte själv är aktiv och kopplar upp sig till Internet. Skapar webbsurfaren 
en egen hemsida på Internet, vet han att det inte på denna sida kommer att dyka upp 
några marknadsföringsmeddelanden om han inte givit samtycke till det på förhand.

Internet och TV har många gemensamma beröringspunkter. Det medför att man vid 
besvarandet av frågan huruvida reklammeddelanden på Internet på något sätt kränker 
privatlivet eller stör hemfriden kan jämföra situationen med reklam som visas på TV. 
Frågan om TV-reklam stör hemfriden har behandlats i ett avgörande av den finska MD 
(1990:19).433

430 Lägger sig reklamfönstret under webbsidan, hindrar det inte webbsurfaren att läsa innehållet på den 
sida han besöker, eftersom reklamfönstret blir synligt först när han stänger det ursprungliga fönstret. 
431 Den enda möjlighet som webbsurfaren har i en sådan situation är att högerklicka på musen och där-
efter välja stäng fönstret. 
432 Dessutom kan man anta att det inte är så stor procent av webbsurfarna som har de tekniska färdigheter 
som krävs för att själva gå in och ändra på inställningarna i webbläsaren. 
433 Se närmare kap. 4.5.2 nedan. 
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Reklambanners. Reklambanners är statiska på webbsidan i den meningen att de befinner 
sig på en och samma plats på webbsidan.434 De placeras just på det ställe på webbsidan 
som den som skapat eller administrerar hemsidan bestämt att de skall komma. Vill den 
som surfar på ifrågavarande webbsida på något sätt få bort dessa reklambanners, är han 
tvungen att stänga av funktionen som möjliggör grafik, eller använda sig av något pro-
gram som automatiskt kan ta bort en del av dessa reklambanners. 

Jämför man situationen med reklam på TV så kan följande skillnad betonas: kommer 
det reklam på TV kan den som inte är intresserad av reklamen byta kanal för en kort tid, 
för att sedan byta tillbaka till samma kanal och vara säker på att det inte kommer nya 
reklammeddelanden på ett bra tag.435 En reklambanner är dock synlig fram till dess att 
webbsurfaren byter webbsida. Han har inga andra möjligheter att undgå reklamen, för-
utom att stänga av alla grafikfunktioner med de negativa konsekvenser som det medför 
med tanke på det övriga innehållet på webbsidan. Reklambanners står i det här avseen-
det närmare reklamannonser i dagstidningar än reklam i TV. 

Reklamfönster. När marknadsföringsmeddelandet kommer i ett reklamfönster har webb-
surfaren betydligt bättre förutsättningar att inte behöva ta del av reklamen, i och med att 
han snabbt kan stänga av fönstret.436 Som det tidigare framgått kan reklamfönstren 
programmeras på olika sätt så att öppnandet sker antingen samtidigt som huvudsidan 
öppnas, först efter en stund webbsurfaren befunnit sig på huvudsidan eller också först 
när han lämnar huvudsidan. 

Cookies.437 En annan omständighet som kan göra att marknadsföringsmeddelanden på 
Internet kan kännas påträngande är att de kan utformas enligt webbsurfarens intressen. 
Cookies används i stor utsträckning på webbplatser.438 Cookies medför att besökaren på 

434 Själva reklambannern är dock oftast interaktiv på så sätt att webbsurfaren kan fylla i information på 
den för att sedan t.ex. förflyttas till en annan webbsida. Det kan spara märkbart med tid för webbsurfaren, 
i och med att han förflyttas direkt till den specifika webbsida han är intresserad av. Se Groucutt & Griseri 
2004 s. 132. Det är också vanligt att dessa reklambanners byter utseende med jämna mellanrum, i syfte att 
öka webbsurfarnas intresse för dem. 
435 Det finns precisa lagbestämmelser om hur reklamen får placeras i televisionsprogram. Dessutom skall 
reklamen åtskiljas från det övriga programutbudet med en bildsymbol, se L om televisions- och radio-
verksamhet (744/1998) kap. 4. 
436 En annan fördel som kan nämnas är att webbsurfaren snabbt kan ta del av ett marknadsföringsmed-
delande som intresserar honom, efter att han först surfat på de webbsidor han ursprungligen haft för avsikt 
att besöka. Han kan nämligen minimera fönstret så att fönstret inte syns under den tid som han vill surfa 
på andra sidor. När han vill gå till den sida reklamfönstret leder till kan han förstora fönstret och sedan 
klicka på reklamen inuti fönstret. 
437 Cookie är en kort textfil som installeras på webbsurfarens dator när denne besöker en viss webbsida. 
Eftersom cookien är en textfil som lagras på hårdskivan är det möjligt för datoranvändaren att kontrollera 
vilka cookies som lagrats på datorn. En ”undervariant” av cookies är s.k. web bugs. Dessa är i praktiken 
omöjliga för webbsurfaren att upptäcka. De består av små osynliga GIF-bilder placerade på webbsidor 
eller i e-postmeddelanden. De fyller samma funktion som cookies, med hjälp av web bugs kan webb-
surfarens rörelser registreras. Se Dane Chance v. Avenue A, Inc., 165 F.Supp.2d 1153, kapitel II.B. 
Action Tags. Sänds web bugs via e-post, kan avsändaren kontrollera bl.a. när meddelandet läses samt om 
och när meddelandet vidarebefordras till andra, se Katyal, YjoLT 2004-2005 s. 256.    
438 Cookies kan installeras på användarnas datorer även via e-post, om e-posten skickas i HTML format. 
Ofta installeras dylika cookies redan när mottagaren öppnar e-postmeddelandet. Se Olsen 2002, kapitel 
”Slipping in with the mail”, stycke 5.  
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webbplatsen lämnar spår efter sig.439 Det gör att upprätthållaren av webbplatsen kan se 
vilka specifika webbsidor den enskilda Internetanvändaren besöker, hur ofta han kom-
mer tillbaka till vissa sidor, hur länge han befinner sig på en viss sida, vilka länkar han 
klickar på o.s.v.440 Med hjälp av cookies kan den som upprätthåller webbplatsen bygga 
upp en profil över den enskilda Internetanvändaren. Det är vanligt att marknadsförings-
företag på Internet har hyrt in sig på många andra företags hemsidor. Ett sådant företag 
kan följa med den enskilde besökarens agerande på alla de företags hemsidor som mark-
nadsföringsföretaget har samarbete med. Företaget kan sålunda på basis av de uppgifter 
det erhåller från alla samarbetsparter, bygga detaljerade profiler av Internetanvändar-
na.441

Profilen kan innehålla information om personliga intressen, köpmönster och livsstil. 
Efter att profilen byggts upp säljs ofta informationen vidare till andra företag.442 Läser 
webbsurfaren t.ex. en artikel på Internet, kan marknadsförarna plocka ut nyckelord 
från artikeln, och sätta in dem i profilen över webbsurfaren.443 Ofta sker insamlingen 
av uppgifter på ett sådant sätt att webbsurfaren inte själv är medveten om det. Mark-
nadsförare har naturligtvis även andra tillvägagångssätt för att utreda webbsurfarnas 
särintressen, bl.a. genom att i samband med en registrering fråga efter webbsurfarens 
intressen. Det är dock inte ovanligt att webbsurfare i samband med en registrering ger 
felaktig eller bristfällig information om sina särintressen. I den här meningen är an-
vändningen av cookies betydligt effektivare för marknadsföraren, eftersom han då får 
reda på vilka och hurudana webbsidor som webbsurfaren de facto rör sig på.444

Efter att beteendemönstret för den enskilda webbsurfaren har utretts kan marknads-
föringen skräddarsys för webbsurfaren.445 Cookietekniken möjliggör dessutom att såda-
na marknadsföringsmeddelanden som intresserar ifrågavarande webbsurfare kan ”för-
följa” denne. Situationen kan jämföras med att reklamen som finns i affärers skylt-
fönster byter i takt med att en person går förbi dem, och det skulle just vara reklam om 
sådana produkter eller tjänster som ifrågavarande person är intresserad av. De flesta 
personer torde svara jakande på frågan om sådan marknadsföring utgör ett intrång i den 
personliga integriteten och huruvida den upplevs påträngande.446

439 Se Misita 2001 s. 264.  
440 Se Ravine 1998, stycke 4. På engelska används begreppet ”mousetracking” för att förklara nämnda 
fenomen, se De Nayer 2001 s. 123. 
441 Se Kurtz 1998 s. 164.   
442 Se Overton & Giddings 1997 s. 28. 
443 Se Smith, Richard 2001 stycke 34. 
444 För närmare information om hur cookies tekniskt sett fungerar, se Mayer-Schönberger 1997, kapitel II. 
445 Webbsurfaren har möjlighet att stänga av cookiefunktionen, men undersökningar har visat att endast 
ca 3 procent av webbsurfarna är så tekniskt begåvade att de själva kan välja bort funktionen. Se Tolonen 
1999 s. 23. Dessutom medför ett bortval av cookiefunktionen att många webbsidor inte öppnas, vilket på 
ett allvarligt sätt begränsar ett fritt surfande i cyberrymden. Se Baumer & Earp & Evers 2003 s. 226.   
446 Dagens teknik möjliggör ännu inte användning av en sådan marknadsföringsteknik. Ett steg i den rikt-
ningen utgörs dock av de tjänster som har utvecklats för mobiltelefoner. Mobiltelefonen sänder konstant 
ut signaler vilka gör att personen kan lokaliseras. Det gör att det är tekniskt möjligt att sända ett mark-
nadsföringsmeddelande till personens mobiltelefon om t.ex. en viss prisnedsatt vara, i samma stund som 
han promenerar förbi ifrågavarande affär där den prisnedsatta varan säljs.     
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4.4.5.4 Slutsatser  

Trots att det förekommer så mycket marknadsföring på Internet, är många frågor inte 
reglerade i lagstiftningen. Det här är ingenting specifikt för marknadsföringen, utan 
även många andra frågor är olösta. Det har dock de senaste åren vidtagits många lag-
stiftningsåtgärder för att trygga t.ex. konsumenternas rättigheter vid e-handel och för att 
förebygga kriminaliteten på Internet. Det som lagstiftaren först måste överväga är om en 
viss fråga skall lämnas fri från lagreglering, och i stället låta branschorganisationer och 
andra aktörer på Internet utforma en självreglering. 

Många anser att det är alldeles tillräckligt med en självreglering, d.v.s. att god ”neti-
kett” efterföljs. För att en självreglering skall kunna fungera på ett tillfredställande 
sätt krävs det att någon övervakar att aktörerna på Internet följer netiketten. Vid över-
trädelser av netiketten bör det också finnas någon form av straff för att systemet skall 
fungera effektivt. Det finns en hel del personer och operatörer som övervakar att god 
netikett iakttas. Många av övervakarna upprätthåller Bulletin Board Systems där de 
snabbt kan sprida meddelanden vidare till världens alla hörn, och förena sina krafter 
när de ”utdelar sitt straff” åt dem som har brutit mot netiketten. Bestraffningen består 
ofta av att den som brutit mot god netikett bombarderas med e-post. Även andra me-
toder används; bl.a. inloggningar i motpartens dator, sändande av stora datapaket som 
medför att motpartens dator blir långsammare eller publicering av hans hemtelefon-
nummer. Självkontrollen utgjorde en viktig roll innan det fanns någon lagstiftning på 
området. Självkontrollen har dock blivit allt svårare i takt med den explosionsartade 
tillväxten av Internet.447

Det andra lägret består av dem som anser att netikett är ett för ineffektivt instrument. 
De betonar att netiketten inte har den kraft som lagstiftning har. Överträdelse av neti-
ketten medför inte t.ex. bötes- eller fängelsestraff.448

Många frågor lämpar sig väl för en självreglering medan andra frågor bör vara under-
kastade en lagreglering. Det bör bl.a. finnas lagstiftning som förbjuder spridande av 
kriminella handlingar via Internet. Man bör alltså överväga huruvida det behöver ut-
arbetas särskilda lagstadganden beträffande marknadsföring på Internet? Eller kan man 
tänka sig en sådan lösning att marknadsföringen på Internet skall följa de bestämmelser 
som har utarbetats med tanke på den traditionella marknadsföringen? Internet erbjuder 
dock som tidigare nämnts många nya möjligheter som inte nödvändigtvis har tagits i 
beaktande när regler om marknadsföring har utarbetats. Det här innebär dock inte att en 
stor del av de tidigare utarbetade reglerna kan överföras och tillämpas på marknads-
föring som företas på Internet, som i många avseenden är en kombination av redan 
befintliga media. Marknadsföring via dessa media har ofta redan reglerats i lagstift-
ningen. Det betyder att en stor del av dessa regler kan kombineras och tillämpas vad 
gäller marknadsföring via Internet. Det är dock skäl att hålla i minnet att Internet i 
många avseenden är ett mycket specifikt medium. Det innebär att tidigare utarbetade 
regleringar inte nödvändigtvis är tillräckliga eller ändamålsenliga med tanke på mark-

447 Se Taebi 1995 s. 202 samt Rahnasto 2002 s. 142 ff. 
448 Se Byrne 1998 stycke 14. 
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nadsföringen via Internet.449 Regler om vilseledande marknadsföring kan även tillämpas 
på den marknadsföring som genomförs på Internet. Frågan om vad som är vilseledande 
är oberoende av det medium i vilket marknadsföringsåtgärden genomförs. En mark-
nadsföringsåtgärd som är vilseledande i en dagstidning eller på radio är naturligtvis 
vilseledande också om den genomförs på Internet.450 Det finns ett behov av en inter-
nationell överenskommelse och praxis om vad som skall anses vara vilseledande. 
Många länder har i sina lagstiftningar regler om förbud mot vilseledande marknadsfö-
ring.451 Detta löser emellertid inte alla problem, eftersom åsikterna om vad som skall 
anses vara vilseledande marknadsföring varierar från land till land. För att utreda vad 
som anses vara vilseledande marknadsföring i ett specifikt land är man tvungen att gå 
igenom avgöranden av ifrågavarande lands domstolar.  

Vad beträffar marknadsföringsåtgärder på Internet kan konstateras att de i viss mån stri-
der mot kriteriet att marknadsföringen inte får förorsaka mottagaren några kostnader. 
Marknadsföringsåtgärder på webbsidor medför en förlängning av den tid som det tar att 
ladda ned ifrågavarande webbsida.452 Kostnaderna som uppkommer i och med den 
längre nedladdningstiden är i allmänhet relativt små. De flesta företag vet att det inte lö-
nar sig att ha webbsidor som laddas ned allt för långsamt.453 Kostnaderna är alltså obe-
tydliga, men ändå existerande. Frågan är alltså huruvida omständigheten att det uppstår 
kostnader skall anses medföra att marknadsföringsåtgärderna är otillbörliga, om inte 
mottagarens förhandssamtycke inhämtats.454 Om det uppstår kostnader för mottagaren 
bör mottagarens förhandssamtycke alltid inhämtas, oberoende av kostnadernas ringa 
storlek. Marknadsföringsåtgärder på Internet har dock vissa säregenskaper som bör 
beaktas vid avgörandet om mottagarens förhandssamtycke måste inhämtas. För det 
första medför kostnaderna samtidigt inbesparingar för de flesta webbsurfarna. Företagen 
erhåller intäkter när de upplåter utrymme för marknadsföringsåtgärder på sina webb-
sidor, och kan därmed erbjuda en mängd gratistjänster på Internet. Utan dessa reklam-
intäkter skulle det högst antagligen inte existera företag på Internet vilka erbjuder webb-
surfare möjlighet att kostnadsfritt t.ex. sända elektroniska postkort eller erbjuda gratis 
utrymme på sin server för webbsurfaren att placera en egen hemsida.455 I vissa fall kan 
detta argument ifrågasättas med påståendet att även webbsurfare som inte använder sig 
av gratistjänster förorsakas kostnader. Därför måste det finnas något ytterligare argu-
ment som tillåter bruket av marknadsföringsåtgärder som förorsakar mottagaren kost-
nader, utan att dennas förhandssamtycke inhämtats. Ett sådant argument är att det är 

449 Se Lustberg 1998 s. 46. De redan befintliga regleringarna gäller även för Internet, problemet är hur 
dessa skall tolkas och tillämpas för att uppnå ett ändamålsenligt resultat. Se Lindskoug, JT 1998-99 s. 
869.  
450 Här avses innehållet i marknadsföringen. Internet erbjuder dock användning av en rad nya tekniker 
som gör att utformandet av marknadsföringsåtgärden kan anses vara vilseledande. Se Coteanu 2005 s. 
138 ff. 
451 Som nämndes ovan i kap. 3 har EU i maj 2005 antagit ett direktiv om otillbörliga affärsmetoder, vari 
ingår bestämmelser om vilseledande affärsmetoder. 
452 Det uppkommer också kostnader för den tid som krävs för att stänga oönskade reklamfönster som 
öppnas. Se Bae 2003 s. 153 ff. 
453 Många upplever det som frustrerande att behöva vänta en lång tid innan en webbsida öppnas. Därför 
söker de sig till andra webbsidor som behandlar samma ämne och som laddas ned snabbt. 
454 I kapitlet om mobiltelefoner besvarades denna fråga med ett jakande svar.  
455 Företag som även har tjänster utanför Internet har naturligtvis möjlighet att upprätthålla sådana webb-
sidor. Många dagstidningar har t.ex. en förkortad version av dagens tidning på Internet. 
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webbsurfaren som agerar aktivt.456 Han skriver in de webbadresser han vill besöka. Han 
är medveten om att de flesta webbsidor innehåller marknadsföringsmeddelanden.457 Han 
behöver med andra ord inte besöka webbsidor som innehåller marknadsföringsmed-
delanden. Surfar han av misstag eller av något annat skäl till en webbsida som inne-
håller marknadsföring, kan han snabbt byta webbsida.458 På grund av dessa omständlig-
heter kan man anse att mottagarens förhandssamtycke inte behövs införskaffas.   

Beträffande det andra kriteriet, att marknadsföringsåtgärden inte får hindra mottagaren, 
är situationen litet annorlunda, beroende på hur marknadsföringsåtgärden är utformad. 
En reklambanner kan inte anses strida mot det kriteriet, eftersom webbsurfaren inte är 
förhindrad att bekanta sig med det övriga innehållet på webbsidan under den tid som 
nedladdningen av reklambannern pågår. Webbsurfaren har också möjlighet att avbryta 
nedladdningen av marknadsföringsåtgärden genom att byta webbsida. För reklamfönster 
är situationen en annan. Reklamfönster lägger sig ofta ovanpå den ursprungliga sidan. 
Det gör att mottagaren är förhindrad att läsa texten under reklamfönstret på den ur-
sprungliga webbsidan. Utgör detta ett sådant förhinder att mottagarens förhandssam-
tycke krävs? För det första kan påpekas att hindret är mycket kortvarigt. Om reklam-
fönstret är mindre än den ursprungliga webbsidan, räcker det med att webbsurfaren för 
muspekaren någonstans på den ursprungliga sidan och klickar. Då försvinner reklam-
fönstret bakom webbsidan. Dessutom är reklamfönstren oftast utformade med symboler 
uppe i högra hörnet som gör det lätt för webbsurfaren att snabbt förstora, förminska 
eller stänga fönstret.459

Reklamfönster har, precis som reklambanners i sökmaskiner, gett upphov till ett antal 
immaterialrättsliga tvister. Bakgrunden till tvisterna har varit den tjänst som företagen 
Gator och WhenU.com erbjuder. Nämnda företag har utvecklat program som möjlig-
gör att reklamfönster poppar fram med jämna mellanrum och lägger sig ovanpå en 
webbsida, utan tillstånd av den som upprätthåller webbsidan. Dessa reklamfönster in-
nehåller ofta marknadsföring av ett konkurrerande företags varor och tjänster. Målsä-
ganden har yrkat på att detta strider mot deras varumärkes- och upphovsrätt. Efter-
som dessa frågor faller utanför forskningstemat, kan kort omnämnas att utfallen har 
varierat.460 I ett av dessa avgöranden tar domstolen ställning även till de olägenheter 
som detta system medför för de enskilda webbsurfarna. Så i U-Haul International, 
Inc. v. WhenU.com, Inc., där domstolen konstaterar:461 ”The average computer user 
who conducts a web search for the U-Haul website would expect the U-Haul website 
to appear on their computer screen; however, in this case, the computer screen fills 
with the advertisement of a U-Haul competitor. The user must then click and close the 
pop-up advertisement window in order to get to their destination …Computer users, 

456 Jfr Åkerman & Thunman som konstaterar att Internet, i motsats till en tidning eller ett radio- eller TV-
program, inte är föremål för spridning eller sändning, utan skall snarare bedömas vara fråga om hämtning 
av information. Se Åkerman & Thunman, JT 1997-98, s. 446. 
457 Största delen av webbsidorna på Internet innehåller någon form av marknadsföringsmeddelanden. Det 
är främst webbsidor hos offentliga myndigheter eller organisationer som inte innehåller någon marknads-
föring.  
458 Situationen kan jämföras med den som läser en dagstidning. Läsaren är medveten om att tidningen kan 
innehålla marknadsföringsmeddelanden. När han kommer till en sida med marknadsföringsmeddelanden 
kan han snabbt vända på sidan. 
459 Jfr dock rekommendationerna av de nordiska KO att reklamfönster skall utformas som pop-unders.  
460 För närmare information om utfallen hänvisas läsaren till Cody 2004 s. 27 ff samt Sinclair 2004 s. 202 
ff.
461 U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F.Supp. 2d 723 (E.D.Va. 2003), s. 725. 
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like this trial judge, may wonder what we have done to warrant the punishment of 
seizure of our computer screens by pop-up advertisements … Did we unwittingly sign 
up for incessant advertisements that require us to click, click, and click again in order 
to return to our Internet work? The Court, in this opinion, attempts to answer this 
question; we have invited these pop-up advertisements by downloading free screen 
savers and other free software from the Internet … Alas, we computer users must 
endure pop-up advertising along with her ugly brother unsolicited bulk email, 
“spam”, as a burden of using the Internet.” Med andra ord fäster domstolen vikt vid 
att webbsurfaren givit sitt samtycke till att reklamfönster kontinuerligt öppnas, i och 
med nedladdning av gratis programvara. Många kan dock antas vara omedvetna om 
att nedladdningen leder till att en mängd reklamfönster öppnas automatiskt varje gång 
de är uppkopplade till Internet.462

Användningen av dylika marknadsföringsåtgärder skall därmed inte anses strida mot det 
andra kriteriet, med beaktande av att det dessutom är webbsurfaren som agerar aktivt. 
Detta förutsätter dock att inte stängandet av ett reklamfönster leder till att nya fönster 
öppnas. Ett sådant förfarande brukar på engelska betecknas med ”mousetrapping”. I 
FTC v. John Zuccarini, 2002 WL 1378421 (E.D.Pa.), punkt 4 definierar domstolen 
blockering enligt följande: ”“Obstructing” is the practice of impeding or preventing 
consumers from exiting Web sites or Web pages by … (2) directing, instructing, or 
causing windows, Web pages, or Web sites to open, pop up, launch or otherwise appear 
on consumers’ screen as a result of consumers’ selection of the “Close,” “Exit,” “X,” or 
“Back” button(s), or any functional equivalent thereof.” Ett sådant förfarande måste 
anses strida mot kriteriet att marknadsföringsåtgärden inte får hindra mottagaren.  

Användningen av sådana reklamfönster som täcker hela skärmen och som saknar sym-
boler för att förminska eller stänga fönster bör dock anses otillbörliga. Sådana reklam-
fönster täcker inte endast webbläsaren, utan hela skärmen. Det innebär att t.ex. verk-
tygsfältet, där användaren kan ha andra dokument öppnade, vilket användaren oftast har 
i nedre kanten av sin skärm, täcks av reklamfönstret. Det gör att användaren inte kan 
hoppa till andra dokument under den tid reklamfönstret är öppet. Dessutom kan man 
anta att det finns många användare som inte känner till hur de kan stänga ett sådant 
fönster.463 Vet inte användaren hur han skall stänga fönstret, är det enda återstående 
alternativet att slå av datorn via strömbrytaren, med alla negativa konsekvenser som 
detta kan ha. 

Reklamfönster kan som tidigare nämnts öppnas samtidigt med webbsidan, eller först 
efter en stund webbsurfaren har befunnit sig på webbsidan. Reklamfönstren kan också 
vara programmerade på så sätt att det öppnas ett nytt fönster med jämna mellanrum. 
Skall ett sådant förfarande anses otillbörligt? I sådana fall är ju webbsurfaren inte i den 
meningen aktiv, eftersom han befinner sig på en och samma webbsida. Här kan inte ut-
arbetas några specifika regler om hur ofta ett nytt reklamfönster får öppnas, men föl-
jande kan påpekas. Stänger webbsurfaren genast reklamfönstret kan det tolkas som att 

462 Se Cody 2003 s. 84.    
463 Fönstret kan stängas endast genom att högerklicka med musen och välja alternativet stäng fönster. Det 
finns dock även reklamfönster som är programmerade på ett sådant sätt att detta inte fungerar. I stället är 
webbsurfaren tvungen att förflytta sig längst ned i fönstret och klicka på en textlänk ”stäng fönstret”. Det 
är inte ovanligt att denna textlänk skrivits mycket finstilt eller finns undangömd mellan övrig text och 
bilder. 
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han inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden. Men så stränga krav på marknads-
föringen kan man inte uppställa att ett sådant beteende hos webbsurfaren medför ett för-
bud mot att det öppnas nya reklamfönster, efter att det första reklamfönstret har stängts. 
Situationen kan jämföras med reklam i televisionen. Från lagstiftningen om reklam i 
televisionen kan man dra vissa riktlinjer. Klart är dock att dessa två skiljer sig relativt 
mycket från varandra, vilket medför att några exakta svar på frågan hur ofta ett nytt 
reklamfönster får öppnas inte kan ges. Eftersom ett reklamfönster kan stängas relativt 
snabbt så kan det inte uppställas lika stränga krav som på reklamen i televisionen. Helt 
korta mellanrum torde dock kunna anses strida mot kriteriet att marknadsföringsåtgär-
den inte får hindra mottagaren. Likaså torde man kunna anse att ett förfarande där ett 
stort antal reklamfönster öppnas samtidigt strider mot nämnda kriterium. Inte heller här 
kan dock utarbetas några exakta regler för när ett förfarande skall anses strida mot krite-
riet, d.v.s. var gränsen skall dras för hur många fönster som får öppnas samtidigt. 

Det finns inget rättsfall på området som skulle ge direkt vägledning för hur många 
reklamfönster som anses acceptabelt. Fallet FTC v. John Zuccarini, 2002 WL 
1378421 (E.D.Pa.) kan dock ge viss vägledning i vad som skall anses vara otillbörligt. 
Svarande hade registrerat flera än 6.000 webbadresser och merparten av adresserna 
var felstavningar av populära Internetadresser. Följden av detta var att när en webb-
surfare gjorde ett skrivfel när han ämnade besöka en populär webbsida, omdirige-
rades han till svarandes webbsida. När besökaren dirigerats till svarandes webbsida 
öppnades samtidigt ett flertal reklamfönster. Av domen framgår inte hur många 
fönster som öppnades, utan domstolen nämner att det var fråga om ”multiple browser 
windows”. Det torde dock ha rört sig om ett betydande antal reklamfönster, eftersom 
besökaren hölls ”fången” i upp till 20 minuter.464 Svarande erhöll en viss ersättning av 
dem som marknadsförde sina produkter och tjänster i dessa reklamfönster, varje gång 
ett fönster öppnades. Domstolen fann att detta förfarande var ohederligt och vilsele-
dande. Svaranden förbjöds att använda sig av detta förfarande samt ålades att betala $ 
1.897.166 i ersättning för obehörig vinst. 

Reklamfönster kan även öppnas när webbsurfaren stänger en webbsida. Det här är inte 
helt oproblematiskt med tanke på mottagarens skydd mot oönskade marknadsförings-
meddelanden. Fortsätter webbsurfaren med att surfa på andra sidor, så kan ett sådant 
förfarande eventuellt godtas med argumentet att webbsurfaren är aktiv.465 Situationen är 
en annan när webbsurfaren stänger webbläsaren för att logga av, och det då öppnas ett 
reklamfönster. Då kan man inte anse att webbsurfaren längre är aktiv i den bemärkelsen 
att han skall behöva ta del av oönskade marknadsföringsmeddelanden.466 Det ovan 
sagda innebär att användningen av reklamfönster när en webbsida stängs skall anses 
otillbörligt om inte mottagaren givit sitt samtycke till det på förhand, medan användning 
av reklamfönster när webbsurfaren byter webbsida kan anses tillåtet utan förhands-
samtycke. 

464 Se Diomande 2004 s. 54. 
465 Må hända att webbsurfaren lämnar den ursprungliga webbsidan p.g.a. att den innehåller marknads-
föringsmeddelanden, men eftersom han fortsätter att använda Internet kan han fortsättningsvis anses agera 
aktivt och på så sätt vara medveten om eventuella nya marknadsföringsmeddelanden. 
466 Användningen av ett sådant förfarande kan också tänkas medföra vissa kostnader för en stor del av 
mottagarna. Antagandet bygger på att många mottagare i sådana fall är uppkopplade så mycket längre tid 
som det tar att stänga reklamfönstret.  
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I detta sammanhang kan nämnas fallet FTC v. D Squared Solutions, LLC., 2003 WL 
22881377 (D.Md.). Domstolen utfärdade ett interimistiskt förbud (temporary restrai-
ning order) mot D Squared Solutions, LLC. Företaget sålde mjukvara som möjliggör 
att pop-up fönster förhindras. För att marknadsföra sina produkter använde företaget 
sig av vissa hål i Windows Messenger-systemet. Windows Messenger är det som gör 
att t.ex. nätverksadminstratörer kan varna användarna av nätverket att nätet stängs ner 
eller meddela att användaren inte har rättigheter att installera ett program när han så 
försöker. Det är fråga om förhållandevis små, oftast rektangulära, fönster som lägger 
sig ovanpå allt annat på användarens skärm. Genom att utnyttja säkerhetshålen kunde 
företaget sända pop-up reklam via Windows Messenger-systemet. Mottagarna fick 
dessa marknadsföringsmeddelanden oberoende av om de var uppkopplade till Internet 
eller inte.467

Användningen av reklamfönster har ökat märkbart på den senaste tiden, på bekostnad 
av reklambanners. Webbsurfare har dock möjlighet att installera program som tar bort 
reklamfönster. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur många Internetanvändare 
som använder sig av sådana program, men andelen torde inte vara så stor. Nu ser det 
dock ut som om framtiden för reklamfönster kommer att ändras drastiskt till följd av att 
allt flera tillverkare av webbläsare i de nyaste versionerna av webbläsare har byggt in 
sådan teknik, som blockerar reklamfönster.468

Marknadsföringsåtgärder på Internet förorsakar kostnader för mottagaren och kan i vis-
sa fall även medföra hinder. Huruvida marknadsföringsåtgärder på Internet även strider 
mot det tredje kriteriet är dock en svårare bedömningsfråga. Många personer kan upp-
fatta det som påträngande att kontinuerligt emotta sådana marknadsföringsmeddelanden 
som de är intresserade av. När mottagaren får sådana marknadsföringsmeddelanden in-
ser han att företagen känner till hans särintressen. Många personer ser det inte önskvärt 
att företagen har sådan information. Vid genomgången ovan om marknadsföringsåt-
gärder som förorsakar kostnader och hinder kan antas godtagbara betonades den om-
ständigheten att det är webbsurfaren som är aktiv och rör sig på olika webbsidor. Det 
argumentet är inte lika hållbart i denna situation. Webbsurfaren som rör sig på Internet 
är medveten om att det förekommer marknadsföringsmeddelanden på olika webbsidor, 
och kan därför anses ha gett sitt tysta godkännande till detta. Men kan man anse att han 
samtidigt har samtyckt till att hans rörelser på Internet registreras för att sedan användas 
i marknadsföringssyfte? En stor del av Internetanvändarna känner till att deras rörelser 
registreras och många av dem godtar detta.469 Men många Internetanvändare önskar 
också att kunna förbli anonyma på nätet. 

Även om marknadsföringsmeddelanden på Internet ofta är skräddarsydda för enskilda 
personer, är de i hög grad opersonliga. Det framgår inte av marknadsföringsmeddelan-
det t.ex. vem som är mottagare.470 Det gör att marknadsföringsmeddelandet inte upplevs 
som så påträngande. Ju mer personliga marknadsföringsmeddelandena utformas, desto 

467 Se Olsen 2003, stycken 6–9.         
468 Se Scherb 2004 s. 1816. Frågan hur lång tid det tar innan det utvecklas programkoder i reklamfönstren 
som möjliggör ett kringgående av skyddet är förstås omöjlig att besvara. 
469 En orsak till att mängden skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden har ökat är naturligtvis att mot-
tagarna önskar dylika meddelanden. Se Virtanen 1996 s. 23. 
470 Det gör att många webbsurfare inte nödvändigtvis känner till att marknadsföringsmeddelandet har ut-
formats specifikt för dem. 
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större är risken för att meddelandet upplevs som påträngande. Sådana marknadsförings-
meddelanden på Internet där mottagarens namn och adress finns utsatta i meddelandet, 
torde t.ex. av de flesta Internetanvändare upplevas som påträngande. Det är förstås en 
omöjlig uppgift att ge något allmängiltigt svar på frågan när ett marknadsföringsmed-
delande blir så personligt att det upplevs som påträngande. 

Här kommer man in på frågor som rör den personliga integriteten. Förutom ett even-
tuellt intrång på den personliga integriteten, finns det en annan hotbild. Det kan 
nämligen hända att markandsföringsmeddelandena börjar utformas på sådant sätt att 
mottagaren inte längre kan handla enligt egna preferenser, utan att avsändaren av 
meddelanden kan styra mottagarens beteende helt och hållet. Då är det inte längre 
fråga om jämnstarka avtalsparter, utan den ena drar nytta av den kunskap han besitter 
om den andra parten. Marknadsföringen kan manipulera mottagaren och skapa ett be-
hov, som inte annars nödvändigtvis skulle existera.471 Den postmoderna människan 
upplever ofta att en allt mer sofistikerad teknik gör att köpprocessen blir spännande. 
Det här gör att hon reagerar på ren känslonivå och fattar irrationella beslut.472

Utvecklingen har gått mot att näringsidkarna har blivit allt offensivare i sin marknads-
föring på Internet. Hultmark anser dock inte att köptrycket är lika starkt vid en Inter-
netsituation som den är vid en hemförsäljningssituation. Hon anser att det är psykolo-
giskt sett enklare att klicka bort ett elektroniskt erbjudande än att be hemförsäljaren 
avlägsna sig.473 Så är situationen ännu i dag, men i takt med teknikens utveckling kan 
situationen bli annorlunda. T.ex. när det blir allt vanligare med bildtelefoner, direkt 
kundkontakt med webbkameror o.dyl. teknik via Internet, kan man tänka sig en situa-
tion som kan jämföras med en hemförsäljningssituation. 

En annan sak som bör iakttas vid användningen av skräddarsydda marknadsförings-
meddelanden är att de kan jämföras med adresserad direktreklam. Adresserad direkt-
reklam har ansetts vara otillbörlig i fall den riktats till barn under 16 år. Det innebär 
att det inte bör finnas skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden på webbsidor som 
riktas till barn och unga under 16 år.474

4.4.6 Kort om marknadsföring via bloggar och RSS-marknadsföring 

Bloggar kan jämställas med personliga webbsidor. På samma sätt som en webbsida är 
det endast innehavaren av bloggen som har möjlighet att påverka innehållet. Ingen 
utomstående har möjlighet att placera t.ex. en reklambanner på innehavarens blogg-
sidor. Som det framkom tidigare i kap. 2.1.1 har en bidragande orsak till populariteten 
bakom bloggar varit att de är synnerligen enkla att skapa och upprätthålla. En annan 
orsak som bidragit till populariteten är möjligheten att kommentera innehållet på sidan. 
Det innebär att det ofta uppstår intressanta diskussioner på bloggarna, där både inne-
havaren av bloggen och besökarna skriver inlägg i debatten. Bloggen kan med andra ord 
likställas med ett klotterplank. Möjligheten att kommentera har olyckligtvis lett till en 
ny form av skräppost, s.k. ”comment spam”. Det är fråga om oseriösa marknadsförare 
som sänder korta välvilliga kommentarer till bloggen, och samtidigt bakar in en URL-

471 Se Partanen 1996 s. 27 samt Teh, YJoLT 2001-2002, s. 37. 
472 Se Rudanko 1996 s. 59. 
473 Se Hultmark 1998 s. 79 f. 
474 Se SOU 1999:106, s. 196.
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adress i kommentaren.475 Den primära avsikten med denna form av skräppost är inte att 
locka innehavaren av bloggen eller besökarna att klicka på länken. Syftet är i stället att 
komma så högt upp som möjligt på Google’s sökresultat för specifika sökord. En av-
görande faktor för vilken placering en webbsida får vid en sökning på ett ord eller en 
term i Google, är hur många andra webbsidor som innehåller länkar till den webbsida 
som innehåller ifrågavarande ord eller term. Ju flera bloggar länken sänds till, desto 
högre placering uppnås på Google.476

Det har utvecklats flera tekniker för att avlägsna comment spam med varierande resultat. 
Problemet med olika lösningar är desamma som vid ”traditionell” skräppost, nämligen 
att oseriösa avsändare ofta finner sätt att kringgå skyddet. Det enda alternativet som er-
bjuder fullständigt skydd mot comment spam, är att innehavaren av bloggen avlägsnar 
funktionen att kommentera. En så drastisk åtgärd är många bloggare dock inte beredda 
att ta, eftersom deras huvudsakliga syfte med bloggen är att kommunicera med andra. 

Comment spam förorsakar såväl kostnader som hinder för bloggaren. Bloggaren åsam-
kas kostnader för den tid som går åt till att avlägsna obehöriga comment spam-
meddelanden.477 Comment spam-meddelanden upptar även lagringsutrymme, vilket kan 
hindra andra meddelanden att komma fram. Dessutom är det svårt för bloggaren och 
besökarna att snabbt finna de ”riktiga” kommentarerna bland mängden av comment 
spam.

Eftersom comment spam åsamkar bloggaren både kostnader och hinder, bör avsändaren 
ha bloggarens förhandssamtycke, innan meddelandet skickas. Att bloggaren har aktive-
rat möjligheten att sända kommentarer och inlägg, kan inte anses uppfylla kravet på för-
handssamtycke. Bloggens tema kan dock inverka på frågan om samtycke skall anses 
föreligga. T.ex. om bloggens tema är att diskutera skilda märken, inköpsställen, priser 
o.s.v. av motorcyklar, torde man kunna anse att en återförsäljare av motorcyklar inte be-
höver förhandssamtycke av bloggaren att sända ett inlägg angående utbud och försälj-
ningspriser på sina motorcyklar.478 En sådan marknadsföring hör samman med bloggens 
tema och ger diskussionsdeltagarna nyttig information. Naturligtvis bör bloggaren ha 
rätt att meddela återförsäljaren att inte posta fler inlägg om han så önskar, och återför-
säljaren är då skyldig att respektera detta önskemål. Dessutom skall ett sådant undantag 
tolkas snävt. En bilförsäljare bör t.ex. inte i det fiktiva exemplet ovan anses ha fått sam-
tycke att sända marknadsföring om priser och utbud på personbilar till bloggen. 

RSS-marknadsföring.479 För tillfället förekommer inte marknadsföring i någon större ut-
sträckning inom RSS. Marknadsförare har dock redan börjat undersöka möjligheterna 
att använda RSS som marknadsföringskanal i stället för e-post.480 Frågan är hur sådan 
marknadsföring skall bedömas. Är det fråga om marknadsföring som kan jämställas 
med e-postreklam, eller skall man anse att det är fråga om marknadsföring på webb-

475 Se Johnson 2004, stycke 5. 
476 Se McNamara 2003 s. 94. 
477 Se Gallagher 2004, stycke 3. 
478 Situationen är naturligtvis en annan om det på bloggen nämns att marknadsföringsmeddelanden av 
näringsidkare inte är önskvärda.  
479 För en närmare beskrivning av vad RSS är, se ovan kap 2.1.1.
480 Se Ricknäs 2005, stycke 5. 
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sidor? Det som talar emot att jämställa sådan marknadsföring med Internetreklam, t.ex. 
reklamfönster, är att meddelandena vidarebefordras till och lagras hos mottagaren även 
om denna är off-line. Det ligger därför närmare till hands att jämställa rss-marknads-
föring med e-postreklam. Det innebär att mottagarens förhandssamtycke krävs. Motta-
garen får emellertid inga rss-meddelanden om han inte har låtit registrera sitt önskemål 
hos en webbsida eller blogg att de skall sända sådana. Man torde kunna anse att mot-
tagaren i samband med registreringen har givit sitt samtycke till att det sänds marknads-
föringsmeddelanden till hans nyhetsläsare. Så är fallet i synnerhet om det finns villkor 
utsatta på sidorna, i vilka det sägs att även marknadsföringsmeddelanden kommer att 
sändas. Följdfrågan blir då om det bör sättas några begränsningar beträffande antalet 
marknadsföringsmeddelanden som får sändas, och vem som får sända. Skall alla företag 
som har avtalat med webbsidan om att få marknadsföra sig på sidan, ha rätt att även 
sända marknadsföring via sidans rss-kanal till samtliga mottagare? En populär webbsida 
kan ha hundratals eller tusentals företag som är intresserade att marknadsföra sig på si-
dan. Om det inte sätts några begränsningar gällande antalet marknadsföringsmeddelan-
den via rss, kan det leda till att mottagaren har hundratals nya meddelanden varje gång 
han öppnar nyhetsläsaren.481 Det är ingen lätt uppgift att ge ett exakt svar på vad som 
skall anses vara skälig mängd.482 Förhoppningsvis kommer självreglering på markna-
den att lyckas reglera mängden på en skälig nivå för mottagarna. 

4.5 De tre kriterierna tillämpade på vissa traditionella kom-
munikationskanaler 

Ovan har granskats huruvida marknadsföringsåtgärder via de nya kommunikationskana-
lerna strider mot något eller några av de tre kriterierna, och sålunda bör falla in under en 
opt-in-lösning. Det finns dock skäl att kort behandla även andra mer traditionella mark-
nadsföringstekniker och -kanaler, och undersöka om de eventuellt strider mot något av 
de uppställda kriterierna och därför bör underställas en opt-in-lösning. Valet av mark-
nadsföringskanaler har gjorts med beaktande av om marknadsföringsmeddelanden via 
dem kan antas strida mot något av kriterierna. Sådana marknadsföringskanaler där det 
uppenbart inte föreligger några motstridigheter med kriterierna förbigås. Av det skälet 
har t.ex. reklamannonser i dagstidningar lämnats utanför undersökningen.  

Telefonen har blivit en allt viktigare del i marknadsföringen. Därför är telefonen den 
första traditionella marknadsföringskanalen som undersöks nedan, d.v.s. telemarketing. 
Med telemarketing nedan avses sådan marknadsföring som sker till sedvanliga fasta 
telefoner. Telemarketing till mobiltelefoner behandlades ovan i kap. 4.4.1. Hemförsälj-
ning har varit reglerad i lagstiftningen sedan en längre tid. Hemförsäljningen har dock 
inte i någon nämnvärd utsträckning undersökts med tanke på de tre kriterierna. Av det 
skälet behandlas även hemförsäljning. Till sist undersöks TV- och radioreklam samt de 
två direktmarknadsföringskanalerna adresserad och oadresserad direktreklam.  

481 Innehavare av seriösa webbsidor kommer naturligtvis att motarbeta att en sådan situation uppkommer. 
De är nämligen medvetna om att en sådan situation med största sannolikhet leder till att majoriteten av 
dem som registrerat sitt önskemål om att få rss-meddelanden då avbeställer tjänsten. 
482 Jfr diskussionen ovan angående hur ofta ett nytt reklamfönster får öppnas.



4. kap. Marknadsföring via nya kommunikationskanaler 

109

4.5.1 Telemarketing till fasta telefoner 

Det finns ett antal olika definitioner på vad som avses med telemarketing. Telemarke-
ting kan bl.a. definieras enligt följande: 

Telemarketing is a new marketing discipline that utilizes telecommunications techno-
logy as part of a well-planned, organized, and managed marketing program that pro-
minently features the use of personal selling, using non-face-to-face contacts.483

Trots vissa avvikande definitioner på begreppet telemarketing har alla definitioner en 
gemensam nämnare, nämligen att kanalen som används vid telemarketing alltid är den-
samma; telefon. 

Telemarketing har vuxit kraftigt under de två-tre senaste decennierna och blivit en stor-
industri. Speciellt kraftig har tillväxten varit i USA, som fortsättningsvis har den största 
telemarketingindustrin.484 Det finns ingen exakt statistik över mängden telemarketing 
som företas i världen, men att den har vuxit till en storindustri föreligger det inga tvivel 
om. Trots förbättrade möjligheter för konsumenter att emotsätta sig telemarketing och 
aktiv övervakning av ett flertal myndigheter och organisationer fortsätter antalet olagli-
ga telefonförsäljningssamtal att öka. FBI uppskattar att den årliga förlusten för allmän-
heten till följd av illegal telemarketing uppgår till flera miljarder dollar i USA.485 Om-
fattningen av telemarketing är inte lika stor i de nordiska länderna, men också här har 
det skett en märkbar tillväxt av telemarketingföretag under det senaste decenniet. 486

Telemarketing har inte fått någon större uppmärksamhet inom den juridiska litteraturen 
i Finland. Den lagstiftning som tillämpas på telemarketing är KSL. KSL innehåller dock 
inga specifika regler om hur telemarketing skall utföras för att den inte skall anses ut-
göra otillbörlig marknadsföring.487 Konsumenternas skydd förbättrades en aning i och 
med att lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet stiftades. Enligt 21 § 3 mom. i nämnda lag har konsumenten möjlighet att för-
bjuda att han utsätts för telemarketing. Konsumenten får inte kontaktas om han uttryck-
ligen har förbjudit att kontaktas i direktmarknadsföringssyfte.

483 En något utförligare definition av vad som avses med telemarketing lyder enligt följande: ”Tele-
marketing comprises the integrated and systematic application of telecommunications and information 
processing technologies with management systems to optimize the marketing communications mixed used 
by a company to reach its customers. It retains personalized customer interaction while simultaneously 
attempting to better meet customer needs and improve cost effectiveness.” Se Stone & Wyman 1986 s. 5. 
484 Telemarketingindustrin i USA har en årlig omsättning om $ 275 miljarder och sysselsätter ca 5.4 mil-
joner personer. Det uppskattas att antalet telemarketingsamtal som genomförs per dag uppgår till 104 
miljoner, se Schoen & Falchek 2005 s. 484.  
485 Se Hewens 2004 s. 867. 
486 Vissa multinationella telemarketingföretag har stationerat sig i de nordiska länderna. Ett av de största 
företagen är SR. Teleperformance som har kontor i sammanlagt 33 länder och sysselsätter 27.000 perso-
ner. I Norden har SR. Teleperformances dotterbolag ca 1.800 anställda och bolaget har vuxit kraftigt. Den 
årliga tillväxten under de senaste 10 åren har aldrig underskridit 30 procent. För mer information om Bite, 
se <http://www.bite.se>, hämtat 31.1.2006. Också i Finland har telemarketingverksamheten vuxit kraftigt. 
Uppskattningsvis 60.000 personer jobbar med någon form av telefonförsäljning eller -service på hel- eller 
deltid. Se Särkkä 1999 s. 11. 
487 Naturligtvis skall även telemarketing överensstämma med generalklausulen KSL 2:1. 
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I USA har telemarketing fått en betydligt större uppmärksamhet även inom den juri-
diska litteraturen. Dessutom har både frivilliga organisationer och myndigheter utarbe-
tat regler och riktlinjer för telemarketing. Det har också intagits regler i lagstiftningen, 
såväl på den federala nivån som i många delstater. I de olika lagarna finns regler bl.a. 
om på vilken tid på dygnet det är tillåtet att genomföra telemarketing. Det är i många 
fall också förbjudet att genomföra telemarketing på nationella högtidsdagar, som på 
t.ex. juldagen och nyårsdagen.488

4.5.1.1 Kostnadskriteriet  

Vanligtvis uppstår det inga direkta kostnader för mottagaren när hans telefon ringer. 
Som det redan nämnts kan det dock uppkomma kostnader för mottagaren ifall han under 
den tid som telemarketingsamtalet pågår inte kan utföra t.ex. ackordsbaserat arbete, vil-
ket dock torde vara relativt ovanligt. Om inte den som utför telemarketing känner till el-
ler borde känna till att mottagaren utför ackordsarbete hemma, kan därför inte denna 
omständighet ges någon avgörande betydelse.  

Vid genomgången av marknadsföringsåtgärder till mobiltelefon konstaterades att varje 
mottagare förorsakas kostnader i form av uppladdningskostnader. Dylika kostnader 
uppkommer inte vid telemarketing till en sedvanlig fast telefon. Antalet hushåll som har 
både fast telefon och mobiltelefon är mycket stort. Många hushåll som har detta använ-
der ofta funktionen att vidarekoppla samtal som kommer till den fasta telefonen till 
mobiltelefonen, när personerna befinner sig utanför hemmet. Det är konsumenten som 
betalar avgiften för samtalet som kopplats från den fasta telefonen till mobiltelefonen. 
Eftersom de flesta fasta telefoner i dagens läge har den funktionen, måste man anse att 
det här är en omständighet som alla företag som idkar telemarketing är medvetna om, 
eller borde känna till. Som en följd av detta borde även telemarketing till fasta telefoner 
vara tillåtet endast när mottagaren har samtyckt till det på förhand. Enligt samma moti-
vering bör inte den som utför telemarketing lämna meddelande på en telefonsvarare. 
Många personer som har telefonsvarare kontrollerar meddelandena på denna via sin 
mobiltelefon. Varje marknadsföringsmeddelande som lämnats på svararen förorsakar 
således mottagaren kostnader i en sådan situation.  

4.5.1.2 Hinderkriteriet  

Den som utför telemarketing är enligt KSL 6:13.2 skyldig att meddela syftet med tele-
fonsamtalet genast i början av samtalet.489 Iakttas denna regel, kan man inte påstå att 
mottagaren skulle vara förhindrad i någon större utsträckning.490 Mottagaren kan direkt 

488 Det blir dyrt för sådana telemarketingföretag som ringer upp personer som låtit registrera sig. Det kan 
nämligen på basis av TCPA utdömas skadestånd om upp till $ 500 per överträdelse. Beloppet kan tre-
dubblas om mottagaren kan visa att den som ringer, avsiktligt och medvetet bryter mot mottagarens do-
not-call-registrering. P.g.a. dessa regler har det uppstått en stor grupp av personer som sysslar med att 
stämma telemarketingföretag som bryter mot reglerna. Man kan kalla dem för professionella käranden. Se 
Prochnow 1997, stycken 3–11 och Heckman 1999 s. 4. 
489 En motsvarande skyldighet stadgas i 6 a kap. beträffande telefonförsäljning av finansiella tjänster och 
finansiella instrument (KSL 6a:10.1, 29/2005). 
490 Mottagaren av samtalet är naturligtvis förhindrad att använda telefonen under den tid som telefon-
försäljaren låter signalerna gå fram. Det är antagligen en av orsakerna till att det i den amerikanska lag-
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efter att syftet med telefonsamtalet har meddelats avbryta detsamma. Många personer 
känner sig dock tvungna att lyssna till slut, även om de redan från första stund har be-
slutat sig för att inte köpa något.491 Dessutom är de som jobbar med telemarketing ofta 
experter på sitt område, d.v.s. att få till stånd ett köp enbart genom ett telefonsamtal.492

En skicklig telefonförsäljare lyckas ofta med att få en stor del av mottagarna att känna 
en psykologisk press att lyssna till vad telefonförsäljaren säger. Olyckligtvis utnyttjas 
ofta osäkra åldringar av telefonförsäljare med provisionsbaserad lön.493

KO betonar i MD 1981:21 följande: ”Försäljaren förmår vid samtalet pressa konsu-
menten att fatta beslut. Det kan hända att en familjemedlem, som t.ex. på grund av sin 
ålder inte kan avvärja försäljaren, svarar i telefonen. Ett opreciserat och även ett 
undvikande svar kan tolkas som en beställning. Fastän tidningen kommer som en 
överraskning efter den förda diskussionen över telefonen —  konsumenten har inte 
ens uppfattat att han givit ett jakande svar —  kan det hända att konsumenten av miss-
tag betalar räkningen.” (Egen övers.) 

Trots att den som utför telefonförsäljningen lyckas övertala mottagaren att höra på tele-
fonsamtalet en längre stund, torde man inte kunna påstå att åtgärden hindrar mottaga-
ren i sådan utsträckning att det skall anses utgöra en överträdelse av det andra kriteriet. 
Mottagaren har ju ändå de facto möjlighet att lägga på luren när han så önskar och på så 
sätt göra telefonen ledig. Däremot kan man anse att en sådan situation bryter mot för-
budet att använda sig av aggressiva försäljningsmetoder, och därmed utgöra otillbörlig 
marknadsföring. 

Lämnar telefonförsäljaren meddelande på mottagarens telefonsvarare, är situationen en 
annan. Ett sådant förfarande kan jämföras med sändande av marknadsföringsmeddelan-
den i form av textmeddelanden till mobiltelefon. Mottagaren kan inte urskilja oönskade 
marknadsföringsmeddelanden från andra meddelanden på annat sätt än att lyssna på 
meddelandena.494 Därför kan man anse att det strider mot det andra kriteriet ifall tele-
fonförsäljaren lämnar meddelande på mottagarens telefonsvarare.495

stiftningen finns en bestämmelse om att telefonförsäljaren inte får försöka låta samtalet gå fram längre än 
15 sekunder, se Telemarketing Sales Rule § 310.4(b)(4)(ii).  
491 Detta har att göra med den uppfostran vi fått beträffande användning av telefon. Ibland kan mottagaren 
av samtalet vara tvungen att slänga på luren. Det är nämligen inte ovanligt att en försäljare fortsätter med 
sitt samtal, även om mottagaren meddelat att han inte är intresserad. Är mottagaren hövlig och lyssnar på 
telefonsamtalet till slut, kan det ta en relativt stor del av hans tid. Se Apelfors 1997, stycke 2.   
492 I USA har det genomförts mycket forskning på området hur telefonförsäljare skall lyckas sälja så 
mycket som möjligt till olika slags typer av människor. Enligt en modell kan människor uppdelas i fyra 
grupper. För respektive grupp skall försäljaren använda sig av en specifik teknik, för att med största san-
nolikhet få till stånd ett köpavtal. Det finns även belägg för att denna modell fungerar i praktiken. Många 
telemarketingföretag har ökat sin försäljning med 15–20 procent efter att de utbildat sin personal att till-
lämpa ovan nämnda modell i sin telemarketing. Se Hava 1989 s. 67. 
493 Se Porra 2005 s. 9.
494 Jfr diskussionen ovan i kap. 4.4.1.1.2 beträffande textmeddelanden till mobiltelefonen. 
495 Jfr Datainspektionens yttrande över E-komutredningens förslag till reglering av icke begärd mark-
nadsföring, där Datainspektionen jämställer ett reklammeddelande på en telefonsvarare med e-post-
reklam. Båda reklamtyperna utgör en börda och/eller en kostnad för mottagaren av reklamen. Se Data-
inspektionens yttrande 2003-03-03, s. 2. 
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4.5.1.3 Påträngandekriteriet  

Svaret på frågan om telemarketing är påträngande för mottagaren torde kunna besvaras 
jakande. Statistik på området ger belägg för detta. 

Byrådirektören Hans Kärnlöf för Datainspektionen i Sverige konstaterar i ett utta-
lande följande: ”Människor upplever direktreklam per telefon som mycket mer inte-
gritetskränkande än per brev.”496 Det framgår av en undersökning som utförts i Sveri-
ge att hela 82 procent av de tillfrågade var negativt inställda till telefonförsäljning.497

Motsvarande undersökningar i USA visar att 82 procent av mottagarna av telemar-
ketingsamtal upplever dessa vara besvärande eller utgöra intrång på privatlivet,498 och 
endast 0.1 procent av befolkningen tycker om att få obeställda telemarketingsam-
tal.499

I detta sammanhang lämpar det sig väl att nämna följande uttalande av domaren i 
fallet State v. Casino Marketing Group, Inc.: ”[T]he residential telephone is uniquely 
intrusive. The caller . . . is able to enter the home for expressive purposes without 
contending with such barriers as time or distance, doors or fences. . . Moreover, the 
shrill and imperious ring of the telephone demands immediate attention. Unlike the 
unsolicited bulk mail advertisement found in the mail collected at the resident’s 
leisure, the ring of the telephone mandates prompt response, interrupting a meal, a 
restful soak in the bathtub, even intruding on the intimacy of the bedroom.”500

Trots detta, tillämpas ett system med opt-out i de flesta länder. Så är fallet även i 
Finland. Enligt 26 § 2 mom. L om dataskydd vid elektronisk kommunikation får inte 
telemarketing riktas till en fysisk person som uttryckligen har förbjudit det.  

Som det framkommit i utredningen om e-post så har EU-lagstiftningen gått från opt-out 
till opt-in för e-post. Därför är det svårt att argumentera för varför inte ett system med 
opt-in borde tillämpas även för telemarketing. Telemarketing upplevs ofta som betydligt 
mer påträngande än marknadsföringsmeddelanden till e-post. En orsak till det är att 
mottagaren blir avbruten i sina vardagssysslor och telefonsamtalet förutsätter direkt 
respons.501

Vissa telemarketingåtgärder anses dock så påträngande att mottagarens förhandssam-
tycke krävs. I Finland finns sådan reglering endast i formen av anvisningar utarbetade 
av fristående organisationer, medan motsvarande regler i USA finns intagna i lagstift-

496 Se Sjögren 1996, kapitel ”DN fick nej”, stycke 3. 
497 Se Konsumentverket: Rapport 1995/96:44 s. 4. I samma rapport konstateras att 42 procent anser att 
försäljningsformen telemarketing är störande medan 43 procent anser att den är påträngande, se sid 21 f.
498 Se <http://privatecitizen.com/lobby.htm>, hämtat 17.11.2003. 
499 Se Miller & Biggerstaff 2000 s. 686.   
500 State of Minnesota by H. Humphrey v. Casino Marketing Group, Inc. 491 N.W.2d 882 (Minn. 1992), 
s. 888. Jfr People v. Weeks där domstolen konstaterar följande: ”A ringing telephone is an imperative 
which, in the minds of many, must be obeyed with a prompt answer. It is impossible for the recipient of 
the telephone call to know who is calling at any particular time. Once the telephone has been answered, 
the victim is at the mercy of the caller until the call can be terminated by hanging up.” The People of the 
State of Colorado v. James A. Weeks, Colo., 591 P.2d 91 (1979), s. 96.   
501 Se uttalandet av domaren i State v. Casino Marketing Group, Inc. ovan. 
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ningen.502 En omständighet som medför att förhandssamtycke bör inhämtas är om mot-
tagaren har hemligt telefonnummer. Orsaken till att en person väljer hemligt nummer är 
ju ofta att personen vill vara ostörd.503 Många näringsidkare som utför telemarketing 
använder sig av hemliga nummer. Det innebär att numren varifrån samtalet kommer inte 
syns på mottagarens nummerdisplay.504 Situationen kan på sätt och vis jämföras med 
sändande av e-post där identiteten på avsändaren är täckt eller dold. Mottagaren av sam-
talet uppfattar nödvändigtvis inte de uppgifter som lämnas honom i början av samtalet. I 
en sådan situation kan inte mottagaren av samtalet i efterhand kontakta den som ringt 
och förbjuda framtida samtal. Vissa paralleller kan även dras till adresserad direkt-
reklam. Vid adresserad direktreklam skall det redan av ytterkuvertet framgå att försän-
delsen innehåller reklammaterial.505 Numren varifrån samtalet kommer kan i vissa situa-
tioner ge anvisning om att det rör sig om ett telemarketingsamtal. Med stöd av ovan 
nämnda omständigheter bör telemarketing via hemliga telefonnummer anses strida mot 
KSL 2:1a.  

4.5.1.4 Slutsatser  

Det har förekommit relativt litet diskussion i den juridiska litteraturen kring telemarke-
ting, trots att telemarketing utvecklats till en storindustri. Så är fallet i synnerhet vad 
gäller marknadsförarnas rätt att utan mottagarens förhandssamtycke ringa upp denne.506

Diskussionen kring mottagarens rättigheter har kretsat främst kring hans ångerrätt vid 
ett genomfört köp. 

I viss mån har skyddet vid telemarketing accentuerats i de nya reglerna i KSL och L om 
integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet. I KSL 
6:13 ingår kravet på att syftet med telefonsamtalet måste klargöras i början av varje 
samtal.507 I och med stiftandet av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och 
dataskydd inom televerksamhet fick mottagaren en lagstadgad rätt att kunna förbjuda 
telemarketing.508 Abonnenten skall lätt och avgiftsfritt kunna förbjuda direktmarknads-
föring som sker via telefon. De nya bestämmelserna är ett steg i rätt riktning med tanke 
på konsumentskyddet. Dock kan kravet på uppsåt för att den som utför telemarketing i 
strid med bestämmelserna i 26 § skall kunna bestraffas, kritiseras p.g.a. att det ur 
konsumenternas synvinkel betraktat är strängt.  

502 Detaljerade regler finns intagna i Telemarketing Sales Rule från år 1995. Enligt dessa krävs motta-
garens förhandssamtycke t.ex. om telemarketingen sker utanför vissa klockslag. 
503 Den registrerade föreningen Suomen Suoramarkkinointiliitto har utarbetat anvisningar, enligt vilka den 
som utför telemarketing i Finland inte uppsåtligen skall ringa till hemliga eller icke offentliga nummer. Se 
Reilun pelin säännöt - 2 - suoramarkkinointi 1993 s. 14. Jfr artikel 33 i ICC:s Grundregler för direkt-
marknadsföring.
504 Många av dagens fasta telefoner har inbyggd nummerdisplay. Det är även möjligt att koppla en fristå-
ende nummerdisplay till telefoner som inte har inbyggt en sådan funktion.
505 Se ovan  kap. 4.4.1.1.2. 
506 Ayres & Funk konstaterar följande om telemarketing: ”What goes unnoticed, however, is that these 
unwanted intrusions may represent the most frequent and substantial intrusion on people’s fundamental 
right to be left alone in their homes.” Se Ayres & Funk 2003 s. 79. 
507 Effektiviteten av detta stadgande kan dock ifrågasättas, eftersom det inte föreligger några straffsank-
tioner vid överträdelser av bestämmelsen. 
508 Motsvarande bestämmelse intogs i 26 § 2 mom. L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Marknadsförare som uppsåtligen bryter mot konsumentens önskan att inte bli uppringd, skall för data-
skyddsförseelse vid elektronisk kommunikation dömas till böter (42 §). 
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För att mottagarnas önskemål skall kunna respekteras effektivt, måste registreringen av 
hans önskemål fungera på ett smidigt och ändamålsenligt sätt. Det framgår dock inte av 
lagens förarbeten hur en sådan registrering skall upprätthållas. Det finns flera olika sätt 
på vilka registreringen kan ordnas i praktiken. För det första kan man tänka sig ett 
registreringssystem där varje enskilt företag tar emot anmälningar av abonnenter som 
inte vill bli uppringda av telefonförsäljare. Det finns dock vissa svagheter med ett så-
dant system. För att fungera på ett tillfredsställande sätt skulle ett sådant system kräva 
att företagen samarbetar och överlämnar sitt register till någon centralorganisation, som 
sammanställer ett gemensamt register. Annars är abonnenterna tvungna att meddela 
skilt till varje företag som sysslar med telemarketing, vilket ur abonnenternas synvinkel 
betraktat kan vara både en tidsödande och kostsam process. En annan möjlighet är att 
man överlåter registreringen och övervakningen till något statligt organ. Man kan 
förstås tänka sig andra alternativ.509 Det viktigaste är förstås att det är så lätt som 
möjligt för abonnenten att kunna förbjuda telemarketing. Dessutom förutsätter lagen att 
detta skall vara kostnadsfritt för konsumenten. 

På vissa ställen i USA har man löst problemet genom att man satt en stjärna i kanten i 
telefonkatalogen framför namnen på de personer som inte vill ha telemarketing.510

Problemet är dock att det finns många regionala och lokala telefonkataloger med stör-
re eller mindre spridning.511 I samband med ändringen av Telemarketing Sales Rule 
infördes ett nationellt Do Not Call-register. Systemet trädde i kraft den 1 oktober 
2003. De som utför telemarketing är skyldiga att gå igenom registret var tredje månad 
och synkronisera sina egna listor. FTC kan med stöd av FTC Act, 15 U.S.C. 53(b) hos 
domstol yrka på att en näringsidkare som åsidosätter registret skall dömas till ett ska-
destånd om upp till $ 11.000 per överträdelse. Därtill har en enskild konsument som 
registrerat sitt telefonnummer hos registret rätt med stöd av 47 U.S.C. §227(c)(5) till 
skadestånd om $ 500, eller den faktiska skadan ifall den är högre.512     

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation har utformats på så sätt att det är 
abonnenten som skall vara aktiv part. Det är abonnenten som måste anmäla att han inte 
längre vill ha marknadsföringsmeddelanden till sin telefon.513 I direktivet om integritet 
och elektronisk kommunikation ingår möjligheten att välja ett system med opt-in även 
för telemarketing.514 Tidigare i avhandlingen har redogjorts för skillnaden mellan opt-
out och opt-in, och konstaterats att opt-in erbjuder konsumenterna ett betydligt bättre 
skydd. En annan sak som kan utsättas för hård kritik är kravet på att näringsidkaren 
skall uppsåtligen bryta mot bestämmelserna, förrän han kan påläggas straffsanktioner. 
Man kan anta att det uppkommer en stor mängd situationer där näringsidkare företar te-
lemarketing även till sådana abonnenter som inte vill ha telemarketing. Näringsidkarna 
går inte till exempel tillräckligt noggrant igenom alla register, men de kan ändå inte 
anses bryta uppsåtligen mot bestämmelserna.515 Det finns inget omnämnande i förarbe-
tena varför det förutsätts uppsåtligt handlande i detta fall, medan en näringsidkare kan 

509 Se Herre 1998 s. 107.  
510 Se Yli-Ketola 1989 s. 13.  
511 Se Ds 1999:35 s. 34. 
512 För närmare information om Do Not Call registret, se You Make the Call: The FTC's New Telemar-
keting Sales Rule, <http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/tmarkg/donotcall.htm>, hämtat 31.1. 2006. 
513 D.v.s. opt-out. 
514 Artikel 13.3. 
515 Kravet på uppsåt minskar effektiviteten hos nämnda bestämmelser. 
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bli fälld även för grov vårdslöshet enligt KSL 11 kap. 1 §. I Sverige föreligger inget 
krav på uppsåt, utan redan den omständigheten att näringsidkaren har brutit mot bestäm-
melsen av oaktsamhet är tillräckligt.516

En annan omständighet som medför att ett system med opt-out inte är en bra lösning 
med tanke på konsumentskyddet, är att frågan om hur registren skall upprätthållas och 
vilken skyldighet näringsidkare har att kontrollera dessa register ännu inte har lösts. 
Avsaknad av en lagstadgad skyldighet för näringsidkare att ständigt kontrollera befint-
liga register kombinerat med ett krav på uppsåt, innebär ett synnerligen svagt skydd för 
konsumenterna. En ytterligare faktor som gör systemet med opt-out problematiskt är att 
man kan förvänta sig en ökning av telemarketing över gränserna, i takt med att sam-
talsavgifterna sjunker. Detta ökar sannolikheten för att det uppkommer internationella 
telemarketingbolag som inte längre opererar enbart inom det egna landets gränser.517 Då 
blir frågan om registrering ännu mera problematisk ifall man tillämpar ett system med 
opt-out. Ett internationellt telemarketingbolag som opererar från en annan kontinent har 
betydande svårigheter att känna till alla nationella eller regionala opt-out-register. 

Ovan har redogjorts för vissa problem med en opt-out-lösning för telemarketing. Det 
vore en betydligt bättre lösning att upprätta ett centralregister av vilket framgår alla per-
soner som vill ta emot telemarketing, d.v.s. ett system baserat på opt-in.518 Eftersom det 
är sannolikt att telemarketing över gränserna kommer att öka i framtiden, finns det skäl 
för att det upprättas ett gemensamt register för t.ex. EU, eller ett globalt register under-
ordnat t.ex. ICC. Problemet är att bildandet och upprätthållandet av ett sådant register är 
väldigt dyrt.519

Det är svårt att förutspå vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få för telemarketing-
industrin att gå från en opt-out-lösning till ett system med opt-in. Troligtvis skulle det i 
begynnelseskedet medföra stora ekonomiska svårigheter för många företag.520 Samtidigt 
som systemet skulle medföra kostnader för företagen skulle det emellertid uppkomma 
vissa inbesparingar. Antagandet bygger på att ett system med opt-in ökar företagens 
möjlighet att få till stånd önskat resultat, eftersom endast sådana personer som är in-
tresserade av att ta emot telemarketing framgår av registret. Antalet samtal som inte le-
der till eftersträvade resultat minskar därmed märkbart.521

516 MFL 22 §. Jag återkommer till problematiken kring kravet på uppsåt i kap. 6.1.4. 
517 Jfr Schmitz 1993 s. 391. Dagens ungdom och kommande generationer kommer att besitta betydligt 
bättre språkkunskaper, i synnerhet i det engelska språket, än vad fallet tidigare varit till följd av dator- och 
videospel, Internet, filmer, musikvideon o.s.v. Även denna omständighet kommer att öka företagens in-
tresse att utföra telemarketing över gränserna. 
518 Registret kunde utformas på olika sätt, t.ex. möjlighet för abonnenten att anmäla vissa intresseområden 
som han godkänner telemarketing för. 
519 Verksamheten kunde finansieras genom att alla som brukar registret betalar en liten avgift för sina för-
frågningar, eller eventuellt en viss årsavgift. 
520 Många telemarketingföretag är oroliga för att det blir en konkursvåg inom branschen om det förutsätts 
förhandsgodkännande av konsumenterna. Telemarketingföretagen betonar att konsumenterna erbjuds ett 
tillräckligt bra skydd om företagen själva arbetar målmedvetet för att hålla marknaden fri från oseriösa 
företag. Se Rogalin 1997: ”Ska Konsumentverket stoppa en framtidsbransch? <www.bite.se/nyheter/ 
19971104.html>, hämtat 12.1.1999. 
521 Om man antar att informationen om ett dylikt register når största delen av konsumenterna kan följande 
konstateras; blir gapet mellan dem som anmäler sitt intresse att ta emot telemarketing och de antal per-
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Den nuvarande opt-out-lösningen i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
samt kravet på uppsåt, erbjuder inte konsumenterna något effektivt skydd. Det ligger 
inte i företagens intressen att marknadsföra förekomsten av dylika register. Hittills har 
det inte heller från myndighetshåll vidtagits några omfattande informationskampanjer. 
Ett system med opt-in skulle däremot medföra att företagen genomför omfattande mark-
nadsföringskampanjer. Det ligger nämligen i företagens intresse att så många konsu-
menter som möjligt anmäler sig till ett sådant register. 

Med tanke på konsumenternas effektiva skydd mot oönskad telemarketing bör det in-
föras ett system där konsumentens förhandssamtycke krävs.522 Ovan har konstaterats att 
telemarketing åsamkar mottagaren kostnader, ifall han har valt funktionen att vidare-
koppla samtal från sin fasta telefon till sin mobiltelefon. Varje samtal som vidarekopp-
las betalar konsumenten själv. Har konsumenten gett tillstånd till telemarketing, kan 
man anse att han har accepterat att bli kontaktad av en telefonförsäljare under den tid 
som han har samtal vidarekopplat till mobiltelefonen. Däremot skall en konsument som 
inte vill ta emot telemarketing inte behöva betala för att han blir kontaktad av en tele-
fonförsäljare. För att en marknadsföringsåtgärd som kan förorsaka mottagaren kostna-
der skall få användas, bör mottagaren ha givit sitt samtycke till det på förhand.

Enligt ett flertal undersökningar upplever över 80 procent av medborgarna telemarke-
ting som störande, och ca hälften anser att telefonförsäljning kränker hemfriden. Det är 
skäl att betona att punkt 17 i ingressen i distansavtalsdirektivet betonar att artikel 8 och 
10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna är tillämpliga, och att konsumenten bör tillerkännas en rätt till skydd 
för privatlivet. Beträffande reglerna om skyddet för privatliv och hemfrid kan man för-
utsätta att staten inte bara skall avhålla sig från att kränka medborgarnas skydd, utan 
staten skall också vidta aktiva åtgärder för att skydda privatlivet mot inblandning av 
andra individer.523

I direktivet om integritet och elektronisk kommunikation har medlemsstaterna givits 
möjlighet att välja mellan opt-in och opt-out beträffande telemarketing (art. 13.3). I 
punkt 42 i ingressen till nämnda direktiv motiveras möjligheten för en medlemsstat att 
tillämpa ett system med opt-in på följande vis: ”För att trots detta inte sänka den nu-
varande nivån beträffande skydd av integriteten bör medlemsstaterna få rätt att be-
hålla nationella system som endast medger sådana samtal till abonnenter och använ-
dare som har lämnat samtycke i förväg.” 

Med stöd av det som kommit fram i genomgången av telemarketing i förevarande kapi-
tel, är det olyckligt att EU inte tog ett steg längre även beträffande telemarketing och 
införde ett system med enbart ”opt-in”. 

soner som i dag köper via telemarketing stort, så påvisar detta att telemarketing medför för många per-
soner en psykologisk press att köpa något som personen inte egentligen är intresserad av. 
522 Under beredningen av ändringarna av den svenska marknadsföringslagen gavs två alternativa förslag, 
ett förslag med opt-out-lösning och ett med opt-in-lösning, se Ds 1999:35 s. 41. Opt-out-lösningen blev 
det alternativ som slutligen valdes i lagen.   
523 Se RP 309/1993 s. 57 samt Pellonpää 1996 s. 376. Utvecklingen av nya tekniker innebär att det konti-
nuerligt uppkommer nya hot mot vars och ens privatliv. Hoten kommer vanligtvis från andra individer, 
vilket innebär att statens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att skydda privatlivet hos de enskilda 
individerna, accentueras i och med den tekniska utvecklingen. Se Viljanen 1999b s. 338.
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4.5.1.5 SPIT 

Det sista argumentet för införande av opt-in för telemarketing är att vi står på tröskeln 
till ett lika allvarligt, om inte ännu allvarligare, problem än skräppost, nämligen spit. 
Benämningen spit är en härledning från ”spam over Internet telephony”.524 Internet-
telefoni är en av de hetaste trenderna för tillfället inom telekombranschen. Använd-
ningen av VoIP ökar snabbt bland såväl företag som privatpersoner.525 Den största för-
delen med VoIP jämfört med traditionell telefoni är kostnadsaspekten.526 Mängden spit 
är tills vidare mycket blygsam, av det enkla skälet att antalet internettelefonianvändare 
utgör endast en liten bråkdel av personer som använder telefon. Det är dock ingen tve-
kan om att det inom en nära framtid, kommer att inträffa en explosionsartad tillväxt av 
mängden marknadsföring via Internettelefoni.527

Den nya teknologin kommer att innebära många nya möjligheter för telemarketingföre-
tag, och samtidigt även nya olägenheter för mottagarna. Vid traditionell telefoni är anta-
let samtal som kan ringas samtidigt begränsade till antalet utgående linjer. VoIP har 
inga sådana begränsningar. Det är teoretiskt sett möjligt att ringa till tusentals mottagare 
samtidigt. Om inte mottagaren svarar, bandas samtalet in på svararen (röstbrevlåda). 
Med all sannolikhet kommer personers röstbrevlådor att snabbt fyllas med reklammed-
delanden, på samma sätt som e-postutrymmet fylls redan i dag. Man kan dock anta att 
situationen förvärras märkbart jämfört med skräpposten, eftersom filterteknikerna gör 
att en betydande del av skräpposten aldrig når fram. Det har i och för sig redan lämnats 
in patentansökningar på teknologi för att filtrera bort spit.528 Problemet är att det är be-
tydligt svårare att skriva algoritmer som filtrerar bort uttalade ord och fraser än skriven 
text, eftersom variationer i uttal är så stora.529 Det finns även risk för att det skickas vi-
rus till internettelefoner, så att mottagarens telefon i sin tur börjar sända spit-meddelan-
den. Syftet med ett sådant virus kan även vara att bringa samman tusentals VoIP sys-
tem, för att genomföra DOS-attacker.530 Sådana attacker kan leda till att telefonlinjerna 
för dem som hamnar ut för attackerna, kontinuerligt är upptagna så att de inte kan 
använda sin telefon. En ytterligare fara är att mängden bedrägerier via telemarketing 
ökar p.g.a. att det är betydligt svårare att spåra ett telefonsamtal som förmedlats via IP 
än ett ordinärt telefonsamtal.531

524 Ibland påträffas begreppet vam för samma fenomen. Vam är en förkortning av ”VoIP spam”. 
525 År 2003 använde ca 131.000 hushåll i USA internettelefoni. Siffran förväntas stiga till 17.5 miljoner år 
2008. Se Biever 2004, kapitel ”Inevitable growth”, stycke 2. I Finland uppgår antalet konsumenter som 
använder sig av avgiftsfri internettelefoni redan till 150.000, och minst 50.000 konsumenter använder av-
giftsbelagda internettelefonitjänster. Se Karvonen 2005 s. 16. 
526 Det finns t.o.m. företag som erbjuder kostnadsfria VoIP-samtal. Se närmare kap. 2.1.1.  
527 Se Anderberg 2005 s. 4. 
528 Bl.a. företaget Qovia har sökt patent för en metod att observera och förhindra spit. Se Posluns 2004, s. 
351. 
529 Se Biever 2004, kapitel ”Inevitable growth”, stycke 4. 
530 Se Biever 2004, kapitel ”Inevitable growth”, stycke 5. DOS-attack är en förkortning av denial-of-
service-attack. Det är en form av attack i ett nätverk, som är avsedd att knäcka nätverket genom att 
översvämma (flooding) det med värdelös trafik. 
531<http://searchenterprisevoice.techtarget.com/sDefinition/0,,sid66_gci1024458,00.html>, hämtat 31.5. 
2005.
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Enligt gällande lagstiftning i Finland krävs förhandssamtycke om spit-meddelandet 
sänds som ett inbandat meddelande, eller om den som gör telefonförsäljningen lämnar 
meddelande i mottagarens röstbrevlåda. Ett marknadsföringsmeddelande som sänds 
som ett inbandat meddelande kan jämställas med automatiska uppringningssystem utan 
mänsklig medverkan, och omfattas därmed av 26 § L om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. Ett talmeddelande som lämnas på mottagarens röstbrevlåda, hör däre-
mot inte nödvändigtvis till någon av de kommunikationstekniker som kräver mottaga-
rens förhandssamtycke enligt art. 13.1 i direktivet om integritet och elektronisk kom-
munikation. Den teknik som står närmast ett sådant förfarande är e-posten. E-post 
definieras i direktivet enligt följande: ”ett meddelande i form av text, röst, ljud eller bild 
som sänds via ett allmänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i 
mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det.”532 I de svenska förarbe-
tena till implementeringen av direktivet konstateras att en extensiv tolkning av begrep-
pet e-post torde omfatta även telefonsvarare, men att begreppet inte skall ges en sådan 
vid tolkning.533 Den finska lagstiftaren valde däremot en annan lösning än den svenska. 
Vid implementeringen av direktivet utvidgades listan över typer av meddelanden som 
kräver förhandssamtycke, med talmeddelanden. Det innebär att även samtal som bandas 
in på en telefonsvarare förutsätter förhandssamtycke av mottagaren.  

Annan telemarketing via VoIP baserar sig på en opt-out-lösning enligt gällande lagstift-
ning. Jag har tidigare kritiserat lagstiftarens motiveringar att inte kräva opt-in-lösning 
för sådana situationer, där det tekniskt har gjorts så lätt som möjligt att upprätta en tele-
fonförbindelse. Troligtvis har lagstiftaren då haft i åtanke att den som utför telefonför-
säljningen endast har en utgående linje. VoIP har dock inga sådana begränsningar. Det 
innebär att teknik som underlättar upprättandet av telefonförbindelser kan leda till att 
samtalet riktas till ett obestämt antal mottagare på en och samma gång. Det kan emeller-
tid inte anses vara tillräckligt att inkludera endast användande av ovan nämnda teknik i 
opt-in-systemet, utan samtliga samtal. Trots att mängden telemarketingsamtal är förhål-
landevis låg i dag, upplever majoriteten av mottagarna samtalen som påträngande. En 
bidragande orsak till att mängden samtal hållits på en låg nivå är kostnaderna för sam-
talen. VoIP innebär en märkbar förändring beträffande kostnadsfördelningen.534 Det är 
lätt att inse vad reaktionerna hos mottagarna blir, om mängden telemarketingsamtal en 
mottagare får ökar från dagens nivå till ett, tiotals eller hundratals samtal per dag.  

4.5.2 TV- och radioreklam  

TV och radio har redan en längre tid varit viktiga marknadsföringskanaler. I vissa länder 
var det dock förbjudet med marknadsföring i TV och radio, men tendensen under de 
senaste decennierna har varit uppkomsten av privata kanaler vars verksamhet sponsras 
med marknadsföringsintäkter. Vid TV-reklam har problemet med gränsöverskridande 

532 Artikel 2 h). 
533 Se närmare kap. 3.3.1 ovan. 
534 Att kostnaderna var en av orsakerna till att telemarketing inte placerades under opt-in-lösningen i 
direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, framgår av ingresspunkt 42 där det sägs: ”Andra 
former av direkt marknadsföring som är dyrare (här framhävt) för avsändaren … till exempel telefonsam-
tal från en person till en annan, kan motivera behållandet av ett system som ger abonnenter och använ-
dare möjlighet att meddela att de inte vill få sådana samtal.”
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reklam funnits efter uppkomsten av satellitkanaler.535 Så problemet med gränsöverskri-
dande reklam är ingen ny företeelse, även om problemet accentuerats på nytt i samband 
med marknadsföring på Internet. 

Vid undersökningen om TV- och radioreklam bryter mot något eller några av de tre kri-
terierna kan följande konstateras. TV- och radioreklam förorsakar inte mottagaren några 
kostnader. Man torde inte heller kunna räkna de avbrott i programmet som reklammed-
delanden förorsakar utgöra en sådan omständighet att det hindrar mottagaren. Argumen-
tet bygger på att mottagaren inte är förhindrad att använda TV:n eller radion under den 
tid som reklammeddelandet pågår. Reklammeddelandet medför endast ett avbrott i just 
det program som mottagaren lyssnar till eller tittar på. 

Kan man anse att TV- eller radioreklam är påträngande och stör hemfriden för motta-
garen? Vid besvarandet av denna fråga kan man hänvisa till ett avgörande av den finska 
MD från år 1990. Domstolen konstaterar i sitt avgörande (1990:19) att: ”TV-reklamer 
sänds till konsumenternas hem under korta avbrott i tv-programmen. Marknadsdomsto-
len anser att mottagande av kommersiella meddelanden som sänds via TV:n skall vara 
frivilligt för konsumenterna. Konsumenterna skall så lätt som möjligt kunna låta bli att 
titta på reklamer, d.v.s. det skall vara lätt att urskilja reklamer från övriga program”
(Egen övers.). KO har tolkat detta avgörande på så sätt att TV-reklam inte får störa 
hemfriden, och att det samtidigt ger uttryck för principen att mottagande av kommer-
siella marknadsföringsmeddelanden skall vara frivilligt för konsumenten.536 Enligt 21 § 
L om televisions- och radioverksamhet skall televisions- och radioreklam vara igen-
kännlig som reklam. De skall åtskiljas från det övriga programutbudet genom en bild- 
eller ljudsymbol. Så länge dessa krav uppfylls kan man inte anse att reklamen är på-
trängande eller stör hemfriden, eftersom mottagaren har en faktisk möjlighet att låta bli 
att ta del av reklamen. 

Övergången från analog till digital sändningsteknik och utvecklingen av nya mottag-
ningsutrustningar, har medfört helt nya metoder för TV-reklam. Dagens teknik möjlig-
gör bl.a. virtuell reklam, reklam med delad skärm samt interaktiv reklam.537 Med virtu-
ell reklam avses att man med hjälp av virtuella metoder infogar reklambilder. Tittaren 
får intrycket att reklamen finns i verkligheten, d.v.s. rent fysiskt, trots att den är infogad 
på elektronisk väg i TV-signalen.538 För tillfället används virtuell reklam främst i sam-
band med sändningar av sportevenemang, på så sätt att reklamskyltarna utmed en sport-
arena byts ut mot virtuell reklam eller så att reklamsymboler infogas på spelplanen eller 
vid sidan av målet i olika situationer under matchen.539 Reklam med delad skärm (split 
screen) innebär att TV-skärmen delas upp i olika delar. I de olika delarna kan innehåll 
av varierande slag visas samtidigt i bild. Det innebär att bl.a. reklamer kan visas i en del 
av skärmen medan programmet fortsätter.540 Med interaktiv reklam avses sådan reklam 
som blir tillgänglig för mottagaren efter att denne gjort ett aktivt val att lämna ett egent-

535 Rättspraxis kring problemet med gränsöverskridande marknadsföring behandlas nedan i kap. 9.2.
536 Se bl.a. motiveringarna i KO:s yrkanden i målet 1998:21. 
537 Se SOU 2005:62 s. 59. Gällande bestämmelser om TV-reklam anses inte vara tillräckligt flexibla med 
beaktande av den teknologiska utvecklingen, se KOM(2005) 646, s. 3.  
538 Se SOU 2005:62 s. 103. 
539 Se SOU 2005:62 s. 113. Det här möjliggör att det visas olika reklamer i olika länder, se SOU 2005:62 
s. 103. 
540 Se SOU 2005:62 s. 93 f. 
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ligt program.541 Mottagaren förflyttas med andra ord från den s.k. linjära miljön till den 
icke-linjära miljön.542

Hur förhåller sig ovan nämnda marknadsföringstekniker till de tre kriterierna? På mot-
svarande sätt som vid ”traditionell” tv-reklam blir kostnadskriteriet inte aktuellt. 
Hinder- och påträngandekriteriet kan däremot bli aktuella. Beträffande interaktiv reklam 
bör dock betonas att mottagaren inte får reklamen om han förhåller sig passiv. Situa-
tionen kan i stora drag jämställas med reklam på webbsidor; det är med andra ord inte 
fråga om mottagande av reklam, utan hämtande av reklam. Av denna orsak bör inte 
hinder- eller påträngandekriteriet i regel bli aktuella vid interaktiv reklam.543 För den 
virtuella reklamens del kan följande konstateras: så länge endast fysiska reklamutrym-
men byts ut mot virtuell reklam föreligger inga problem. Däremot bör det anses otillbör-
ligt att sätta in virtuell reklam där fysisk reklam saknas. Dessutom bör den virtuella 
reklamen inte vara mera iögonfallande eller framträdande än den reklam som normalt 
finns på platsen, eftersom den i så fall inverkar störande på mottagarens möjligheter att 
följa med programmet.544 Reklam med delad skärm är den mest problematiska av de tre 
marknadsföringsformerna. Om TV-skärmen delas in i flera delar är det klart att detta of-
ta i viss mån medför hinder för mottagaren att ta del av innehållet i det egentliga pro-
grammet. Den del av skärmen där programmet visas förminskas naturligtvis till följd av 
indelningen, och även i övrigt kan det vara svårt för mottagaren att koncentrera sig på 
programmet under den tid som reklamer visas på en annan del av skärmen.545 Dessutom 
strider det mot principen att mottagande av kommersiella marknadsföringsmeddelan-
den skall vara frivilligt för konsumenter, eftersom mottagaren inte kan undvika rekla-
men om han vill ta del av programmet i sin helhet.546 Den svenska radio- och TV-
utredningen förhåller sig restriktivt till reklam med delad skärm, bl.a. i samband med 
TV-serier och långfilmer får inte reklam med delad skärm användas.547 Utredningen an-
ser dock att reklam med delad skärm får visas i samband med direktsända sport- eller 
kulturevenemang, då det är tillåtet att göra reklamavbrott enligt gällande bestämmelser. 
Detta motiveras enligt följande: ”Utmärkande för denna typ av sändningar är att evene-
manget eller tävlingen pågår fortlöpande utan hänsyn till att programföretaget väljer 
att göra en reklampaus. TV-tittaren kommer under sådana omständigheter att helt mis-
sa händelseförloppet under den tid som annonserna visas. I detta läge är det i vart fall 
inte sämre för TV-publiken att åtminstone kunna följa exempelvis ett cykellopp eller en 
maratontävling i bild samtidigt som annonssändningen pågår.”548 Detta bör anses vara 
en ändamålsenlig lösning, eftersom mottagaren vid ett ”traditionellt” reklamavbrott än-
då skulle missa hela händelseförloppet under avbrottet. Vid reklam med delad skärm 

541 Se SOU 2005:62 s. 229. Även radiosändningar håller i snabb takt på att digitaliseras. Den digitala ra-
diotekniken möjliggör att ljudradioprogrammen kan kompletteras med text och bilder, se SOU 2005:62 s. 
166. 
542 Se SOU 2005:62 s. 229.
543 Naturligtvis kan även brott mot hinder- och påträngandekriteriet förekomma beroende på reklamens 
utformning. Så är fallet t.ex. om det öppnas tiotals reklamfönster, vilket innebär att mottagaren kan ha 
problem att återgå till den linjära miljön. 
544 Jfr SOU 2005:62 s. 113 f. 
545 Jfr SOU 2005:62 s. 99. 
546 Vid ”traditionell” TV-reklam kan mottagaren välja att byta kanal under den tid reklam visas. Det finns 
med andra ord en åtskillnad i såväl rum som tid mellan reklam och program. Vid reklam med delad skärm 
finns ingen åtskillnad i tiden, utan endast rummet. 
547 Se SOU 2005:62 s. 99. 
548 Se SOU 2005:62 s. 99.
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erbjuds den mottagare som inte vill ta emot reklam möjligheten att byta kanal, medan 
den mottagare som önskar se hela direktsändningen har möjlighet till det.  

Reklam med delad skärm skall följa allmänna bestämmelser om TV-reklam. Det inne-
bär att t.ex. bestämmelserna om högsta tillåtna reklamtid och förbud mot viss reklam 
även gäller vid reklam med delad skärm. I övrigt har programföretaget enligt utred-
ningen relativt fria händer att bestämma om reklamen med delad skärm skall förenas 
med ljud eller inte och hur stor del av skärmen som reklamerna skall uppta. Utred-
ningen ger som allmän vägledning att rutan för reklam kan vara större under de delar 
av sändningen då det inte händer så mycket, än under de delar av sändningen då tittar-
na har större intresse av att se vad som inträffar. När tittarna har ett mycket stort 
intresse av att kunna följa med händelserna, såsom t.ex. målgången i en tävling, föror-
dar utredningen att det inte bör vara tillåtet att sända reklam med delad skärm.549         

4.5.3 Hemförsäljning 

De övriga formerna av marknadsföringsåtgärder som har behandlats i denna undersök-
ning har hört samman med en viss kommunikationskanal, som kan användas för mark-
nadsföring utan att parterna samtidigt är närvarande.550 Hemförsäljning regleras i KSL 6 
kap. I samband med implementeringen av distansavtalsdirektivet separerades hem- och 
telefonförsäljning från varandra, och nämnda kapitel har i dag rubriken hemförsäljning 
och distansförsäljning. Reglerna varierar en aning beroende på om det är fråga om hem-
försäljning eller t.ex. telemarketing.551

Trots att tyngdpunkten i denna undersökning ligger på marknadsföringsåtgärder via nya 
kommunikationstekniker, finner jag det vara motiverat att kort behandla även hemför-
säljning. Ett skäl till det är att frågan om eventuellt krav på förhandssamtycke aldrig har 
aktualiserats i de finländska diskussionerna om hemförsäljning.   

Hemförsäljning är en mycket gammal form av handel. Redan i ett tidigt skede uppstod 
det ett behov av reglering. Före stiftandet av KSL fanns det bestämmelser om gårdfari-
handel och ambulerande handel.552 Ifrågavarande bestämmelser erbjöd dock inte ett till-
räckligt skydd för konsumenterna.553 Därför intogs uttryckliga bestämmelser om hem-
försäljning i samband med stiftandet av konsumentskyddslagen. Ett av skälen till att det 
stiftats särskilda regler för hemförsäljning är att konsumenten inte har tillräckliga möj-
ligheter att jämföra varan med liknande nyttigheter i affärer, vilket kan leda till irratio-
nella köpbeslut. 

I propositionen till KSL motiveras ändringen enligt följande: ”Vid hemförsäljning kan 
köparen inte i tillräcklig grad jämföra nyttighetens pris och kvalitet med motsvarande 

549 Se SOU 2005:62 s. 311. 
550 I KSL 6:4.3 definieras medel för distanskommunikation som: telefon, post, television, datanät eller 
något annat medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.
551 För närmare information om skillnaderna hänvisas till justitieministeriets betänkande ”Etäsopimus-
työryhmän mietintö 2.11.1998”. 
552 Bestämmelser om gårdfarihandel och ambulerande handel fanns intagna i L om kringföringshandel 
(1961/389). 
553 Lagen innehöll dock ett uttryckligt stadgande (9 §) om vilken tid på dygnet gårdfarihandel fick genom-
föras. Enligt nämnda paragraf var det förbjudet att utöva gårdfarihandel mellan klockan 20 och 8.
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egenskaper hos andra liknande nyttigheter.” I följande stycke i propositionen nämns 
möjligheten att konsumenten gör irrationella köpbeslut: ”Vid direkt försäljning kan 
konsumenten uppfatta köpetillfället såsom särskilt fördelaktigt och av fruktan för att 
gå miste om detta fatta ett oöverlagt beslut att köpa nyttigheten. Konsumenten kan 
även tänkas överskatta nyttan av att inte behöva uppsöka affär inom branschen eller 
göra en beställning per telefon.”554

Hemförsäljning är oftast mycket nationellt, t.o.m. regionalt, betonat. Trots detta har det 
företagits en del åtgärder på det internationella planet för att utforma regler om hem-
försäljning.555 Orsaken till att hemförsäljning oftast utövas regionalt är de höga försälj-
ningskostnaderna som hemförsäljning medför.556 Eftersom hemförsäljning till sin natur 
är regional, eller i vissa fall nationell, är det inte så viktigt att det utformas helt likformi-
ga regler internationellt. Karakteristiskt för de övriga formerna av marknadsförings-
åtgärder som har behandlats ovan är däremot att åtgärderna till följd av den tekniska ut-
vecklingen är gränsöverskridande. 

Huruvida hemförsäljning kränker något eller några av de tre kriterierna kan följande 
konstateras. Hemförsäljning medför inte några direkta kostnader för mottagaren.557 Man 
kan inte heller anse att kriteriet att marknadsföringsåtgärderna inte får hindra mottaga-
ren kränks vid hemförsäljning. Det gäller dock under den förutsättning att den som utför 
hemförsäljningen genast meddelar syftet med besöket. Det finns inget sådant omnäm-
nande i lagen, i motsats till reglerna om telefonförsäljning. Trots avsaknaden av ett dy-
likt stadgande bör samma regel gälla även för hemförsäljning.558 Den som blir uppbe-
sökt av en hemförsäljare bör ha samma möjlighet som den som får ett telemarketing-
samtal att snabbt kunna besluta, om han vill att försäljningssituationen skall fortgå. Det 
finns inga omständigheter som talar för att en hemförsäljare har rätt att dölja det verk-
liga syftet med besöket en längre tid. 

På basis av de två första kriterierna kan man med stöd av det som nämnts ovan inte anse 
att förhandssamtycke behöver inhämtas vid hemförsäljning. Nedan skall jag utreda hu-
ruvida hemförsäljning kan anses strida mot det tredje kriteriet.  

Mycket av vad som sades ovan om telemarketing gäller även för hemförsäljning. Mer-
parten av konsumenterna upplever att hemförsäljning är störande och påträngande. Un-
dersökningar utförda i Sverige visar att hela 77 procent av de svenska konsumenterna är 
negativt inställda till hemförsäljning, medan 44 procent anser att hemförsäljning är en 
påträngande försäljningsform.559 Det är också vanligt att försäljarna inte respekterar 
konsumenternas önskemål om att inte köpa något. Det medför att konsumenten i många 

554 Se RP 8/1977 s. 53. Bestämmelserna angående hemförsäljning reglerar konsumentens rätt att frånträda 
köpet. Dessa skall dock inte behandlas i detta arbete. 
555 EU antog 1985 det s.k. hemförsäljningsdirektivet (Rådets direktiv av den 20 december 1985 för att 
skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (85/577/EEG)). 
556 Vissa stora multinationella företag använder sig av hemförsäljning. Men på grund av de höga kostna-
der som hemförsäljningen medför och att säljarna bör behärska det språk som invånarna talar, så har före-
tagen kontor i respektive länder. 
557 Med undantag om mottagaren utför ackordsarbete hemma. Se diskussionen kring detta i kap. 4.1. 
558 Noterbart är att i punkt 25 i Bilaga I till det nya direktivet om otillbörliga affärsmetoder stadgas att 
personliga besök i konsumentens hem och ignorerande av konsumentens anmodan om att lämna hans 
hem eller inte komma tillbaka, utgör en aggressiv affärsmetod och är således förbjuden enligt artikel 5.
559 Se Konsumentverket: Rapport 1995/96:44 s. 4 och s. 22. 
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fall ingår avtal enbart för att bli av med försäljaren.560 Också konsumentundersökningar 
i USA visar att en stor del av de amerikanska konsumenterna är negativt inställda till 
hemförsäljning. Bl.a. 53 procent anser att det borde vara olagligt eftersom det kränker 
privatlivet att kontakta konsumenten antingen per telefon eller via hembesök utan att 
först ha begärt tillstånd.561 Siffrorna är liknande i Finland. I en undersökning visade det 
sig att över hälften av de tillfrågade ansåg att hemförsäljare störde hemfriden.562

Efter att hemförsäljaren har lyckats övertala konsumenten att släppa in honom i bosta-
den, torde de flesta konsumenterna känna det obehagligt att avbryta försäljaren.563 Man 
kan skilja mellan olika typer av hemförsäljning;564 de vanligaste formerna av hemför-
säljning är att säljaren uppsöker konsumentens hem (traditionell hemförsäljning) eller 
att konsumenten uppsöker en annan konsuments hem, såsom fallet är vid s.k. home par-
ties. Home parties-modellen bygger på att värden/värdinnan fungerar som förmedlare 
för ett visst företag. Företaget har oftast en egen representant närvarande för att demon-
strera företagets produkter. Den som arrangerat tillställningen får en viss provision, som 
är beroende av den sammanlagda försäljningssumman. Det finns ett flertal internatio-
nella företag som säljer sina produkter enbart via home parties. Det kanske mest kända 
och ett av de äldsta företaget på detta område är Tupperware. Eftersom värdinnan har 
bjudit in köparna personligen och ställt till med kaffebjudning, känner säkert de flesta 
som blivit inbjudna en press på sig att köpa.565 Man kan dock anse att konsumenten vid 
home parties har givit sitt uttryckliga samtycke, redan genom att komma till säljarens 
hem. 

Eftersom så stor del av konsumenterna upplever hemförsäljning som störande av hem-
friden, borde hemförsäljning underkastas kravet på förhandssamtycke av mottagaren. I 
Finland har inte frågan om avisering, d.v.s. kravet att inhämta konsumentens godkän-
nande att få besöka konsumentens hem före besöket, diskuterats. I Sverige diskuterades 
frågan om avisering i samband med förslaget till ny hemförsäljningslag. I förslaget till 
den nya hemförsäljningslagen (1979) ingick ett krav på avisering. Enligt förslaget måste 
försäljaren inhämta konsumentens förhandsgodkännande skriftligen eller per telefon. 
Konsumentens samtycke skulle enligt förslaget vara uttryckligt. Det innebar att om kon-
sumenten förhöll sig passiv till förfrågan fick inte försäljaren besöka konsumentens 
hem.566 Aviseringsregeln föll dock bort under den fortsatta behandlingen. 

560 Se Konsumentverket: Rapport 1995/96:48 s. 24. 
561 Se Jolson 1970 s. 119. 
562 Se Länsisyrjä m.fl. 1982 s. 18.   
563 Se Ekdahl & Huldt & Swahn 1982 s. 13. 
564 Hemförsäljning definieras i KSL 6:3 enligt följande: ”Med hemförsäljning avses i detta kapitel utbud 
av en konsumtionsnyttighet till konsumenten personligen på någon annan plats än näringsidkarens 
driftställe. Såsom hemförsäljning betraktas dock inte utbud av konsumtionsnyttigheter 1) på en sådan 
plats där konsumtionsnyttigheter allmänt bjuds ut, 2) på en plats som inte är en privatbostad och dit 
näringsidkaren genom annonsering bjuder in konsumenter för att skaffa konsumtionsnyttigheter utan att 
näringsidkaren sköter om transporten av konsumenterna samt 3) på en plats dit näringsidkaren kommer på 
konsumentens uttryckliga begäran för att erbjuda konsumenten en sådan konsumtionsnyttighet som 
omfattas av konsumentens begäran.” 
565 Trots att det inte föreligger något köptvång, medför stämningen på bjudningen att även de som beslutat 
sig hemma för att inte köpa något oftast ändå köper något, se Pelttari 1992 s. 50. 
566 Se SOU 1979:76 s. 101 ff. 
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Beslutet att inte inta en aviseringsregel motiveras i propositionen enligt följande:567

”Företrädare för näringslivet har framhållit att en sådan skyldighet i praktiken är lik-
tydig med ett förbud mot hemförsäljning. Även om farhågorna för en sådan utveck-
ling kan synas överdrivna, är det tydligt att en aviseringsskyldighet skulle innebära 
ett omvälvande ingrepp i hemförsäljningsverksamheten som kan leda till att denna 
verksamhet i fortsättningen allvarligt försvåras … Regler som kan få så ingripande 
verkningar bör inte införas utan att det kan motiveras av allvarliga missförhållanden 
eller olägenheter för konsumenterna. Det finns knappast belägg för att läget f.n. skul-
le vara sådant inom hemförsäljningsbranschen.”568

Hemförsäljningens betydelse har minskat de senaste åren. Det hänger antagligen sam-
man med de höga kostnaderna jämfört med att sätta upp en elektronisk webbaffär på 
Internet.569 Även detta talar för att införa krav på förhandssamtycke av mottagaren. Mål-
sättningen med bestämmelserna om marknadsföring via olika kanaler är att de bör utfor-
mas teknikoberoende, d.v.s. att de är likartade oberoende av vilken teknik som används 
som kommunikationskanal. Trots att det vid hemförsäljning inte används någon teknik 
för frambefordrandet av marknadsföringsåtgärden, finns det inga tyngande argument för 
att behandla hemförsäljning på annat sätt än t.ex. telemarketing. Både hemförsäljning 
och telemarketing upplevs som påträngande och störande av hemfriden hos en mycket 
stor del av konsumenterna. Skyddet av den personliga integriteten och hemfriden beto-
nas i allt högre grad såväl inom den internationella som nationella lagstiftningen. Det 
finns inget hinder för att EU:s medlemsstater inför ett system med opt-in även för hem-
försäljning. I punkt 8 i ingressen till hemförsäljningsdirektivet sägs det nämligen: ”Med-
lemsstaternas frihet att bibehålla eller införa totalt eller partiellt förbud mot att avtal 
sluts utanför fasta affärslokaler får inte påverkas i den mån de anser detta vara i konsu-
menternas intresse.” Medlemsstaterna har alltså möjlighet att införa ett totalt förbud 
mot hemförsäljning om de anser detta vara i konsumenternas intresse. Ett system med 
opt-in där mottagarens uttryckliga samtycke krävs på förhand ger konsumenterna dock 
ett lika bra skydd som ett system med ett totalt förbud. Systemet med opt-in har emel-
lertid den fördelen att de konsumenter som vill bli kontaktade av hemförsäljare fortsätt-
ningsvis har den möjligheten, vilket de naturligtvis inte har om det införs ett system 
med ett totalt förbud.570

567 Se prop. 1981/82:40 s. 10. 
568 T.ex. i Danmark har man en mycket mer restriktiv inställning till hem- och telefonförsäljning. I 
Danmark finns nämligen en lag som förbjuder hem- och telefonförsäljning utan föregående anmälan 
härom; Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23.12.1987 om visse forbrugeraftaler. Vissa varor och tjänster är 
dock inte underkastade detta förbud, t.ex. försäljning av böcker och försäkringar är undantagna kravet på 
förhandsanmälan, se §2 1 och 2 mom. i nämnda lag. 
569 En annan orsak till att hemförsäljningens betydelse har minskat torde vara att allt fler bostadshus 
förses med portkoder. 
570 Vid besvarandet av frågan hur konsumentens uttryckliga samtycke kan inhämtas, bör det poängteras 
att det skall ske i skriftlig form. Hemförsäljaren bör inte ges rätt att per telefon kontakta konsumenten vid 
utredningen om samtycke. Ett sådant samtal kan nämligen jämställas med telemarketing. 
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4.5.4 Adresserad och oadresserad direktreklam571

Adresserad och oadresserad direktreklam är en viktig marknadsföringskanal för många 
företag. Adresserad direktreklam har under det gångna decenniet varit ett av de snab-
baste växande områdena inom direktmarknadsföringen.572 Av samma orsaker som jag 
fann det befogat att undersöka hemförsäljning, skall jag nedan kort behandla adresserad 
och oadresserad direktreklam för att granska om även dessa två former av marknads-
föring bör falla in under ett system med opt-in. 

För närvarande tillämpas för adresserad och oadresserad direktreklam en opt-out-
lösning. Med andra ord behöver den som sänder dylika marknadsföringsmeddelanden 
inte inhämta mottagarnas förhandssamtycke. Å andra sidan har mottagarna enligt per-
sonuppgiftslagen (523/1999) en lagstadgad rätt att förbjuda att det sänds direktreklam 
till dem. Detta följer av 19 § i personuppgiftslagen som ger den registrerade rätt att för-
bjuda insamling och registrering av personuppgifter för direktmarknadsföring. Förbudet 
som följer av personuppgiftslagen gäller dock endast adresserad direktreklam. För o-
adresserad direktreklam finns inget uttryckligt lagstadgande, men även för oadresserad 
direktreklam bör mottagarens önskemål om att inte bli tillsänd dylika respekteras. Efter-
som den som sänder ut oadresserad direktreklam inte känner till de enskilda mottagarna, 
kan man för denna form av marknadsföring inte upprätthålla något register.573

I USA har frågan om möjligheterna att begränsa direktreklam förekommit i ett flertal 
domstolsavgöranden. Den centrala frågan i dessa avgöranden har varit hur man skall dra 
balansgången mellan marknadsförarens yttrandefrihet som garanteras i första tillägget i 
den amerikanska konstitutionen och medborgarnas rätt att kontrollera vad som kommer 
in till deras hem.574 Även om kommersiella meddelanden skyddas av yttrandefrihet, har 
de inte lika starkt skydd som icke kommersiella meddelanden.575 Rätten att sända kom-
mersiella meddelanden kan nämligen inskränkas under vissa förutsättningar. I fallet 
Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Comm’n of New York576 ut-
arbetade Högsta domstolen ett fyrdelat test för att fastställa giltigheten av restriktioner 
av kommersiella meddelanden. 

I den första delen av testet granskas om det kommersiella meddelandet uppnår grund-
lagsenligt skydd. För att kommersiella meddelanden skall uppnå sådant skydd, måste 
de anses utgöra lagenlig verksamhet och inte vara vilseledande. I den andra delen av 
testet undersöker domstolen huruvida myndigheternas intresse att begränsa kommer-

571 Med direktreklam avses här reklammeddelanden i skriftlig form som delas ut till fysiska postlådor. 
572 Redan år 1996 uppgick den totala summan som spenderades på direktmarknadsföring i Finland till ca 
417 miljoner euro, se Manninen 1996 s. 12. 
573 I stället bör mottagarna, ifall de inte önskar få dylik reklam, sätta upp en skylt med texten ”ingen 
reklam” på sin postlåda eller brevlucka. Det är sedan den som delar ut reklamen som skall följa motta-
garnas önskemål.  
574 Se Carroll 1996 s. 239. Kommersiella meddelanden har emellertid inte alltid ansetts höra till kretsen 
som skyddas av yttrandefrihet. I Valentine v. Chrestensen konstaterar Högsta domstolen att ”Streets are 
proper places for exercise of freedom of communicating information and disseminating opinion, … but 
the Constitution imposes no such restraint on government with respect to commercial advertising.” 
Valentine v. Chrestensen, 316 U.S. 52 (1942). 
575 Situationen är densamma i Finland. Bestämmelserna i KSL gäller endast kommersiell marknadsföring.  
576 Central Hudson Gas & Electric Corporation v. Public Service Commission of New York, 100 S.Ct 
2343 (1980).
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siella meddelanden är reellt. Om svaret är jakande undersöker domstolen för det tred-
je om regleringen direkt främjar myndigheternas intresse samt för det fjärde att in-
skränkningen inte är mer omfattande än vad som är behövligt för att uppnå ifrågava-
rande intresse.577

Om myndigheterna beslutar om sådana inskränkningar i rätten att sända kommersiella 
meddelanden vilka inte uppfyller kraven i ovan nämnda test, anses dessa inskränkningar 
strida mot den i grundlagen tryggade yttrandefriheten, och således vara ogiltiga. Myn-
digheter har dock rätt att ingripa mot falska, bedrägliga eller vilseledande säljtekni-
ker578, likaså kan myndigheter förbjuda kommersiella meddelanden som hör samman 
med illegalt beteende579. Myndigheter har inte rätt att uppgöra register dit personer som 
inte vill ha direktreklam anmäler sig, och kräva att marknadsförare på förhand måste 
kontrollera vilka personer som finns i registret.580 Däremot anses det inte strida mot 
marknadsförarnas yttrandefrihet att i lagstiftning tillerkänna enskilda personer rätt att 
kräva att deras adressuppgifter tas bort från postningslistor och förbjuda framtida ut-
skick. 

I Rowan v. United States Post Office konstaterar Högsta domstolen att ”Nothing in the 
Constitution compels us to listen to or view any unwanted communication, whatever 
its merit; we see no basis for according the printed word or pictures a different or 
more preferred status because they are sent by mail. The ancient concept that “a 
man’s home is his castle” into which “not even the king may enter” has lost none of 
its vitality, and none of the recognized exceptions includes any right to communicate 
offensively with another.”581           

Även i Finland är den rådande uppfattningen att kommersiella meddelanden inte hör till 
kärnområdet för yttrandefrihet. Detta framgår bl.a. av GrUU 19/1998 där det sägs: 

”Yttrandefrihetsbestämmelsen i 10 § 1 mom. regeringsformen tryggar i princip också 
kommersiell kommunikation (RP 309/1993 rd, s. 60), även om kommunikation som 
hör samman med näringsverksamhet inte har ansetts höra till den i grundlagen tryg-
gade yttrandefrihetens kärnområde (GrUU 1/1993 rd). Grundtanken beträffande ytt-
randefriheten har av tradition ansetts vara framför allt en politisk grundläggande 
frihet.”582

577 Central Hudson Gas & Electric Corporation v. Public Service Commission of New York, 100 S.Ct. 
2343 (1980), s. 2351. 
578 Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 96 S.Ct. 1817 (1976), s. 
1830 f. Jfr uttalandet av den europeiska människorättsdomstolen i målet Casado Coca v. Spain (1994) 
paragraf 51. 
579 Pittsburgh Press Company v. The Pittsburgh Commission on Human Relations, 93 S.Ct. 2553 (1973), 
s. 2560. 
580 Distribution Systems of America, Inc. v. Village of Old Westbury, 862 F. Supp. 950 (E.D.N.Y. 1994). 
Myndigheterna har inte heller rätt att förbjuda en hel kategori av reklam från att förmedlas via posten, 
med motiveringen att ifrågavarande reklam kan upplevas anstötande för en del av mottagarna. Högsta 
Domstolen konstaterade i fallet Bolger v. Youngs Drug Products Corp. att den federala lagen i delstaten 
Columbia, vilken förbjöd icke begärd reklam om preventivmedel stred mot yttrandefriheten. William F. 
Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 103 S.Ct. 2875 (1983). 
581 Daniel Rowan v. United States Post Office Department, 90 S.Ct. 1484 (1970), s. 1490.
582 Se GrUU 19/1998 s. 5. Jfr också GrUU 23/2000 s. 6, GrUU 60/2001 s. 4 samt GrUU 9/2004 s. 7. 
Även den europeiska människorättsdomstolen har i sin rättspraxis ansett att kommersiella meddelanden 
faller in under yttrandefriheten. Se Casado Coca v. Spain (1994) paragraf 35. För en närmare översikt av 
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Eftersom kommersiella meddelanden inte hör till kärnområdet för yttrandefriheten är 
det enklare att införa begränsningar för sådana meddelanden jämfört med politiska med-
delanden. Kommersiella meddelanden är dock skyddade mot ogrundade och godtyck-
liga begränsningar.583

Granskar man emottagande av adresserad och oadresserad direktreklam med hänsyn till 
de tre utarbetade kriterierna, kan följande synpunkter framföras. Emottagande av adres-
serad och oadresserad direktreklam kan åsamka mottagaren vissa kostnader.584 Eftersom 
utrymmet i den fysiska brevlådan på samma sätt som en elektronisk brevlåda är begrän-
sat kan man tänka sig att stora mängder av adresserad och oadresserad direktreklam 
hindrar mottagandet av personliga försändelser. Många mottagare kan även uppfatta 
direktreklam, i synnerhet adresserad direktreklam, vara påträngande på basis av inne-
hållet i reklamen. 

Ovan nämnda omständigheter talar för att det även för adresserad och oadresserad 
direktreklam bör tillämpas ett system med opt-in. Det finns dock många vägande argu-
ment för att bibehålla ett opt-out-system för dessa två former av marknadsföring. Vad 
gäller kostnadsaspekten har jag i samband med de nya kommunikationskanalerna argu-
menterat för att även små kostnader skall beaktas. För adresserad och oadresserad di-
rektreklam bör dylika små kostnader inte väga så tungt att det skulle förutsätta ett sys-
tem med opt-in. Motiveringen för att de skall beaktas vid användande av nya kommuni-
kationstekniker men inte för adresserad och oadresserad direktreklam, är att det vid den 
sist nämnda formen av marknadsföring inte föreligger någon uppenbar fara för en kost-
nadsförskjutning från marknadsföraren till mottagaren.585

Emottagande av adresserad och oadresserad direktreklam kan inte heller anses förorsaka 
sådant hinder för mottagaren att ett system med opt-in vore nödvändigt. Mottagaren kan 
nämligen själv välja när han önskar gå genom reklammeddelandena. Eftersom det vid 
adresserad direktreklam skall framgå redan av ytterkuvertet att det är fråga om reklam, 
behöver mottagaren inte ens öppna kuvertet. Jag är benägen att godta följande uttalande 
av domaren i fallet Lamont v. Commissioner of Motor Vehicles: ”The short, though 
regular, journey from mail box to trash can … is an acceptable burden … so far as the 
Constitution is concerned.”586

Adresserad direktreklam upplevs av mottagarna vara mycket mer personliga än oadres-
serade reklamutskick. Det innebär att adresserad direktreklam kan upplevas vara på-
trängande om det har stötande innehåll.587 Trots detta har myndigheter inte ansetts ha 

mål där den europeiska människorättsdomstolen tagit ställning till yttrandefriheten och kommersiella 
meddelanden, se Caddell 2004 s. 207 ff. 
583 Se Manninen 1999 s. 391. 
584 Så är fallet om mottagaren inte har en fastställd taxa för avfallshantering som är oberoende av mäng-
den avfall. 
585 I motsats till massutskick via t.ex. e-post är det mycket dyrt för marknadsföraren att sända ut stora 
mängder adresserad och oadresserad direktreklam. Vid adresserad direktreklam uppkommer förutom pap-
pers- och tryckkostnader avgifter för porto. Även vid oadresserad direktreklam uppkommer vissa distri-
butionskostnader. 
586 Lamont v. Commissioner of Motor Vehicles and R. L. Polk & Co., 269 F.Supp. 880 (1967), s. 883. 
587 Blume konstaterar att det saknas sociologiska undersökningar över huruvida konsumenter upplever 
direktmarknadsföring utgöra en kränkning av deras privatliv. Han konstaterar vidare: ”Umidelbart fore-
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möjlighet att ingripa i adresserad direktreklam av sådant som i övrigt kan marknads-
föras lagligen. Denna regel är emellertid inte undantagslös, vilket framgår av MD 
1992:10.

En näringsidkare hade marknadsfört gravstenar via adresserad direktreklam på grund-
val av dödsannonser. Näringsidkaren hade hämtat adressuppgifter ur telefonkatalo-
gen, dock utan att försäkra sig om att det inte förekom fel eller misstag i uppgifterna. 
Detta förfarande hade lett till att broschyrer om gravstenar hade skickats till fel 
personer. I sitt avgörande konstaterar domstolen följande: ”Att få ett försäljningsbrev 
som innehåller reklam om gravstenar medför att mottagaren upplever det som om det 
skulle vara aktuellt att köpa en gravsten till följd av ett dödsfall bland de närmaste 
anhöriga. Om det inte har skett något dödsfall bland någon av de nära anhöriga, ska-
par försäljningsbrevet den uppfattningen att avsändaren känner till ett sådant döds-
fall som mottagaren ännu inte fått kännedom om” (Egen övers.).588    

Andra exempel på situationer där näringsidkaren är tvungen att iaktta större försiktighet 
om han använder sig av adresserad direktreklam i stället för oadresserad, är då det i 
marknadsföringen nämns produkter som förutsätter en viss åldersgräns.589 Näringsidka-
re som använder sig av adresserad direktreklam måste dessutom iaktta stor försiktighet 
så att reklammeddelandena inte riktar sig till barn. MD har förbjudit adresserad direkt-
reklam riktad till minderåriga. I MD 2003:80 förbjöds Oy Radiolinja Ab att marknads-
föra mobiltelefonanslutningar via adresserad direktreklam riktat till minderåriga perso-
ner. Den omständigheten att reklamen sänts till minderåriga personer p.g.a. ett misstag i 
det tekniska genomförandet, fråntog inte företagets ansvar för nämnda marknadsfö-
ring.590

Se även SvMD 1983:16 där KO konstaterar följande: ”Direktreklam är en effektiv och 
påträngande reklamform, genom att den söker upp konsumenten i dennes bostad. 
Detta gäller särskilt direktadresserad reklam. Barn torde ofta ha en begränsad möj-
lighet att värja sig mot den personliga bearbetning som direktreklam innebär. All-
mänt inom näringslivet har man avstått ifrån att skicka direktadresserad reklam till 
barn under 16 år. Detta får anses vara en väl etablerad praxis. Mot denna bakgrund 
måste det anses vara oförenligt med god affärssed att vända sig till barn med direkt-
reklam.”

Se också SvMD 1999:26 där domstolen konstaterar: ”Detta innebär att huvudregeln 
är att direktreklam till barn under 16 år utgör otillbörlig marknadsföring men att 
undantag från denna regel kan gälla med hänsyn till omständigheterna i det särskilda 
fallet, t.ex. när målsmans medgivande föreligger.”

kommer det forhold, at en forbruger modtager en personlig adresseret henvendelse reklamerende for et 
produkt eller tjenesteydelse, ikke i sig selv at kunne konstituere en krænkelse af privatsfæren. Personlig 
eller telefonisk markedsføring udgør her særtilfælde, hvor det kan være mere forståeligt, at sådanne 
krænkelser bliver oplevet.” Se Blume 1994 s. 168. Jfr dock Åhlfeldt som påvisar att enligt en undersök-
ning upplever 28 procent det vara ganska besvärande att ta emot reklam med eget namn på i brevlådan, 
och 29 procent upplever det vara mycket besvärande. Se SOU 1997:39 s. 838 ff. 
588 Fallet ledde till att KO utarbetade anvisningar angående marknadsföring av gravstenar. 
589 Se t.ex. SvMD 1983:25. I nämnda avgörande ansåg MD att marknadsföring av utrustning för hemtill-
verkning av vin genom adresserad direktreklam till personer under 20 år strider mot god affärssed. 
590 Även om direktreklamen är adresserad till föräldrarna, måste den vara utformad så att det inte lockar 
barnet att öppna brevet. Så var fallet i MD 1984:11 där kuvertet var försett med seriefigurer. Det är också 
otillbörligt att adressera reklamen till ”Målsman för” följt av barnets namn, se Ekelund 2000 s. 39. 
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Det finns ytterligare två argument för att kvarhålla ett system med opt-out för adresse-
rad och oadresserad direktreklam. För det första kan konsumenterna genom enkla åt-
gärder hindra att bli tillsänd dylik. Oadresserad direktreklam kan stoppas genom ett 
skriftligt önskemål om detta på postlådan eller -luckan. För adresserad direktreklam 
finns s.k. opt-out-register dit konsumenterna kan anmäla sig. 

För att ett opt-out-register skall erbjuda ett så effektivt skydd som möjligt förutsätts 
det naturligtvis att majoriteten av de näringsidkare som bedriver direktmarknadsfö-
ring respekterar registret och uppgifterna däri. I Finland upprätthålls ett sådant regis-
ter, det s.k. Robinsonregistret, av organisationen Suomen Suoramarkkinointiliitto ry. 
Förbudet att sända adresserad direktreklam till de personer som anmält sig till nämnda 
register binder automatiskt dock endast de företag som är medlemmar i organisatio-
nen. För att mottagaren skall få ett totalt stopp på adresserad direktreklam krävs där-
för en viss aktivitet; det säkraste sättet är att meddela förbudet direkt till det företag 
som sänt reklamen. För att förbättra skyddet ytterligare vore det önskvärt att upprätta 
ett enda riksomfattande register. Några planer för att upprätta ett sådant föreligger 
dock inte ännu.591

Den andra omständigheten som talar emot ett införande av opt-in även för adresserad 
och oadresserad direktreklam, är att det skulle vara oskäligt betungande för närings-
idkare att införskaffa mottagarnas förhandssamtycke. Ett opt-in-system innebär ju att de 
marknadsföringskanaler som faller under systemet inte kan användas för att införskaffa 
samtycke. Det innebär att den enda möjligheten som kvarstår skulle vara att annonsera i 
tidningar, tv- och radio, på Internet, utomhus på offentliga platser eller i skyltfönster. 
Speciellt för små företag som önskar rikta sin marknadsföring mot konsumenter inom 
närområdet via oadresserad direktreklam, skulle ett opt-in-system innebära avsevärda 
olägenheter. Eftersom konsumenternas skydd gentemot oönskade marknadsföringsmed-
delanden via adresserad och oadresserad direktreklam kan tillgodoses genom mindre in-
gripande åtgärder än införande av ett system med opt-in, bör nuvarande system vidhål-
las.

591 Se Yli-Kovero 2000 s. C14. 



5. kap. Mottagarens samtycke 

130

5 MOTTAGARENS SAMTYCKE 

I föregående kapitel har undersökts huruvida det med stöd av de tre utarbetade krite-
rierna bör finnas ett krav på att den som tar emot ett marknadsföringsmeddelande har 
givit sitt samtycke på förhand, om meddelandet kommer via en viss kommunikations-
kanal. I föreliggande kapitel skall utredas hur detta samtycke skall vara utformat och 
på vilket sätt samtycket kan inhämtas och registreras. Allmänt kan konstateras att det 
föreligger en tendens att påföra den enskilda individens samtycke allt större betydelse, 
i synnerhet inom området för datasekretess. Det medför inte enbart positiva omstän-
digheter, utan det finns också en risk med ett sådant system. I fall man tillmäter den 
enskilda individens samtycke allt för stor betydelse, finns det risk för att svaga per-
soner ger sitt samtycke till sådant som de inte själva inser betydelsen av.592

5.1 Uttryckligt samtycke

Vid tillämpningen av ett system med opt-in bör mottagarens förhandssamtycke in-
hämtas. Det finns olika former av samtycke. Inom avtalsrätten är det vanligt att även 
ett s.k. tyst samtycke är tillräckligt. Följande fiktiva händelseförlopp utgör en form av 
tyst samtycke: Marknadsföraren skickar först en förfrågan per brev till mottagaren om 
han har rätt att skicka marknadsföringsmeddelanden till mottagarens mobiltelefon. 
Svarar inte mottagaren på marknadsförarens förfrågan inom en viss tidsfrist, så tolkas 
detta som ett godkännande från mottagarens sida. Mottagaren får med andra ord inte 
förhålla sig passiv på marknadsförarens förfrågan. En annan form av samtycke är s.k. 
hypotetiskt samtycke. Med hypotetiskt samtycke avses att marknadsföraren har en 
välgrundad gissning om mottagarens inställning i saken. En tredje form av samtycke 
är konkludent handlande. Med konkludent handlande avses att den enskilde mottaga-
ren har lämnat efterfrågade uppgifter, och att det är frivilligt för mottagaren att lämna 
dessa uppgifter. I sådana fall avses lämnandet av uppgifter som samtycke av motta-
garen.593

Frågan är om t.ex. tyst samtycke skall anses utgöra en tillräcklig grund för samtycke, 
som krävs för att marknadsförare skall få använda sig av de i föregående kapitel 
nämnda kommunikationsteknikerna såsom marknadsföringskanaler. För att finna svar 
på den frågan är man tvungen att gå till direktivet om integritet och elektronisk kom-
munikation. I artikel 2 f) definieras samtycke enligt följande: ”en användares eller 
abonnents samtycke motsvarar den registrerades samtycke i direktiv 95/46/EG.”594 I 
nämnda direktiv definieras samtycke på följande vis: ”varje slag av frivillig, särskild 

592 För problematiken inom datasekretesslagstiftningen, se Blume 2000 s. 77 ff. 
593 Se prop. 1999/2000:40 s. 40 f. 
594 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
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och informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av per-
sonuppgifter som rör honom.”595

Kravet på att samtycket skall vara uttryckligt finns inte intaget i något av EU-
direktiven som reglerar icke begärd kommunikation. I direktiven förbjuds användning 
av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan, telefaxapparater och 
elektronisk post för direkt marknadsföring om inte mottagaren i förväg har gett sitt 
samtycke. Vid användning av andra kommunikationskanaler är situationen den mot-
satta, i sådana situationer får marknadsföraren använda dessa kommunikationstekni-
ker som marknadsföringskanaler om inte mottagare klart motsätter sig det.596 Med 
tanke på ett effektivt skydd av mottagarna är det inte motiverat att tillämpa olika sys-
tem för hur samtycket skall vara utformat. Även vid användningen av sådana kom-
munikationstekniker som kräver förhandssamtycke av mottagaren, bör kravet på sam-
tycke vara att det är uttryckligt. Stöd för detta argument kan även härledas från punkt 
40 i ingressen till direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. I nämnda 
punkt sägs det: ”För sådana former av icke begärd kommunikation för direkt mark-
nadsföring är det motiverat att kräva ett uttryckligt (här framhävt) samtycke från mot-
tagarna innan sådana kommunikationer skickas till dem.”597 Som ytterligare stöd för 
argumentet att samtycket skall vara uttryckligt kan hänvisas till bestämmelserna i 
direktiv 95/46/EG. I direktivets artikel 7 a) stadgas det att personuppgifter får behand-
las endast om den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke.598

Förkryssade rutor. Det har blivit en allmän kutym på Internet att det finns små rutor 
att kryssa för på företagens webbplatser. På detta sätt kan Internetanvändaren enkelt 
och snabbt meddela företaget sitt intresse att få direktmarknadsföringsmeddelanden. 
Flera av webbplatserna innehåller elektroniska formulär som innehåller förkryssade 
rutor. Ett sådant förfarande kan inte anses stå i överensstämmelse med de krav som di-
rektiv 95/46/EG uppställer.599 Enligt artikel 2 h i nämnda direktiv definieras samtycke 
som en positiv viljeyttring till förmån för något. Det innebär att Internetanvändaren 
själv måste fylla i rutan. Om Internetanvändaren inte själv kryssar för rutan, kan man 
inte anse att han uttryckligen har lämnat sitt samtycke.600 I punkt 17 i ingressen till di-
rektivet om integritet och elektronisk kommunikation sägs att: ”Samtycke kan ges i 
varje lämplig form som gör det möjligt att frivilligt lämna särskilda och informerade 
uppgifter om användarens önskemål, däribland genom markeringar i en ruta vid be-
sök på en webbplats.”601 Det är viktigt att färdigt ikryssade rutor inte anses uppfylla 

595 Artikel 2 h). Det finns inga formkrav för hur samtycket skall vara utformat, men det bör i så stor 
utsträckning som möjligt vara skriftligt, se Blume 2000 s. 79. 
596 I den finska lagen används uttryckligen har förbjudit.
597 Jfr de finska förarbetena där det sägs: ”Det samtycke som avses i det föreslagna 1 mom. skall framgå 
entydigt (här framhävt).” RP 125/2003 s. 86. Jfr även detaljmotiveringarna till 11 § där det sägs att 
samtycket skall vara uttryckligt, RP 125/2003 s. 65.  
598 Jfr även diskussionen ovan om det svenska förslaget på intagande av en aviseringsregel i hemför-
säljningslagen. Se också prop. 1999/2000:40 s. 40 där det förutsätts att samtycket skall vara ett uttryck 
för en otvetydig viljeyttring. I nämnda proposition sägs det dock att ett konkludent handlande torde 
uppfylla kraven på samtycke, se s. 41. 
599 Så även Munir 2004 s. 106. 
600 Se Gauthronet & Drouard 2001 s. 19 och Nielsen 2001 s. 193.  
601 Här kan göras en jämförelse med domslutet i fallet Specht, Gibson, Fagan, Kelly v. Netscape Com-
munications Corp. and America Online, Inc., 150 F.Supp.2d 585 (S.D.N.Y. 2001). I nämnda avgörande 
fastställer domstolen att enbart nedladdning av ett program inte kan anses utgöra samtycke att ingå av-
tal på vissa villkor.
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kravet på samtycke, eftersom det kan hända att Internetanvändaren inte har läst alla 
rader, utan hoppat över raden med den förkryssade rutan. Undersökningar visar att en 
stor del av Internetanvändarna inte är medvetna om att de har givit sitt samtycke att 
bli antecknade på e-postningslistor.602

Det är få företag som har möjlighet att själva samla in samtycke av alla potentiella 
kunder som är intresserade av direktmarknadsföringsmeddelanden. Det har medfört 
att det uppkommit en mängd företag som är verksamma med marknadsföring via e-
post. Dessa företag har ett omfattande verksamhetsområde. De sysslar t.ex. med att 
samla in personuppgifter och sedan förmedla adresserna vidare till tredje man.603 De 
utformar och genomför också själva marknadsföringsåtgärder för andra företags räk-
ning.604

Det är viktigt att företaget iakttar kravet på öppenhet i sitt förfarande vid insamling av 
uppgifter. Tolkningen av vad som avses med begreppet opt-in kan nämligen utvidgas 
extensivt, och det är viktigt att en sådan tolkning inte anses uppfylla kravet på opt-in. 
Ett exempel på en extensiv uppfattning av opt-in är att besökaren på en webbplats av 
misstag klickar på en OK-knapp i en ruta där han tillfrågas om webbsidan skall läggas 
till i favoriter. På en sida som är nära på omöjlig att finna kan sedan webbplatsens 
användarvillkor framgå. I villkoren kan det finstilt stå att besökaren i och med att 
webbsidan lagts till som bokmärke godkänt sändande av e-postmeddelanden.605 Ett 
sådant förfarande kan inte anses förenligt med direktivets krav på samtycke.  

KO 2004/40/0660. KO har i ifrågavarande ställningstagande betonat att konsumen-
ten måste vara medveten om när, och till vad han ger samtycke till. Bolaget i ären-
det, Fonecta, hade i början av år 2004 haft TV-reklam där bolaget marknadsförde 
sin nya kontaktuppgiftstjänst via mobiltelefon. Den nya tjänsten var billigare än den 
som fanns från tidigare. När man använde den äldre tjänsten skulle man skriva 
FIND + ett telefonnummer. I den nya och förmånligare tjänsten skulle man lämna 
bort ordet FIND, och endast skriva ett telefonnummer. Orsaken till att den nya 
tjänsten var billigare, var att det, förutom ett svarsmeddelande, sändes ett separat 
marknadsföringsmeddelande via SMS. Uppgift om att det kommer att sändas ett 
separat marknadsföringsmeddelande hade skrivits med liten teckenstorlek och syn-
tes ca 2 sekunder i TV-rutan. KO konstaterar att text skriven med liten teckenstor-
lek i TV-reklam med snabbt tempo, var en otillbörlig metod för att inhämta sam-
tycke.     

Insamling av uppgifter på annat sätt. Marknadsförare har även andra möjligheter att 
samla in uppgifter om Internetanvändare än genom formulär som användaren skall 

602 I en undersökning utförd av Cyber Dialogue framkom att 69 procent av Internetanvändarna i USA 
inte själv var medvetna om att de givit sitt samtycke till att bli antecknade på e-postningslistor. Det här 
är möjligt genom att företaget använder rätt kombination på utformningen av frågeformulären och frå-
gorna, och på så sätt får besökarna på Internetsidan att lämna sitt samtycke. Se Bellman & Johnson & 
Lohse 2001 s. 25.  
603 Vid vidarebefordran av e-postadresserna till tredje man skall den registrerade tillförsäkras rätten att 
utan kostnader kunna motsätta sig att uppgifterna lämnas ut, se artikel 14 i direktiv 95/46/EG. 
604 Insamlingen kan gå till på flera olika sätt. Vanligtvis utnyttjar man högtrafikerade webbplatser där 
man sätter ut formulär för insamling av uppgifter. För att locka besökarna på webbplatsen att fylla i så-
dana formulär får besökaren i utbyte delta i spel eller tävlingar. Besökaren kan också utlovas t.ex. ett 
nyhetsbrev eller ett mjukvaruprogram. Efter att uppgifterna om besökarna erhållits, införs de tillsam-
mans med e-postadresser i stora databaser. Se Gauthronet & Drouard 2001 s. 6. 
605 Se Gauthronet & Drouard 2001 s. 8. 
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fylla i på en webbplats. Det finns många tekniska hjälpmedel som gör att Internetan-
vändarens beteende på nätet eller i datorn kan registreras. Förutom cookies finns det 
ett stort utbud av ”spyware”, ”web bugs” och liknande små program som ger tillträde 
till användarnas terminaler, ofta utan deras kännedom. Med hjälp av dylika program 
kan Internetanvändarnas verksamhet spåras och hemlig information lagras. Internet-
användarnas terminalutrustning och den information som finns lagrad där är en del av 
privatlivet för användarna och kräver således skydd enligt Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.606 I artikel 
5.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation åläggs medlemsstaterna 
att genom nationell lagstiftning säkerställa konfidentialitet vid kommunikation. Med-
lemsstaterna skall särskilt förbjuda avlyssning, uppfångande med tekniskt hjälpmedel, 
lagring eller andra metoder som innebär att kommunikationen och de därmed för-
bundna trafikuppgifterna kan fångas upp eller övervakas av andra personer än använ-
darna, utan de berörda användarnas samtycke. Här kan man åter utläsa tendensen att 
tillräkna den enskilda personens samtycke allt större betydelse. Samtycket skall enligt 
artikel 2 h i direktiv 95/46/EG vara frivilligt. Kravet på att samtycket skall vara frivil-
ligt förorsakar stora tolkningsproblem. Naturligtvis får det inte inhämtas genom tvång 
eller genom utövande av press. Problemet uppkommer dock i de situationer där perso-
nen för att få t.ex. ett visst mjukvaruprogram, i utbyte måste ge sitt samtycke. Då kan 
man å ena sidan anse att hans samtycke inte i ideellt hänseende har getts frivilligt. 
Men å andra sidan är han de facto inte skyldig att ge sitt samtycke. Han har med andra 
ord en valmöjlighet. Önskar han trots allt att få programmet så kan man anse att han 
har givit sitt samtycke.607 Blume anser dock att ett sådant förfarande kan kritiseras 
med stöd av marknadsföringsrätten.608

Automatiskt samtycke. Frågan om automatiskt samtycke skall anses utgöra en tillräck-
lig grund uppkommer bl.a. i de situationer när mottagaren har beställt en vara av en 
näringsidkare. Innebär beställningen av varan att det samtidigt givits ett sådant sam-
tycke som krävs enligt opt-in-systemet? I direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation har denna fråga besvarats jakande. Artikel 13 punkt 2 i nämnda direk-
tiv lyder enligt följande: 

Utan hinder av punkt 1 får en fysisk eller juridisk person, som från sina kunder fått 
deras uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försälj-
ning av en vara eller en tjänst, i enlighet med direktiv 95/46/EG, använda dessa 
uppgifter om elektronisk adress för direkt marknadsföring av sina egna, likartade 
varor eller tjänster, under förutsättning att kunderna klart och tydligt ges möjlighet 
att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av uppgifter om elek-
tronisk adress, när de samlas in och i samband med varje meddelande om kunden 
inte inledningsvis har motsatt sig sådan användning. 

Här ger med andra ord direktivet avkall på ett system med strikt opt-in. Att en kund 
har beställt en vara anses med andra ord utgöra samtycke till att i fortsättningen få 
marknadsföringsmeddelanden till sin e-post. Motivet för det här avsteget mot ett strikt 
opt-in-system framgår av punkt 41 i ingressen där det sägs att ”Inom ett befintligt 
kundförhållande är det rimligt att tillåta användning av uppgifter om elektronisk 
adress för att erbjuda liknande produkter eller tjänster, men endast av samma företag 

606 Se punkt 24 i ingressen till direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. 
607 Se Blume 2000 s. 79. 
608 Se Blume 2000 s. 79. 
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som har fått uppgifterna om elektronisk adress i enlighet med direktiv 95/46/EG.” För 
att inte det skydd som opt-in-systemet ger försvagas i märkbar omfattning, bör ovan 
nämnda stadgande tolkas strikt. Det innebär att kravet på att kunden klart och tydligt 
skall ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt emotsätta sig detta redan inledningsvis, 
måste utformas på så sätt att alla kunder verkligen blir medvetna om denna rätt.609

Informationen bör med andra ord synas tydligt på säljarens hemsidor, informationen 
får inte gömmas bakom andra webbsidor. Informationen bör med andra ord finnas 
redan på huvudsidan och även på den sida där t.ex. betalnings- och andra villkor finns. 
Kravet på att det skall vara enkelt bör tolkas så att kunden inte själv behöver skriva 
något skilt meddelande, utan det bör finnas en ruta på webbsidan vilken kunden kan 
kryssa för om han vill förbjuda att hans e-postadress används för direktmarknads-
föring.  

Har inte kunden inledningsvis emotsatt sig att hans e-postadress används, skall varje 
enskilt e-postmeddelande innehålla information om möjligheten att motsätta sig det. 
Även här gäller kravet på att kunden på ett enkelt sätt skall kunna göra detta. I prak-
tiken bör det innebära att varje e-postmeddelande innehåller t.ex. en länk som sänder 
ett automatiskt meddelande till säljaren, om att kunden inte längre önskar att hans e-
postadress får användas för direktmarknadsföring. Kunden skall med andra ord inte 
själv behöva skriva ett meddelande. I så fall har inte systemet gjorts så enkelt som 
krävs i stadgandet.610

Stadgandet begränsar kretsen av personer som får använda uppgifterna om kundens e-
postadress till endast den fysiska eller juridiska person som fått kundens uppgifter. 
Den som fått kundens e-postuppgifter har därtill rätt att enbart använda e-postadressen 
för direktmarknadsföring i fråga om liknande produkter eller tjänster som kunden be-
ställt. Även här bör stadgandet tolkas strikt. Har kunden t.ex. beställt en bok om dyk-
ning så innebär det att företaget inte har rätt att skicka e-postmeddelanden till kunden 
med marknadsföring om dykarutrustning som företaget säljer. 

Hur strikt detta stadgande kommer att utformas i praxis är svår att förutse. Även om 
CNIL betonar att stadgandet skall tolkas strikt, anses det t.ex. tillåtet för samma 
företag att sända e-postmarknadsföring om en skiva, om det ursprungliga köpet 
gällde en bok (båda är ett begrepp för en kulturell produkt).611 Här är jag beredd att 
inta en striktare linje, och anse att produkterna bör ha mer ensartade egenskaper än 
att de t.ex. båda representerar en kulturell produkt. Jfr RP 125/2003 s. 87 där det 
sägs enligt följande: ”Vid bedömningen skall man beakta de speciella omständig-
heter och den hävdvunna tolkning som gäller i affärsbranschen i fråga.” Som Wil-
helmsson betonar kan emellertid inte allmän praxis i branschen användas som ett 
avgörande argument för avgörandet om ett förfarande är lagenligt.612 Även Tiili 
betonar att näringsidkarnas egna uppfattningar inte ensamma för sig, kan avgöra om 
en marknadsföringsåtgärd strider mot begreppet god affärssed.613 Dessutom före-

609 I de finska förarbetena sägs att kunden skall på ett tydligt och urskiljbart sätt meddelas om att upp-
gifterna kommer att användas för direktmarknadsföring, se RP 125/2003 s. 87. 
610 Det kan ju även hända att kunden inte nödvändigtvis behärskar det språk som används i meddelan-
dena så bra. Det leder till att han kan få problem att formulera ett egenhändigt brev, i vilket han anmä-
ler sitt önskemål om att bli borttagen ur säljarens register. 
611 Se Alvergnat 2003 s. 4. 
612 Se Wilhelmsson 1989 s. 125.
613 Se Tiili 1979 s. 153. 
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kommer det ofta klart avvikande åsikter bland näringsidkare beträffande vad som 
anses strida mot god affärssed.614

Dataombudsmannen har med stöd av L om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion 41 §, medelst ett beslut av 27.12.2004 ålagt bolaget Zed Oy att rätta sitt förfa-
rande beträffande marknadsföring via SMS-meddelanden.615 I sitt avgörande tog 
dataombudsmannen ställning bl.a. till juridiska spörsmål kring möjligheten att avvi-
ka från kravet på förhandssamtycke. Svarandebolaget hade till sina kunder sänt 
SMS-meddelanden där bolaget marknadsförde nytto-, tidsfördrivs- samt underhåll-
ningstjänster, utan att ha införskaffat kundernas förhandssamtycke. Svarandebola-
get ansåg att SMS-meddelandena hörde till samma produktgrupp. Dataombudsman-
nen konstaterar dock att alla tjänster eller produkter som förmedlas via textmedde-
landen, inte automatiskt hör till samma produktgrupp eller annars är av motsvaran-
de slag på det sätt som avses i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 26 § 
3 mom. Dataombudsmannen betonar att likheten mellan olika produkter eller tjäns-
ter skall bedömas på basis av tjänsternas innehåll eller produkternas användnings-
syfte, inte på basis av den kommunikationsteknik som används vid förmedlandet av 
marknadsföringen.

Stadgandet bör även tolkas så att har den som tagit emot kundens beställning via e-
post samtidigt fått kontaktinformation beträffande någon annan av de tekniker som 
kräver förhandssamtycke, får de sist nämnda uppgifterna inte användas utan kundens 
samtycke. Det innebär att om kunden i samband med beställningen via e-post t.ex. gi-
vit sin mobiltelefonnummer, får säljaren inte skicka direktmarknadsföring via SMS 
utan att mottagaren samtyckt till det på förhand. Undantaget från opt-in gäller enbart 
den specifika kommunikationskanal via vilken beställningen har gjorts.616

Ett ytterligare krav som uppställs i stadgandet är att kunden skall kostnadsfritt kunna 
motsätta sig användningen av hans e-postadress för direktmarknadsföring. I punkt 41 i 
ingressen står det dock enligt följande: ”Denna möjlighet bör fortsättningsvis erbju-
das kostnadsfritt vid varje följande kommunikation för direkt marknadsföring, med 
undantag för eventuella kostnader för att överföra denna vägran.” Vad består dessa 
eventuella kostnader av? Eftersom undantaget med eventuella kostnader inte framgår 
av själva direktivtexten måste dylika eventuella kostnader vara minimala för kunden. 
Det innebär bl.a. att säljaren inte får ta någon avgift för det ”merarbete” som kundens 
anmälan om motsättande medför. Det kan inte heller anses vara tillåtet att säljaren en-
dast erbjuder kunden möjlighet att via telefon motsätta sig att hans e-postadress an-
vänds för direktmarknadsföring.617

Inhämtande av samtycke. MD har i sitt avgörande 2003:119 tagit ställning till frågan 
om på vilket sätt samtycke får inhämtas.618 Svarandebolaget hade använt sig av text-
meddelanden till mobiltelefoner, för att utreda huruvida mottagaren gav sitt samtycke 
till att det sänds framtida marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefonen. MD för-

614 Se ”Bör en generalklausul intagas i den svenska lagen mot illojal konkurrens?”, NIR 1948 s. 122. 
615 Dnr 1452/452/2004 … 1752-1754/452/2004. 
616 Se Helopuro & Perttula & Ristola 2004 s. 171. 
617 Argumentet bygger på att ett sådant system strider mot kravet på att systemet skall vara enkelt för 
kunden. Naturligtvis kan säljaren använda sig av telefonnummer dit kunden kan ringa som ett komple-
ment till t.ex. en direktlänk i ett e-postmeddelande. 
618 Rättsfallet har analyserats ovan i kap. 3.2.4.2.



5. kap. Mottagarens samtycke 

136

bjöd svarandebolaget att använda sig av textmeddelanden för att införskaffa mottagar-
nas samtycke med följande motivering: 

”Av L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksam-
het eller förarbetena till nämnda lag framgår inte på vilket sätt och med använd-
ning av vilka medel man kan begära förtida samtycke för direktmarknadsföring. 
Kravet på förtida samtycke har motiverats bl.a. på den grunden att meddelanden 
som sänds med hjälp av automatisk telekommunikation kan förorsaka besvär och/ 
eller kostnader för mottagaren. Marknadsdomstolen anser att samma grunder som 
har lett till att det krävs förtida samtycke för direktmarknadsföring med hjälp av 
automatisk telekommunikation, medför att inte heller samtycke till dylik direktmark-
nadsföring kan begäras med hjälp av automatisk telekommunikation såsom text-
meddelanden.” (Egen övers.).619

EU-direktiven ger inga direkta svar på hur förtida samtycke till användning av särskilt 
påträngande kommunikationstekniker för direktmarknadsföring kan inhämtas. Här 
måste man nog anse att det ställningstagande i frågan som majoriteten av MD tog, 
d.v.s. att samma grunder som ligger bakom regleringen av direktmarknadsföring är 
tillämpliga även vid inhämtande av samtycke, är det enda korrekta förfaringssättet. 
Som det framkommit tidigare fick svarandebolaget besvärstillstånd hos HD.620 Även 
HD kommer till den slutsatsen att samtycke inte får inhämtas med hjälp av någon av 
de kommunikationstekniker som kräver mottagarnas förhandssamtycke vid direkt-
marknadsföring. HD konstaterar följande: ”…samtycke som avses i 21 § 1 mom. L om 
integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet kan inte 
inhämtas genom att sända ett textmeddelande till en mobiltelefon, eftersom en sådan 
förfrågan i allmänhet kan anses utgöra direktmarknadsföring.” (Egen övers.).  

En annan ståndpunkt än den som MD och HD tagit i ovan nämnda avgöranden skulle 
innebära att det skydd som konsumenterna erbjuds blir förhållandevis svagt. KO 
konstaterar i sina yrkanden i mål 2003:119 på ett mycket beskrivande sätt denna om-
ständighet: ”Sett ur konsumenternas synvinkel är det oskäligt att tillåta en situation, 
där man får skicka till konsumenternas mobiltelefoner förfrågningar i en strid ström, 
om huruvida konsumenten ger sitt samtycke till att man i framtiden får skicka mark-
nadsföringsmeddelanden.” (Egen övers.).    

Samtycket bör m.a.o. inhämtas via någon annan kommunikationskanal än dem som 
förutsätter mottagarens förhandssamtycke vid direktmarknadsföring. Om så inte är 
fallet, försvagas det skydd som opt-in-bestämmelserna erbjuder. Det innebär att sam-
tycket bör inhämtas t.ex. via en förfrågan i ett brev, genom reklam i TV, dagstidningar 
eller radio, där möjligheten att anmäla samtycke marknadsförs. Inhämtande av sam-
tycke kan också ske via webbsidor.621 Andra tekniker än dessa måste anses förbjudna.   

619 Domstolen var emellertid inte enig i sitt avgörande. En ledamot var av avvikande åsikt, och motive-
rade sitt ställningstagande enligt följande: ”i direktivets inledning stipuleras uttryckligen att samtycke 
kan ges ”genom varje slag av frivillig, särskild och informerad viljeyttring”. På basis av direktivet ver-
kar det vara uppenbart att det företag som idkar direktmarknadsföring kan begära samtycke av konsu-
menten bland annat genom att använda sig av textmeddelanden.” (Egen övers.). 
620 HD 2005:40. 
621 Vid inhämtande av samtycke via webbsidor är det dock viktigt att Internetanvändaren själv kryssar 
för rutan som innebär att samtycke ges. Se diskussionen ovan om förkryssade rutor. 
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Samtyckets varaktighet. En annan fråga man bör ta ställning till är hur länge ett sam-
tycke kan anses vara i kraft, under den förutsättningen att marknadsföraren inte har 
inlett sändande av marknadsföringsmeddelanden. Naturligtvis går det inte att staka ut 
några exakta och schematiska tabeller för hur lång tid ett samtycke skall anses vara 
giltigt. Frågan har behandlats i ett avgörande från år 2000 av den svenska MD. Do-
men gällde sändande av marknadsföringsmeddelanden via telefax. Kärande (R) hade 
under åren 1994–1995 inhandlat datorutrustning samt servicetjänster hos svarandens 
(SPC) datoraffär. Under åren 1999 och 2000 hade det förekommit sporadiska påring-
ningar hos köparen utan att någon svarade när han lyfte på luren. Efter att köparen 
tagit i bruk en nummerpresentatör visade det sig att de fyra samtal som kom till köpa-
ren den 27 maj, kom från svaranden. Svaranden hade med andra ord inlett försök att 
sända marknadsföringsmeddelanden till kärandes telefax ca 5 år efter att kundförhål-
landet inletts. MD konstaterar i sitt domskäl följande: ”Av utredningen i målet fram-
går att avsevärd tid förflutit från det att R. lämnade sitt faxnummer till SPC till dess 
att han mottog de aktuella uppringningarna. Den kundrelation som förevarit mellan 
R. och SPC kan inte konstituera ett samtycke till att erhålla reklam.”622

I ovan nämnda rättsfall hade det förflutit ca 5 år, från det att köparen hade gett sitt 
samtycke fram till dess att sändandet av marknadsföringsmeddelanden inleddes. Detta 
är en väldigt lång tid. Frågan är dock hur mycket kortare tid än 5 år som skulle ha 
ansetts vara godtagbart. För att finna vägledning i denna fråga kan man dra vissa 
paralleller från avtalsrätten, och reglerna om hur länge ett anbud är giltigt. I Rätts-
handlL (228/1929) 3.2 § regleras hur länge ett anbud är bindande för anbudsgivaren 
när det i anbudet inte finns utsatt någon svarstid. Enligt stadgandet är anbudet i kraft 
den tid som skäligen går åt för mottagaren att betänka anbudet och den tid som går åt 
för frambefordrandet av svaret. Man skall dock ta i beaktande på vilket sätt anbudet 
frambefordrats. Har anbudsgivaren använt sig av vissa tekniker för att snabbt fram-
befordra anbudet, förutsätts det att svaret sänds med samma eller motsvarande teknik 
som gör att svaret frambefordras lika snabbt som anbudet anlände. I dagens digitala 
samhälle känns detta stadgande relativt föråldrat.623   

Det har diskuterats huruvida sättet för att ingå avtalet eller föremålet för avtalet in-
verkar på tidens skälighet. Det har bland annat framförts synpunkter på att verksam-
heten på Internet karakteriseras av att den sker i en snabb takt. Som en följd av det 
måste man överväga om betänketiden är kortare i sådana fall än när man använder sig 
av andra kanaler för att ingå avtal.624 Det finns flera omständigheter som talar för att 
tillämpa ett sådant system. Det är bl.a. tekniskt sett enkelt att automatisera den inkom-
mande och utgående e-posttrafiken. Företaget kan t.ex. på en bråkdels sekund sända 
ett automatiskt svar, av vilket det framgår vad mottagaren givit samtycke till.    

Reglerna från avtalsrätten om anbud och accept blir intressanta i detta fall om den en-
skilde mottagarens samtycke tolkas som ett anbud och inte en accept. I sådana fall bör 
alltså marknadsföraren agera inom den tid som förutsätts i RättshandlL 3.2 §. Gör han 
inte det, förfaller mottagarens samtycke. Har mottagarens samtycke förfallit, har 
marknadsföraren inte längre rätt att sända marknadsföringsmeddelanden till mottaga-
ren via sådana kommunikationstekniker, som förutsätter mottagarens förhandssam-

622 SvMD 2000:30. 
623 Se Hemmo 2003 s. 104.  
624 Se Hemmo 2003 s. 104. 
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tycke. Vilka omständigheter gör att mottagarens anmälan om samtycke till marknads-
föring kan anses utgöra anbud och inte accept? Det är ju vanligtvis marknadsföraren 
som på en Internetsida har utformat en annons där Internetanvändare kan anmäla sitt 
intresse att bli kontaktade med marknadsföringsmeddelanden via e-post. Då kan man 
anta att mottagarens anmälan utgör en accept och inte ett anbud. Det är dock vanligt 
förekommande att annonsen innehåller färdigt uppgjorda intresseområden. Internet-
användaren erbjuds möjligheten att sätta ett kryss framför de intresseområden som 
han är intresserad av. När Internetanvändaren erbjuds denna möjlighet torde situatio-
nen kunna tolkas som ett nytt anbud från avsändaren.625 Situationen är densamma om 
Internetanvändaren på eget initiativ skriver ett e-postmeddelande till företaget och 
meddelar sitt intresse att i framtiden erhålla marknadsföringsmeddelanden från ifråga-
varande företag. Situationen blir annorlunda i fall företaget säljer endast ett slags vara 
eller tjänst. Har företaget på sin hemsida marknadsfört möjligheten för Internetanvän-
dare att anmäla sitt intresse att bli kontaktade av företaget, måste ett svar av Internet-
användaren i en sådan situation anses utgöra accept.626

Ovan har redogjorts för att abonnentens meddelande ofta kan anses utgöra ett anbud 
och att marknadsföraren i sådana fall är tvungen att ge sin accept i enlighet med Rätts-
handlL 3.2 §, i vilken marknadsföraren bekräftar att han har tagit emot och registrerat 
abonnentens önskemål. Gör marknadsföraren inte det, kan abonnentens samtycke an-
ses ha förfallit. Efter att marknadsföraren har accepterat abonnentens önskemål, eller 
alternativt att abonnentens meddelande anses vara en accept, uppkommer frågan hur 
lång tid samtycket är giltigt. Frågan är intressant närmast med tanke på hur lång tid 
det förflyter innan sändandet av det första marknadsföringsmeddelandet sker. Om 
marknadsföringsmeddelanden skickas med relativt korta intervaller, kan man anse att 
det är mottagarens skyldighet att anmäla att hans samtycke inte skall vara i kraft läng-
re. Här kan man analogt tillämpa artikel 13 punkt 2 i direktivet om integritet och elek-
tronisk kommunikation. Det innebär att mottagaren bör klart och tydligt ges möjlighet 
att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig vidare tillsändande av marknadsföringsmed-
delanden. Det bör med andra ord i varje e-postmeddelande finnas ett meddelande här-
om. Det bör gälla även andra kommunikationstekniker där mottagaren kan förorsakas 
kostnader, förhinder eller kommunikationstekniker som är påträngande för mottaga-
ren. Det betyder att samma möjlighet bör informeras för mottagaren om marknadsfö-
ringsmeddelandet sker t.ex. till mottagarens mobiltelefon.  

Det går naturligtvis inte att skissera några exakta regler för inom vilken tid det första 
meddelandet bör skickas. En tid på ca 5–6 år måste dock anses vara allt för lång tid, 
vilket var fallet i ovan nämnda avgörande av den svenska MD. Hur mycket kortare än 
denna tid som ännu skall anses vara tillåten är dock svårt att fastställa. Man kan upp-
ställa en allmän regel enligt vilken det första marknadsföringsmeddelandet bör sändas 
inom skälig tid efter accepten. Något som bör inverka på bedömningen av längden på 
skälig tid, är att verksamheten på Internet karakteriseras av en snabb rytm. 

Den som surfar på Internet har ett stort urval av tjänster som han kan välja mellan. 
Det är vanligt att han anmäler sitt intresse till flera olika företag inom en kort tid. 

625 Se RättshandlL 6.1 §. Detta gäller under förutsättning att Internetanvändaren inte kryssar för alla de 
intresseområden som finns angivna på webbsidan. Kryssar han för alla, så skall situationen bedömas 
utgöra en accept. 
626 Kontaktar en Internetanvändare ett sådant företag på eget initiativ, d.v.s. utan att företaget har mark-
nadsfört möjligheten att anmäla sitt intresse, utgör ett sådant handlande naturligtvis ett anbud. 
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Anmälningen är mycket enkel och snabb att göra. Personen skriver inte heller nöd-
vändigtvis upp kontaktuppgifterna (webbadressen) om de företag som han anmäler 
sitt intresse till. Han förväntar sig att bli kontaktad av företaget relativt snabbt. 
Kommer han inte ihåg till vilka företag han har anmält sitt intresse, har han svårt att 
kontakta företagen på nytt om han vill avlägsna sitt samtycke. Så är fallet i synner-
het om han inte har antecknat företagens kontaktuppgifter, och det inte har kommit 
något meddelande från nämnda företag. Allt detta talar för att skälig tid skall bedö-
mas vara relativt kort beträffande all verksamhet över Internet.

Eftersom ett befintligt kundförhållande fråntar kravet på opt-in, bör det på motsva-
rande sätt som för samtycke övervägas hur lång tid kundförhållandet skall anses vara i 
kraft. I de finska förarbetena har det inte tagits ställning till denna fråga. I samband 
med att det svenska lagutskottet behandlade regeringens proposition 2003/04:43 om 
obeställd e-postreklam väcktes en motion i frågan. I motion L9627 framhölls att ett 
kundförhållande bör tidsbegränsas till exempelvis ett år. Efter att ett år har förflutit 
bör kravet på opt-in enligt motion L9 på nytt iakttas. Utskottet förkastade dock kravet 
på en generell tidsbegränsning på ett år. Utskottet motiverade sitt ställningstagande 
med att en sådan tidsbegränsning inte nödvändigtvis i alla situationer är till konsu-
menternas fördel. En annan orsak till att utskottet inte ansåg det vara nödvändigt med 
en fastslagen tidsbegränsning, var att den konsument som inte vill ha framtida mark-
nadsföring av ifrågavarande näringsidkare kan på ett enkelt sätt avböja sådan. Enligt 
utskottet bör denna fråga i stället avgöras av bransch- och rättspraxis, i sista hand av 
EG-domstolen.628

Med anledning av att ett befintligt kundförhållande utgör undantag från kravet på opt-
in, bör det uppställas en begränsning av hur länge kundförhållandet skall anses vara i 
kraft. Den omständigheten att det föreligger ett kundförhållande talar för att tiden 
skall vara längre än vid givande av samtycke före uppkomsten av ett kundförhållande. 

Jfr bestämmelserna om telemarketing i TCPA. I TCPA finns bestämmelser om be-
fintligt kundförhållande. Ett kundförhållande anses bestå i 18 månader från och 
med den sista betalningen. Orsaken till att ett kundförhållande tidsmässigt begrän-
sats till 18 månader motiveras enligt följande: ”The legislative history suggests that 
it was Congress’s view that the relationship giving a company the right to call be-
comes more tenuous over time … We conclude that, based on the range of sugges-
ted time periods that would meet the needs of industry, along with consumers’ 
reasonable expectations of who may call them and when, eighteen (18) months 
strikes an appropriate balance between industry practices and consumers’ privacy 
interests.”629 Om konsumenten inte har gjort något köp, utan endast en förfrågning 
eller ansökan, så anses ett befintligt kundförhållande vara i kraft endast tre måna-
der. Företaget eller konsumenten har dock rätt att säga upp kundförhållandet, innan 
perioden om tre månader har löpt ut.  

627 Motion till riksdagen, 2003/04:L9 av Winbäck, Christer (fp) med anledning av prop. 2003/04:43 
Obeställd e-postreklam. 
628 Lagutskottet betänkande 2003/04:LU16 s. 10. Jfr uttalandena i SOU 2002:109 där det sägs att ett 
kundförhållande skall anses bestå högst ett år från det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, se SOU 
2002:109 s. 248.  
629 Se Federal Communications Commission 2003 s. 44158.
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Jag anser dock, på samma vis som majoriteten i det svenska lagutskottet, att det inte är 
ändamålsenligt med en på förhand fastslagen tidsgräns, utan att denna kan variera 
bl.a. på typen av det befintliga kundförhållandet och hurudana inköp tidigare gjorts. 
T.ex. inköp av dyrare produkter talar för en längre tidsperiod. 
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6 PÅFÖLJDSSYSTEMET 

En av förutsättningarna för att ett regelsystem skall fungera effektivt är att tillräckligt 
kännbara påföljder vid överträdelser av ikraftvarande bestämmelser kan tillgripas. På-
följdssystemet skall med andra ord ha en preventiv funktion. Särskilt stor betydelse har 
forskningen kring den preventiva funktionen fått inom straffrätten. Men även inom ska-
deståndsrätten betonas den preventiva funktionen som skadeståndsregleringen medför. 
Den preventiva funktionen kan indelas i en s.k. allmänpreventiv och en individualpre-
ventiv funktion. Med den allmänpreventiva funktionen avses att skadeståndsregleringen 
har en moralbildande verkan i samhället i stort. Personer känner till att de kan bli skade-
ståndsskyldiga ifall de förorsakar en skada. Därför undviker de sådana handlanden. Med 
den individualpreventiva funktionen avses skadeståndets avskräckande verkan i ett 
konkret fall.630 Tankegången är att den som en gång har blivit tvungen att betala skade-
stånd, blir mer aktsam i framtiden för att inte på nytt behöva ersätta skada.631    

Förutom den preventiva funktionen har skadeståndsregleringen även en reparativ funk-
tion. Med den reparativa funktionen avses att den skadelidande skall försättas i samma 
ställning som han befann sig i före skadan inträffade.632 Även mottagarnas rättigheter att 
erhålla ersättning för uppkommen skada vid oönskade marknadsföringsmeddelanden 
bör därför behandlas i detta sammanhang. I kap. 4 framkom att mottagandet av mark-
nadsföringsmeddelanden via e-post, telefax, mobiltelefon och i vissa fall även mark-
nadsföringsåtgärder till en fast telefon förorsakar kostnader för mottagaren. Om inte 
mottagaren har givit sitt samtycke till marknadsföringsmeddelandena så åsamkas han en 
ekonomisk skada.633 Förutsättningarna för att erhålla ersättning för en ekonomisk skada 
är enligt skadeståndslagen stränga. Ersättning för en sådan skada ersätts enligt SkL 5 
kap. 1 § endast under följande omständigheter: skadan har förorsakats (1) genom straff-
belagd handling, (2) genom myndighetsutövning, (3) eller när det i övrigt finns synner-
ligen vägande skäl att ersätta skadan. Det är med andra ord stränga krav som skall 
uppfyllas innan ersättning för ekonomisk skada utgår. För att råda bot på detta intogs år 
1998 i L konkurrensbegränsningar en ny paragraf (18 a §, 303/1998) som förbättrat 
situationen för de näringsidkare som lidit skada av en konkurrensbegränsning. Genom 

630 Se Routamo & Ståhlberg 1995 s. 12 samt Sandvik 2002 s. 40. 
631 Se Hellner & Johansson 2000 s. 40. Samma tankegångar finns även i konkurrensbegränsningslagstift-
ningen. Enligt 8 § L konkurrensbegränsningar (480/1992) kan en näringsidkare eller en sammanslutning 
av näringsidkare som bryter mot bestämmelserna om t.ex. en priskartell påläggas en påföljdsavgift (kon-
kurrensbrottsavgift). Denna paragraf ger uttryck åt den individualpreventiva funktionen, se Kuoppamäki 
2000 s. 51.   
632 Principen om full ersättning. 
633 En ekonomisk skada är en skada som inte står i direkt samband med en person- eller sakskada. Som 
synonym till ekonomisk skada brukar begreppet ren förmögenhetsskada användas.    
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nämnda paragraf har lagstiftaren strävat efter att uppfylla såväl den reparativa funktio-
nen som den preventiva effekten.634

Det har länge debatterats om vilken av de två ovan nämnda funktionerna som skall an-
ses utgöra den primära funktionen för skadeståndsregleringen. Åsikterna är fortsätt-
ningsvis delade, och i denna undersökning kommer inte att tas ställning för eller emot 
någondera av funktionerna. Båda funktionerna kommer att behandlas i detta kapitel vid 
utredningen om behovet av nya infallsvinklar för att angripa just den problemsituation 
som marknadsföring via nya kommunikationstekniker medför.635

I förevarande kapitel kommer olika påföljdsalternativ att utformas och beskrivas. Av-
sikten är inte att ge någon uttömmande lista över alla tänkbara alternativ. Det finns inte 
heller några ambitioner att göra en rangordning mellan tänkbara lösningar. Målsätt-
ningen är i stället att utforma lösningar som idag i viss mån är främmande för det rådan-
de läget.636 Den tekniska utvecklingen har lett till att det finns ett behov för ett nytän-
kande i marknadsföringslagstiftningen, med tanke på påföljdssystemet. 

Även i övrigt lämpar sig skadeståndslagen dåligt med tanke på de ekonomiska skador 
som uppkommer i ovan nämnda situationer. Skadorna som uppkommer är ringa till sin 
storlek. Men i takt med att mängden konsumenter som kontrollerar sin e-post via mobil-
telefonerna ökar, samtidigt som mängden skräppostmeddelanden stiger så kan de eko-
nomiska skadorna uppgå till relativt höga belopp. Beloppen torde dock i de flesta fall 
stanna på en så låg nivå att konsumenten, p.g.a. kostnader och andra olägenheter, inte 
för ärendet till en allmän domstol för avgörande. Den nuvarande skadeståndslagen är 
inte utformad med tanke på skador av detta slag. Därför krävs det ett nytänkande även 
på denna punkt. Görs inga ändringar i gällande reglering så riskerar man att förbli i ett 
läge där majoriteten av konsumenterna själva får bära risken för de ekonomiska skador 
som de åsamkas vid marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna. Med beto-
ning på ett solitt konsumentskydd kan ett sådant förhållande inte anses vara önskvärt. 

Med andra ord bör påföljdssystemet utarbetas på ett sådant sätt att de preventiva och 
reparativa funktionerna uppnås. Det här är inget nytt i sig, utan den skadeståndsrättsliga 
litteraturen är genomsyrad av dylika tankegångar. Det som gör att saken bör beaktas ur 
en liten annan synvinkel är att de uppkomna skadornas storlek ligger på en så låg nivå. 
Det medför att nya tankegångar och åtgärder bör vidtas för att de preventiva och repara-
tiva funktionerna faktiskt skall uppfyllas. Fortsättningen av detta kapitel skall försöka 
måla upp nya alternativa lösningar som kunde åstadkomma en förändring i det rådande 
läget. Jag vill dock betona att avsikten inte är att försöka ge några slutgiltiga svar på hur 
problemet kunde lösas. Alternativen skall i stället fungera som underlag för vidare 
diskussioner, om hur det problem som har uppkommit kunde lösas genom en framtida 
lagstiftning. 

634 Se Kuoppamäki 2000 s. 59 f. 
635 Det finns även författare som anser att reglerna om skadestånd utgör en kompromiss mellan den repa-
rativa och preventiva funktionen, så t.ex. Routamo & Ståhlberg 1995 s. 13. För en utförligare utredning 
om skadeståndssystemets funktioner, se Sandvik 2002 s. 39 ff. 
636 Med främmande avses att alternativen inte tillämpas i Finland. 
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Innan jag går in på eventuella nya påföljder som kunde genomföras, är det skäl att redo-
göra för gällande påföljdssystem. 

6.1 Påföljdssystemet enligt KSL 

Bestämmelserna om marknadsföring finns i KSL 2 kap.637 Kapitlet inleds med mate-
riella stadganden om hur marknadsföringen bör vara utformad. I slutet av kapitlet finns 
bestämmelser om påföljder vid brott mot de materiella stadgandena. Det finns tre olika 
påföljder som kan komma i fråga vid brott mot bestämmelserna. Det tre påföljderna är 
förbud, korrigeringsåläggande samt straff. 

6.1.1 Förbud 

Den primära påföljden utgörs av det marknadsrättsliga förbudet. Enligt KSL 2:7 kan en 
näringsidkare som beställer eller företar marknadsföring, om det med hänsyn till konsu-
mentskyddet är erforderligt, förbjudas att fortsätta med sådan marknadsföring som stri-
der mot stadgandena i 2 kap. KSL, eller att upprepa sådan eller därmed jämförbar mark-
nadsföring. För att ett förbud skall kunna riktas mot en näringsidkare som brutit mot 
bestämmelserna, krävs det att detta är erforderligt med hänsyn till konsumentskyddet. 
Det uppställs inget krav på uppsåt eller vårdslöshet på näringsidkarens sida, utan förbud 
kan åläggas näringsidkaren även om han handlat i god tro.638

Förbudet skall i första hand riktas mot den näringsidkare för vars räkning marknadsfö-
ringen företas.639 MD har dock möjlighet att rikta förbudet även mot andra parter, såsom 
mot en reklambyrå eller mot ägare av det informationsmedium genom vars förmedling 
marknadsföringen företas.640

MD har i avgörande 1981:1 riktat förbud mot den reklambyrå som utformat reklamen. 
Domstolen konstaterar i sina motiveringar i ifrågavarande ärende att: ”Reklambyrå, 
som planerar och genomför marknadsföring har ansvar för det sätt, på vilket rekla-
men utföres. På grund av den sakkunskap, som förutsättes hos en reklambyrå, är by-
rån också ansvarig för att vid annonsering inte användes ovan under punkt 2 beskriv-
na mot god sed stridande förfarande.”641

MD:s möjligheter stannar inte därmed, utan enligt KSL 2:7.2 kan förbudet riktas även 
mot en person som är anställd hos ifrågavarande näringsidkare, eller mot någon annan 
som handlar för näringsidkarens räkning. Möjligheten att rikta förbudet även mot en 

637 Förutom marknadsföringsbestämmelserna i kap. 2 finns särskilda bestämmelser beträffande marknads-
föring av konsumentkrediter (kap. 7) samt av tidsandelsbostäder (kap. 10). 
638 Det framgår av förarbetena där det sägs: ”Vid tillämpningen av stadgandet saknar även den omstän-
digheten betydelse, huruvida näringsidkaren har varit eller borde ha varit medveten om att han använder 
eller att för hans räkning används marknadsföring som strider mot stadgandena.” Se RP 8/1977 s. 26.      
639 Se RP 8/1977 s. 29.  
640 Se RP 8/1977 s. 29. 
641 Se även MD 1996:9 där domstolen riktade förbudet mot TV-bolaget som förmedlade reklamen. På 
motsvarande sätt bör förbud även kunna riktas mot företag som planerar och konstruerar webbsidor, så 
även Carlén-Wendels 2000 s. 193.
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person anställd hos näringsidkaren har tillämpats vid ett flertal avgöranden, främst i frå-
ga om små företag.642

Förbudet meddelas av MD, som även kan meddela förbudet temporärt tills saken är 
slutligt avgjord.643 Domstolen bör dock meddela temporärt förbud endast ifall det är 
sannolikt att marknadsföringen i det slutliga avgörandet kommer att förbjudas i minst 
lika stor omfattning.644 Också KO har under vissa förutsättningar rätt att meddela förbud 
och temporärt förbud.645

För att förstärka förbudet kan förbudet förenas med vite, om det inte av särskilt skäl är 
onödigt. Som exempel på en situation där vite inte är nödvändigt nämner propositionen 
att näringsidkaren meddelar på förhand att han går med på KO:s krav, men KO anser 
det viktigt att få ett prejudikat i saken och därför för ärendet vidare till MD.646 Det 
nämns inte något annat i förarbetena om vitesbeloppet, än att hotet om att vara tvungen 
att betala det utdömda vitesbeloppet effektivt förebygger kränkning av förbudet. Vid 
fastställandet av ett effektivt vite skall man beakta arten av den ifrågavarande marknads-
föringen, näringsidkarens omsättning och övriga omständigheter.647 Vid en genomgång 
av MD:s avgöranden kan man dock observera att domstolen i praktiken har fastställt 
schablonmässiga viten. T.ex. i MD:s avgöranden åren 2003–2005, där vite utdömts, var 
vitesbeloppet 50.000, 60.000 eller 100.000 euro i samtliga 22 avgöranden, förutom i av-
görande MD 2003:111, där vitesbeloppet var ”endast” 20.000 euro.648 Som ovan nämn-
des skall MD vid fastställandet av vitets belopp beakta bl.a. näringsidkarens omsättning. 
Av MD 2003:171 framgår dock att domstolen inte lagt någon nämnvärd betydelse hos 
denna aspekt. Svarandebolaget i nämnda avgörande var Nokia, men trots detta utsattes 
inte högre vite än 100.000 euro. Nämnvärt är att MD i motiveringarna i de tre sista av-
görandena år 2005 betonar att man vid fastställandet av vitets belopp skall beakta nä-
ringsidkarens betalningsförmåga, samt att vitet är så högt att det på ett effektivt sätt av-
skräcker näringsidkaren från att bryta mot förbudet.649 Något motsvarande omnämnande 
finns inte i de övriga avgörandena åren 2003–2005. 

6.1.2 Korrigeringsåläggande 

Enligt KSL 2:9 har MD möjlighet att under vissa förutsättningar förordna att en förbju-
den marknadsföringsåtgärd skall korrigeras. Korrigeringsåläggandet kan förstärkas med 
vite. Bestämmelsen om korrigeringsåläggande är komplementär till det marknadsrättsli-
ga förbudet. MD kan med andra ord inte vidta denna påföljd om inte ett förbud ges. Av-
sikten med bestämmelsen är inte att MD varje gång den meddelar ett förbud också skall 
ge ett korrigeringsåläggande, utan skall tillgripas endast om marknadsföringen anses ha 

642 MD har bl.a. i avgörandena 1998:21 och 1999:15 pålagt personliga förbud.  
643 I den finska lagstiftningen används begreppet temporära förbud, medan den svenska MFL använder 
begreppet interimistiska förbud.
644 Se RP 8/1977 s. 30. 
645 Se 6 § L om konsumentverket (1056/1998). 
646 Se RP 8/1977 s. 30. 
647 Se RP 8/1977 s. 30. 
648 Jfr Wilhelmsson 1989 s. 116. 
649 Se MD 2005:258, MD 2005:238 samt MD 2005:224.
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förorsakat konsumenterna uppenbara olägenheter.650 Det innebär att nämnda påföljd blir 
aktuell främst vid ärenden som berör marknadsföringens innehåll.651

Eftersom korrigeringsåläggande aktualiseras främst vid osann eller vilseledande mark-
nadsföring, har denna påföljdsform inte så stor betydelse med tanke på den problematik, 
som behandlas i denna undersökning.  

6.1.3 Straff 

I KSL 11 kap. ingår straffstadganden vid brott mot bestämmelserna i KSL 2 kap. Straff 
kan dock inte utdömas vid brott mot generalklausulen, utan endast vid brott mot något 
av detaljstadgandena i KSL 2 kap. Detta hänger samman med den straffrättsliga legali-
tetsprincipen. Generalklausulen är så oklar och i hög grad beroende av tolkning in casu 
att det, i enlighet med legalitetsprincipen inte kan utdömas straff för brott mot den.652

Enligt KSL 11:1 skall den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot bestäm-
melserna i KSL 2 kap. 2–5 §, om inte gärningen skall bestraffas som ett marknads-
föringsbrott enligt SL (39/1889), dömas till böter för konsumentskyddsförseelse. Enligt 
SL 30 kap. 1 § (475/1999) skall den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, 
tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper eller andra nyttigheter lämnar o-
sanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för marknadsföringens mål-
grupp, dömas till böter eller fängelse i högst ett år för marknadsföringsbrott.  

På samma sätt som vid korrigeringsåläggande blir straffbestämmelserna i KSL normalt 
inte tillämpliga i fråga om de situationer som undersöks i detta arbete, eftersom det inte 
finns något detaljstadgande i KSL som specifikt behandlar frågan om sändande av 
marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna. Frågan om det är 
tillåtet att sända marknadsföring via vissa kommunikationskanaler bedöms enligt KSL:s 
generalklausul och brott mot generalklausulen faller utanför straffstadgandena.  

6.1.4 Straffstadgande i L om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation

Som det framgick ovan är inte straffbestämmelserna i KSL tillämpbara vid sändande av 
marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationskanalerna.653 Däremot finns 
det straffstadganden i 42 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. I 42 § 2 
mom. punkt 8 stadgas att den som uppsåtligen bedriver direktmarknadsföring i strid 
med bestämmelserna i 7 kap. skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs 
någon annanstans i lag, för dataskyddsförseelse vid elektronisk kommunikation dömas 

650 Se RP 8/1977 s. 31. 
651 Se Wilhelmsson 1989 s. 117. 
652 Se Wilhelmsson 1991 s. 108. 
653 Naturligtvis kan KSL:s straffstadganden tillämpas även vid sändandet av marknadsföringsmedde-
landen via de nya kommunikationskanalerna, om själva innehållet i meddelandet är osant eller vilseledan-
de. 
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till böter.654 Det förutsätts med andra ord att den som sänder marknadsföringsmeddelan-
det uppsåtligen bryter mot stadgandena i 7 kap. Lagstiftaren har med andra ord valt en 
annan väg än vid övrig marknadsföring, där även grov oaktsamhet leder till straffåtgär-
der. Det är olyckligt att det ställs så stränga förutsättningar för uppkomsten av straff-
påföljder. Tröskeln för uppsåt nås inte t.ex. om marknadsföraren av oaktsamhet under-
låter att kontrollera befintliga register, där konsumenterna kan anmäla sin önskan om att 
inte bli tillskickade marknadsföringsmeddelanden. Så är fallet i synnerhet om man har 
ett system som bygger på en opt-out-lösning. Tillämpas däremot ett system som bygger 
på opt-in, uppfylls kravet på uppsåt betydligt lättare. I sådana fall måste ju den som sän-
der meddelandet ha mottagarens förhandssamtycke. Kravet på att det skall föreligga 
uppsåt är dock inte ändamålsenligt med tanke på mottagarna. Låt oss anta följande tre 
exempel: 1) Näringsidkaren erbjuder konsumenter som önskar bli tillskickade mark-
nadsföringsmeddelanden via e-post eller SMS att låta registrera sig. I samband med re-
gistreringen antecknar näringsidkaren mottagarens e-postadress eller telefonnummer fel, 
vilket leder till att han sänder marknadsföringsmeddelandet till en annan person än den 
som har lämnat sitt samtycke; 2) Konsumenten anmäler sitt intresse att ta emot mark-
nadsföringsmeddelanden beträffande dykarutrustning. Näringsidkaren sänder direkt-
marknadsföringsmeddelanden om dykarresor eller erbjudanden om böcker och tidskrif-
ter som riktar sig till personer som är intresserade av dykning; 3) Konsumenten har efter 
en tid ångrat sig och vill annullera sitt samtycke. Konsumentens önskemål registreras 
inte t.ex. p.g.a. avbrott i Internettrafiken eller att konsumentens önskemål inte har kom-
mit till näringsidkarens kännedom p.g.a. att han kontrollerar registret oregelbundet.  

I samtliga tre ovanstående exempel skickas marknadsföringsmeddelanden till personer 
vars uttryckliga samtycke inte är för handen.655 Trots detta torde man inte i något av 
exemplen kunna ådöma näringsidkaren till straff för brott mot bestämmelserna i 7 kap. 
L om dataskydd vid elektronisk kommunikation, eftersom uppsåt saknas. Exemplen vi-
sar att kravet på uppsåt, inte är en ändamålsenlig lösning ur mottagarnas synvinkel sett, 
även om lagstiftaren har valt ett system som bygger på opt-in-lösning. Påföljdssystemet 
blir tämligen tandlöst. 

En annan begränsning i straffstadgandet i nämnda lag är att straff inte skall dömas ut om 
förseelsen är ringa. 

6.1.5 Parallella system 

Det framgick ovan att straffpåföljderna i L om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation torde komma relativt sällan till användning, p.g.a. att kravet på uppsåt skall vara 
uppfyllt. Då uppkommer frågan om man kan tillämpa KSL:s bestämmelser vid sidan av 
bestämmelserna i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Den bestämmelse i 
KSL som blir aktuell vid sändande av marknadsföringsmeddelanden via nya kommuni-

654 Samma straffstadgande gäller även för den som uppsåtligen försummar förpliktelserna beträffande 
cookies (42 § 2 mom. punkt 2). Användning av cookies kan dock leda till att personuppgiftslagen blir till-
lämplig på situationen. Så är fallet om en person kan identifieras bakom uppgifterna som registreras. Det 
har i sin tur betydelse för gärningens straffbarhet, eftersom även grov oaktsamhet i sistnämnda lag faller 
in under tillräkenbarhet.   
655 Man kan anta att konsumentens önskemål om att få marknadsföringsmeddelanden om dykarutrustning 
(exempel 2) inte omfattar till t.ex. böcker som behandlar dykning i allmänhet. 
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kationstekniker är generalklausulen i KSL 2:1. Frågan är om man kan tillämpa de två 
lagarna parallellt.656 För att besvara frågan måste man först beakta rättskälleläran. Dess 
principer finns sällan uttryckligen nämnda i lagstiftningen, men såväl lagstiftaren som 
rättstillämparna förutsätts känna till de olika rättskälleprinciper som finns.657 De rätts-
källeprinciper som aktualiseras i ovan nämnda fall är principerna lex specialis legi gene-
rali derogat och lex posterior legi priori derogat. Dessa principer stipulerar att special-
lag går före allmän lag samt att nyare lag går före äldre lag. Bestämmelserna i 26 § L 
om dataskydd vid elektronisk kommunikation uppfyller båda dessa principer. Så enligt 
dessa principer är det 26 § i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation som går 
före generalklausulen i KSL.  

Generalklausulen i KSL har så vitt omfattande innehåll att vi aldrig torde ställas inför 
frågan vad som händer om ett förfarande skulle anses stå i överensstämmelse med gene-
ralklausulen, men bryta mot bestämmelserna i 7 kap. L om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation.658 Däremot uppkommer i samtliga fall frågan om generalklausulen kan 
tillämpas vid sidan av bestämmelserna i 7 kap. L om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation. Lagstiftaren har önskat ge generalklausulen i KSL ett heltäckande tillämp-
ningsområde. Detta framgår av propositionen där det sägs: ”Genom att generalklausu-
len täcker ett vidsträckt område omfattar den också de övriga regleringarna av mark-
nadsföringsåtgärdernas innehåll och kvalitet i lagförslaget, vilkas tillämpningsområde 
har definierats mera exakt.”659 Det innebär att även om en marknadsföringsåtgärd upp-
fyller detaljstadgandena i KSL, så kan åtgärden förbjudas med stöd av generalklausu-
len.660 MD har i sina avgöranden ofta förbjudit en marknadsföringsåtgärd med stöd av 
både generalklausulen och något detaljstadgande.661 På motsvarande sätt kan MD bedö-
ma en marknadsföringsåtgärd vara otillbörlig med stöd av KSL 2:1, trots att åtgärden 
bedöms stå i överensstämmelse med 7 kap. L om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation. 

Ser vi på de avgöranden av MD som finns beträffande sändande av marknadsförings-
meddelanden via de nya kommunikationsteknikerna, kan konstateras att domstolen i 
sina motiveringar hänvisat till 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och 
dataskydd inom televerksamhet, när den förbjudit ett sådant förfarande med stöd av 
KSL 2:1 och 2:7.662 Det finns två avgöranden av MD innan L om integritetsskydd vid 
telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet hade trätt i kraft. I dessa två 
avgöranden (MD 1997:20 och MD 1998:21) förbjöds förfarandet med stöd av general-
klausulen i KSL, och det fanns naturligtvis ingen hänvisning till L om integritetsskydd 

656 Frågan om övervakningen av de två lagarna behandlas i kap. 8 nedan. 
657 Se Strömholm 1996 s. 464.  
658 Skulle mot all förmodan en sådan situation uppkomma, så går bestämmelsen i L om integritetsskydd 
vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet före generalklausulen med stöd av de två 
ovan nämnda rättskälleprinciperna. 
659 Se RP 8/1977 s. 23.  
660 I KSL 2:4.a nämns uttryckligen kravet på att jämförande reklam, förutom själva jämförelsen, skall 
uppfylla andra bestämmelser om reklam och marknadsföring. 
661 MD har även förbjudit en marknadsföringsåtgärd med stöd av generalklausulen trots att KO i ärendet 
yrkat förbud endast med stöd av ett detaljstadgande. Så skedde i avgörande MD 1981:16, se Wilhelmsson 
1989 s. 123.  
662 Som tidigare nämndes i kap. 3.2.4 finns det ännu inget avgörande av MD med hänvisning till L om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation.
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vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet.663 Efter att nämnda lag 
hade trätt i kraft har MD avgjort tre avgöranden som berör sändande av marknadsfö-
ringsmeddelanden via nya kommunikationstekniker. I två av avgörandena gällde ären-
det textmeddelanden till mobiltelefoner (MD 2003:33, 2003:119) och ett avgörande om 
signaturer i e-post (MD 2003:120). I samtliga fall hänvisades till 21 § L om integritets-
skydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet. I de två förstnämnda 
fallen förbjöds marknadsföringsåtgärderna med stöd av generalklausulen. I det sist-
nämnda fallet konstaterade dock MD att signaturer inte utgör sådan direktmarknads-
föring som avses i 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd 
inom televerksamhet.664 I samband med analysen av nämnda avgörande kritiserades 
domstolens avgörande att inte anse åtgärden utgöra sådan direktmarknadsföring som av-
ses i 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet. Även om domstolen inte ansåg att marknadsföringsåtgärden uppfyllde kravet på 
direktmarknadsföring enligt 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och da-
taskydd inom televerksamhet, hade det inte funnits några hinder för att förbjuda åtgär-
den med stöd av generalklausulen i KSL 2:1.665

6.1.5.1 Problem med parallellt system 

Ovan konstaterades att MD har förbjudit marknadsföringsåtgärder med stöd av general-
klausulen i KSL där även 21 § L om integritetsskydd vid telekommunikation och data-
skydd inom televerksamhet kunde ha tillämpats.666 Man bör i detta sammanhang ställa 
sig frågan om detta utgör något problem, eller om det är en smaksak huruvida man för-
bjuder användningen av marknadsföringsåtgärden med stöd av generalklausulen i KSL 
eller med stöd av 42 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. I detta samman-
hang lämnas eventuella problem i anslutning till övervakningen, vilket kommer att be-
handlas i kapitel 8 nedan. 

Vid första anblick kan det verka vara betydelselöst enligt vilketdera system marknads-
föringsåtgärden bedöms. I själva verket är det dock en relativt stor skillnad på utgången 
beroende på enligt vilket system ärendet avgörs. Det hänger samman med att påfölj-
derna är så olika till sin karaktär. Påföljden enligt 42 § L om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation är böter, d.v.s. marknadsföringen är kriminaliserad. Förbud enligt gene-
ralklausulen kan dock meddelas även om den som sänder ett marknadsföringsmedde-
lande handlar i god tro.667

Påföljden enligt 42 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation är böter, medan 
påföljden enligt KSL 2:7 är förbud. Förbudet kan förstärkas med vite, vilket vanligtvis 
även görs. Meddelas inget vite, saknar förbudet helt och hållet påföljd. KSL innehåller 
även en bestämmelse som medför att man undviker ett förfarande som skulle leda till 
dubbel sanktion. Detta framgår av KSL 11:4 som lyder: ”Den som bryter mot ett förbud 

663 I avgörande 1997:20 hänvisade MD dock till distansavtalsdirektivet och i avgörande 1998:21, hän-
visades förutom till distansavtalsdirektivet till propositionen till L om integritetsskydd vid telekom-
munikation och dataskydd inom televerksamhet. 
664 För en mer ingående analys av fallet, se ovan kap. 3.2.4.3. 
665 MD konstaterade i sina motiveringar att förfarandet utgjorde marknadsföring, se ovan kap. 3.2.4.3. 
666 Förutsatt att kravet på uppsåt hade ansetts vara uppfyllt. 
667 Se RP 8/1977 s. 26.  
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som meddelats med stöd av 2 kap. 7 §, 7 kap. 23 § eller 10 kap. 17 § och som förenats 
med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.”

Det två olika påföljdssystemena kan förorsaka betydande olägenheter och inkonsekven-
ser. Låt oss anta att en näringsidkare har sänt marknadsföringsmeddelanden till konsu-
menters mobiltelefoner, utan att konsumenterna har givit sitt samtycke till det på för-
hand. MD meddelar näringsidkaren ett förbud enligt KSL 2:7 och förstärker förbudet 
med ett vite. I en sådan situation behöver näringsidkaren inte betala någonting, förutsatt 
att han inte överträder förbudet i framtiden. Låt oss anta att en annan näringsidkare 
förfar på samma sätt, men i det fallet ingriper dataombudsmannen och för ärendet till 
allmän underrätt som utdömer böter. Näringsidkarna blir med andra ord försatta i olika 
position beroende på vem som ingriper och med stöd av vilka bestämmelser situationen 
bedöms.668

Ett annat problem är att vitesbeloppet i allmänhet är betydligt högre än de böter som ut-
döms med stöd av L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Det leder i sin tur 
att det ur näringsidkarens synvinkel sett kan löna sig att första gången bli dömd till 
böter. Har näringsidkaren dömts till böter för sin marknadsföringsåtgärd, kan inte MD 
ta upp samma sak till behandling och meddela förbud förenat med vite för ifrågavarande 
gärning. Det medför att näringsidkaren t.ex. av grov oaktsamhet kan företa en ny mark-
nadsföringsåtgärd via någon av de nya kommunikationskanalerna, och för detta för-
farande ”endast” meddelas förbud förstärkt med vite. Plötsligt befinner sig en sådan nä-
ringsidkare i en bättre ställning än en näringsidkare som vid första gången meddelades 
förbud förstärkt med vite, även om denne, när han genomförde marknadsföringsåtgär-
den, eventuellt gjorde sig skyldig till endast lindrig vårdslöshet. 

I ett ekonomiskt perspektiv kan det även löna sig för näringsidkaren att gång på gång 
uppsåtligen bryta mot bestämmelserna att sända marknadsföringsmeddelanden via de 
nya kommunikationskanalerna utan att ha inhämtat mottagarnas förhandssamtycke, om 
nyttan av varje  reklamkampanj överstiger bötesbeloppen som utdöms. 

Ovan beskrivna situationer visar hur inkonsekvent påföljdssystemet med en parallell 
tillämpning kan bli. Genom att ta in ett specialstadgande i en annan lag än KSL har lag-
stiftaren skapat en situation där näringsidkare för samma förfarande, kan ställas i syn-
nerligen olika positioner med tanke på påföljderna av sina lagstridiga beteenden. För att 
ha undvikit uppkomsten av denna olägenhet, borde förbudet mot sändande av direkt-
marknadsföring via de nya kommunikationsteknikerna ha tagits in i KSL bland de öv-
riga marknadsföringsrättsliga stadgandena. På så sätt hade inkonsekvensen kunnat 
minskas. Kvar hade dock möjligheten till olika behandling funnits om en näringsidkare 
för en tidigare marknadsföringsåtgärd meddelats förbud, och därmed inte kan drabbas 
av en straffrättslig påföljd vid en upprepning.669

668 Den omständigheten att MD har förbjudit en marknadsföringsåtgärd med stöd av KSL 2:7 medför att i 
enlighet med allmänna straffrättsliga principer, så torde dataombudsmannen inte ha möjlighet att för sam-
ma lagstridiga gärning föra ärendet vidare till åklagaren för att väcka åtal i saken.  
669 Beträffande denna ologiska lösning, se Wilhelmsson 1989 s. 120. 
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6.1.6 Avslutande kommentarer till nuvarande påföljdssystem 

De påföljder som kan bli aktuella vid marknadsföringsåtgärder via nya kommunika-
tionskanaler är förbud enligt KSL 2:7 och straffpåföljder (böter) enligt 42 § L om data-
skydd vid elektronisk kommunikation. Naturligtvis kan även de andra påföljderna i 
KSL, d.v.s. korrigeringsåläggande (2:9) och böter för konsumentskyddsförseelse (11:1), 
samt straffpåföljderna böter och fängelse för marknadsföringsbrott enligt SL 30 kap. 1 
§, bli aktuella när man bedömer själva innehållet i marknadsföringsmeddelandet. 
Tyngdpunkten i denna undersökning ligger dock på själva befordrandet av marknads-
föringsmeddelandet, och därför ges sistnämnda påföljdsformer mindre utrymme i utred-
ningen av påföljderna. 

Ovan framgick hur dagens påföljdssystem kan leda till olika slutresultat för två närings-
idkare som skickar marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationskanaler-
na, beroende på enligt vilken lag som förfarandet bedöms och avgörs. Detta är ur rätts-
skyddssynpunkt betraktat problematiskt, eftersom samma förfarande borde leda till 
samma slutresultat. Enligt gällande system kan slutresultaten avvika avsevärt från va-
randra.

Det nuvarande påföljdssystemet kan kritiseras även på andra punkter. Det har ofta rik-
tats kritik mot att påföljdssystemet vid brott mot stadgandena om marknadsföring är 
ineffektivt, eftersom den primära påföljden vid överträdelse är förbud. Förbudet riktar  
sig mot framtiden, och även om förbudet förstärkts med vite, så uppkommer det inte 
några ekonomiska sanktioner ifall näringsidkaren upphör med sin olagliga marknads-
föring efter att förbudet meddelats. Den enda ekonomiska olägenheten med detta är att 
näringsidkaren är tvungen att avbryta eller ändra på en redan planerad och igångsatt 
marknadsföringsåtgärd.670 Träffar förbudet näringsidkaren inom en kort tid efter att en 
kostsam marknadsföringsåtgärd har initierats, kan det naturligtvis ur ett ekonomiskt per-
spektiv betraktat bli en ganska kännbar påföljd.  

Det här ”kryphålet” i påföljdssystemet kan medvetet utnyttjas av näringsidkare om de 
finner det vara ekonomiskt lönsamt. Näringsidkarna kan besluta sig för att genomföra 
en marknadsföringsåtgärd, som de är medvetna om att kan komma att träffas av ett för-
bud förstärkt med vite, om de kan förvänta sig att åtgärden inbringar en stor ekonomisk 
vinning innan förbudet meddelas.671 I och för sig kan man tänka sig att den negativa 
publicitet som ett ingripande av KO mot en lagstridig marknadsföringsåtgärd medför, 
hämmar en stor del av näringsidkarna att genomföra sådana marknadsföringsåtgärder. 
Så är också säkerligen fallet i många situationer, men vid en genomgång av MD:s avgö-
randen kan man också se motsatta beteenden hos näringsidkare. Det finns exempel på 
företag som medvetet använt sig av marknadsföringsåtgärder som klart strider mot ge-
neralklausulen. Genom att genomföra t.ex. marknadsföringsåtgärder som klart väcker 
rädsla, ångest och oro hos konsumenterna, kan företaget räkna med att åtgärden kommer 

670 Se Wilhelmsson 1989 s. 121. Förbudet har med andra ord inte någon stark allmän prevention, utan 
som Sandgren konstaterar kan MD:s beslut uppfattas som ”Gå – och synda ej mer”. Se Sandgren 1975 s. 
3.   
671 Se Wilhelmsson 1989 s. 121. 
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att uppmärksammas i olika diskussionsfora, som t.ex. tidningspressen. På detta sätt er-
håller företaget gratis marknadsföring för sina uppseendeväckande reklamåtgärder.672

Ett ytterligare belägg för att påföljdssystemet vid brott mot stadgandena om marknads-
föring är ineffektiva, är att man vid genomgången av MD:s avgöranden ofta finner en 
och samma näringsidkare som part i ett mål hos domstolen. Näringsidkarna har två oli-
ka alternativ att utnyttja ineffektiviteten hos påföljdssystemet. För det första kan nä-
ringsidkaren ändra på sin marknadsföring i viss utsträckning så att marknadsföringen in-
te längre omfattas av det tidigare förbudet. Ändras marknadsföringen så att den inte 
längre omfattas av det tidigare förbudet har MD inte möjlighet att döma ut det vite som 
förbudet förstärkts med, utan är tvungen att meddela ett nytt förbud. Denna möjlighet 
begränsas i viss mån av KSL 2:7 där det stadgas att näringsidkare som beställer eller 
företager marknadsföring kan: förbjudas att fortsätta sådan marknadsföring … eller att 
upprepa sådan eller därmed jämförbar marknadsföring. Förbudet skall med andra ord 
ges en mer vidsträckt formulering än den specifika marknadsföringsåtgärd som närings-
idkaren har företagit.673 Trots att förbudet inte skall utformas alltför snävt, visar flera 
avgöranden av MD att det finns svårigheter att utforma ett täckande förbud. Så var fallet 
t.ex. i avgörande MD 1995:15. I nämnda avgörande hade ifrågavarande näringsidkare 
tidigare förbjudits av MD (MD 1993:13) med hot om vite att i sin marknadsföring av 
isoleringsmaterial av cellulosa använda uttrycken ”luftande”, ”hälsosam” (”hengittävä”, 
”terveellinen”). I sin fortsatta marknadsföring hade näringsidkarna använt sig av ut-
trycket ”skonsam för hälsan” (”terveydelle ystävällinen”). MD förkastade i sitt avgöran-
de talan om utdömande av vite med följande motivering: 

Uttrycket ”skonsam för hälsan”, vilket svarandena har använt sig av i sin marknads-
föring syftar på att den marknadsförda produkten inte är skadlig för hälsan. Ifråga-
varande uttryck väcker således delvis samma associationer som ordet ”hälsosam”.
Svarandena har genom att använda uttrycket ”skonsam för hälsan” i sin marknads-
föring inte eftersträvat att kringgå marknadsdomstolens förbud, utan att välja ett så 
neutralt uttryck som möjligt för att beskriva sin marknadsförda produkt. Uttrycket 
”skonsam för hälsan”, vilket svarandena har använt sig av i sin marknadsföring för-
medlar inte en sådan exakt bild av den marknadsförda produkten som det i marknads-
domstolens avgörande 1993:13 förbjudna uttrycket ”luftande”, ”hälsosam”. (Egen 
övers.) 

Avgörandet visar att det i praktiken inte behövs vidtas så särskilt stora förändringar i 
marknadsföringen, förrän MD anser att det tidigare meddelade förbudet inte täcker den 
nya marknadsföringsåtgärden. Det finns ett flertal andra avgöranden av MD som belyser 
detta.674 Av de svenska förarbetena till lagen om otillbörlig marknadsföring framgår att 

672 Som ett exempel på företag som använt sig av dylika uppseendeväckande marknadsföringskampanjer 
kan nämnas Benetton. Ifrågavarande bolag har genomfört ett flertal sådana kampanjer, t.ex. kampanjer 
där man avbildat döende AIDS-patienter, fraktfartyg överfullt lastat med flyktingar och skjuten soldat 
med blodfläckade kläder. Den sistnämnde marknadsföringskampanjen har varit uppe för bedömning hos 
MD (MD 1995:6).  
673 Av regeringspropositionen framgår att domstolen inte skall formulera förbudet alltför snävt, se RP 
8/1997 s. 30: ”Förbudets effektivitet förutsätter, att det inte formuleras alltför snävt. Förbudet bör täcka 
förutom det konstaterade lagstridiga förfarandet också åtgärder av motsvarande art. Om inte så sker för-
lorar förbudet sin betydelse, eftersom det lätt kan kringgås.”
674 Så t.ex. rättsfallet MD 1985:6. Näringsidkaren hade i ett tidigare avgörande (MD 1983:4) förbjudits att 
använda uttryck som ”utan en pennis risk”, ”utan någon risk” eller andra dylika uttryck som betonar 
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MD bör ägna stor omsorg vid utformandet av förbudet, så att det varken blir för in-
skränkt eller för vidsträckt.675 Bernitz betonar att formuleringar av typen ”därmed jäm-
förbar marknadsföring” bör undvikas, eftersom domstolen av rättssäkerhetsskäl blir 
tvungen att inta en försiktig hållning vid tolkningen av ett dylikt förbud.676

Den andra omständigheten som visar att påföljdssystemet vid brott mot stadgandena om 
marknadsföring är ineffektivt är att näringsidkarna är verksamma i flera skilda företag. 
När det ena företagets marknadsföringsåtgärd förbjuds med stöd av KSL 2:7, kan det 
andra företaget fortsätta med en identisk marknadsföringsåtgärd. På det sättet är det 
relativt enkelt att kringgå förbudet. Också här ger en undersökning av rättsfallen hos 
MD en fingervisning om att detta inte är ett helt ovanligt fenomen. T.ex. i de två första 
avgörandena där MD tog ställning till marknadsföring via mobiltelefoner, var det fråga 
om en och samma person som var verksam i två skilda bolag.677 Näringsidkare kan ut-
nyttja denna ineffektivitet i påföljdssystemet tills förbudet meddelas dem personligen. 

Med stöd av det som sagts ovan kan man med fog påstå att gällande påföljdssystem vid 
brott mot bestämmelserna om marknadsföring är relativt tandlöst. Som det har framgått 
ovan är det inte ovanligt att samma personer uppträder fler än en gång hos MD, just på 
grund av att de dragit nytta av ineffektiviteten hos påföljdssystemet. Med andra ord kan 
man kritisera påföljdssystemet för att det inte uppfyller den preventiva funktion som det 
borde uppfylla. Därför kommer jag att i det följande att staka ut vissa alternativ till 
påföljder för att förstärka den preventiva funktionen hos påföljdssystemet. Som tidigare 
nämndes i inledningen till förevarande kapitel är avsikten inte att försöka åstadkomma 
en uttömmande lista över tänkbara lösningar. De påföljdsalternativ som behandlas ne-
dan ställs inte heller i någon rangordning.  

Förslagen till alternativ är avsedd att fungera som underlag för vidare diskussioner. 
Eventuellt kommer flera av alternativen vid första anblick hos många läsare att väcka 
argument mot ett genomförande. Det kan hända att flera av alternativen känns för 
främmande för den finska rättskulturen, för att kunna genomföras. Som sagt är min av-
sikt inte att påstå att alternativen nödvändigtvis borde genomföras, utan endast att påvi-
sa att det finns olika påföljdsalternativ som noggrant borde övervägas i kommande för-
ändringar av konsumentskyddslagstiftningen. Vid betonandet av ett starkt konsument-
skydd är det en självklarhet att vissa förändringar i påföljdssystemet måste vidtas. Nu-
varande påföljdssystem karakteriseras av ineffektivitet. Dessutom har den tekniska ut-
vecklingen lett till att nya övervägningar bör göras. Gällande påföljdssystem vid brott 
mot stadgandena om marknadsföring är utarbetat under en tidsperiod när de nya kom-
munikationsteknikerna inte var kända. Före uppkomsten av de nya kommunikations-
teknikerna var det regelmässigt endast få företag som hade möjlighet att genomföra 
kostsamma och omfattande marknadsföringskampanjer, medan de nya teknikerna erbju-

riskfriheten. I sin fortsatta marknadsföring hade näringsidkaren använt uttrycken ”helt gratis” och ”gra-
tis”. MD konstaterade i sina motiveringar att uttrycket ”gratis” inte motsvarar uttrycket ”riskfritt”. Därför 
förkastade domstolen talan om utdömande av vite. Ett annat rättsfall som visar att ändringarna inte behö-
ver vara omfattande är MD 1995:13. För ännu flera exempel på liknande rättsfall, se Wilhelmsson 1989 s. 
115.  
675 Se prop. 1970:57 s. 91.  
676 Se Bernitz 1987 s. 53. 
677 MD 1997:20 och MD 1998:21. 



6. kap. Påföljdssystemet 

153

der samma möjligheter för alla aktörer på marknaden.678 För att erbjuda konsumenterna 
ett välfungerande skydd så bör det gällande påföljdssystemet reformeras.  

Förutom den preventiva sidan bör även vissa spörsmål kring den reparativa sidan 
väckas. Hur borde lagstiftningen ändras så att även den reparativa sidan uppfylls på ett 
ändamålsenligt sätt? Inte heller vid genomgången av dessa förslag till alternativa lös-
ningar är min avsikt att försöka uppnå en uttömmande lista över tänkbara alternativ. 
Även här kan ett flertal av alternativen som nämns kännas främmande för finska förhål-
landen. Den situation som uppkommit i och med marknadsföringsåtgärder via de nya 
kommunikationskanalerna har dock medfört en mängd nya problem som inte varit ak-
tuella vid traditionella marknadsföringsåtgärder. Det finns därför skäl att förhålla sig öp-
pen för nya påföljdsmetoder, om man även i fortsättningen vill betona vikten av ett väl-
fungerande konsumentskydd.  

6.2 Nya påföljder med preventivt och reparativt syfte 

Som det framgått ovan är det marknadsrättsliga förbudet i många fall en relativt ineffek-
tiv påföljd, eftersom näringsidkaren inte drabbas av några ekonomiska sanktioner ifall 
han upphör med sitt lagstridiga förfarande, efter att förbudet meddelats. Därför bör lag-
stiftaren överväga införande av nya effektivare påföljdssystem vid brott mot bestäm-
melserna om marknadsföring.  

6.2.1 Marknadsstörningsavgift 

Den svenska modellen. Den svenska marknadsföringslagen innehåller i 22 § en bestäm-
melse om näringsidkares skyldighet att betala en särskild avgift (marknadsstörningsav-
gift) om han bryter uppsåtligen eller av oaktsamhet mot någon av bestämmelserna i 5–
13 §§.679 Även den som handlar på näringsidkarens vägnar kan åläggas att betala en 
marknadsstörningsavgift. I tredje momentet stadgas att bestämmelserna om skyldighe-
ten att betala en marknadsstörningsavgift gäller även en näringsidkare som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.680 Bestämmelsen om mark-
nadsstörningsavgift intogs i den svenska marknadsföringslagen i samband med att den 
nya marknadsföringslagen trädde i kraft den 1 januari 1996. Regeringen ansåg att det ti-
digare påföljdssystemet med förbud och vite inte var tillräckligt. Mindre nogräknande 
näringsidkare kunde utnyttja systemet med att genomföra en marknadsföringskampanj 
av ett visst slag, och sedan upphöra med kampanjen för att på så sätt undgå kännbara 
påföljder. Därför ansåg regeringen att det behövs en lagändring som gör det möjligt att 
påföra kännbara påföljder redan vid den första lagöverträdelsen.681 Avgiften, som till-
faller staten, skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kro-

678 I princip har en privatföretagare i dag möjlighet att marknadsföra sig globalt med relativt små ekono-
miska insatser. 
679 Med andra ord kan marknadsstörningsavgift inte åläggas för brott mot generalklausulen (MFL 4 §). 
680 I förarbetena tog man ställning till om det skulle vara ändamålsenligt med ett strikt ansvar för mark-
nadsstörningsavgift. Regeringen ansåg dock att man p.g.a. rättsäkerhetsskäl inte bör gå för snabbt fram, 
men konstaterar att om det efter en tid visar sig att kravet på uppsåt eller oaktsamhet har lett till en alltför 
restriktiv användning av påföljden, så bör frågan om strikt ansvar övervägas på nytt. Se prop. 1994/95: 
123 s. 103 f.
681 Se prop. 1994/95:123 s. 37. 
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nor.682 Avgiften får dock enligt 24 § 2 mom. inte överstiga tio procent av näringsidka-
rens årsomsättning.683 Syftet med sanktionsformen marknadsstörningsavgift har inte va-
rit att ersätta förbud, utan förbudet är den sanktion som skall ådömas i de flesta fallen av 
otillbörlig marknadsföring.684 Enligt Marknadsföringsutredningen är marknadsstör-
ningsavgift reserverad för de fall där det skett en allvarlig överträdelse av en bestäm-
melse.685 Frågan om överträdelsen har varit av allvarlig art, skall avgöras vid en helhets-
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen skall domstolen 
beakta bl.a. graden av uppsåt eller nonchalans som näringsidkaren visat.686 Regeringen 
ansåg däremot att det inte bör uppställas något krav på att en näringsidkare har överträtt 
en katalogbestämmelse på ett ”allvarligt sätt”, för att domstolen skall kunna döma ut 
marknadsstörningsavgift. Regeringen ansåg dock att det bör införas en säkerhetsventil 
för att markera att inte alla fall av marknadsföring som strider mot katalogreglerna, skall 
leda till marknadsstörningsavgift. Därför intogs en bestämmelse i MFL (25 § 2 mom), 
enligt vilken marknadsstörningsavgift inte skall dömas ut i ringa fall.687

På samma sätt som man har velat undvika dubbel sanktion i den finska KSL, där det 
stadgas att en näringsidkare inte får dömas till en straffpåföljd om han redan tidigare 
meddelats ett förbud förenat med vite, får en näringsidkare som meddelats vitesför-
stärkt förbud inte åläggas en marknadsstörningsavgift för samma överträdelse som om-
fattas av beslutet.688 Preskriptionstiden för marknadsstörningsavgiften är fem år, vilket 
innebär att stämningsansökan måste ha delgetts den näringsidkare som anspråket riktar 
sig mot inom fem år från det att näringsidkaren upphörde med sin överträdelse av mark-
nadsföringslagen. Likaså förfaller en marknadsstörningsavgift om domen inte har kun-
nat verkställas inom fem år från det att domen vann laga kraft.689

Det processuella förfarandet är ordnat på så vis att det är KO som kan väcka talan om 
marknadsstörningsavgift. En enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen el-
ler en sammanslutning av näringsidkare har en sekundär talerätt. Nämnda parter har rätt 
att väcka talan om marknadsstörningsavgift om KO i ett visst fall har beslutat att han 
inte tänker väcka talan. Talan väcks vid Stockholms tingsrätt. KO kan i samband med 
talan om marknadsstörningsavgift även i andra hand yrka på förbud förenat med vite. På 
det här sättet kan man undvika risken med upprepade processer.690 Tingsrättens dom 
kan överklagas hos MD.691

Marknadsstörningsavgiften i praktiken. Trots att bestämmelsen om marknadsstörnings-
avgift trädde i kraft den 1 januari 1996, hade det mellan ikraftträdandet och april månad 

682 MFL § 24. 
683 Saknas uppgifter om årsomsättning eller är uppgifterna bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas. Så 
är även fallet om överträdelsen har inträffat under näringsidkarens första verksamhetsår (24 § 2 mom.), 
vilket ofta kan vara fallet i fråga om mindre företag som opererar på Internet. 
684 Se SOU 1993:59 s. 397 samt prop. 1994/95:123 s. 93. 
685 Se SOU 1993:59 s. 34 samt s. 416. 
686 Se SOU 1993:59 s. 572 f. 
687 Se prop. 1994/95:123 s. 104 f. 
688 MFL § 23.  
689 MFL 26–27 §§. 
690 Se prop. 1994/95:123 s. 138. 
691 MFL 39 § och 43 §. 
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2002 endast prövats fem ärenden där sökande yrkat på marknadsstörningsavgift.692 Det 
tyder på att KO har varit återhållsam med att kräva marknadsstörningsavgift av närings-
idkare som bryter mot bestämmelserna om marknadsföring. Förbudet, förenat med vite, 
utgör av allt att döma således den klart mest tillämpade påföljdsformen.  

I tre av de fem ovan nämnda fallen ålades näringsidkaren att betala marknadsstörnings-
avgift, medan yrkandet på marknadsföringsavgift förkastades i två fall.693 Vid en närma-
re granskning av avgörandena kan man konstatera att MD tagit i beaktande bl.a. följan-
de omständigheter: näringsidkarens överträdelser har haft ekonomiska följder för motta-
garna eller för andra konkurrerande näringsidkare694, näringsidkarna har fortsatt med sin 
marknadsföring trots att KO tidigare har påtalat förhållandena, samt att marknadsfö-
ringen har förekommit under en förhållandevis lång tid och har haft en stor spridning.695

Ser man på beloppen av de marknadsstörningsavgifter som ålagts näringsidkare kan det 
konstateras att de har varit förhållandevis låga. Enligt MFL 24 § kan marknadsstör-
ningsavgiften uppgå till fem miljoner kronor. Det högsta beloppet som ålagts en nä-
ringsidkare är 500.000 kronor, d.v.s. endast 10 procent av det belopp som domstolen 
maximalt kan utdöma.  

I synnerhet avgörande SvMD 1998:7 visar tydligt hur försiktig domstolarna har varit 
att påföra ”kännbara” påföljder. Svarande i målet, Fritidsresor AB, hade under fyra på 
varandra följande veckor under januari 1996 på bingolottkuponger marknadsfört pa-
ketresor med ett rabatterbjudande, utan att tydligt ange att erbjudandet var begränsat 
till vissa avgångar. Rabatterbjudandet på bingolotterna hade nått ut till ett mycket 
stort antal konsumenter. Dessutom hade Fritidsresor AB under augusti 1997 genom 
en reklamfilm i rikstäckande TV-kanaler marknadsfört paketresor med ett likartat ra-
batterbjudande, utan att informera om att erbjudandet var begränsat dels till viss tid, 
dels till vissa avgångar. TV-reklamen hade visats sammanlagt 71 gånger, även på s.k. 
primetime. MD betonar även den omständigheten att marknadsföringen genom TV-
reklamfilmen har ägt rum efter det att KO hade påtalat förfarandet vad avser bingo-
lottkupongerna. MD dömde ut en marknadsstörningsavgift på 200.000 kronor. 

Med beaktande av ovan angiven fakta i ärendet samt svarandes årsomsättning, som 
var två miljarder kronor, är jag benägen att förena mig i Åbyhammars åsikt att avgif-
ten bara var en symbolisk summa.696 Summan var endast 0,0001 procent av företagets 
årsomsättning! 

Eftersom beloppen är så låga kan man fråga sig om systemet med marknadsstörnings-
avgift uppfyller sin preventiva funktion. Intagandet av en marknadsstörningsavgift mo-

692 Tyvärr har jag inte fått tag på tillförlitlig statistik på hur situationen ser ut efter år 2002. Tecken som 
tyder på att sanktionen tillgrips med stor försiktighet är att MD har behandlat endast ett ärende där sökan-
de har överklagat tingsrättens dom, enligt vilken sökanden ålagts att betala marknadsstörningsavgift 
(SvMD 2005:22). 
693 Två fall gällde överträdelse av MFL 6 § (vilseledande reklam), ett fall överträdelse av MFL 5 § 
(reklamidentifiering), ett fall MFL 13 § (förmånserbjudanden) samt ett fall gällde överträdelse av såväl 
MFL 6 § som 13 §. För närmare information om fallen, se Jonson 2002, kapitel ”Aktuell praxis”. 
694 Se domskälen i SvMD 1998:20. 
695 Se domskälen i SvMD 1998:7. Nämnda faktorer motsvarar i stora drag de omständigheter som förar-
betena nämner att kan tas i beaktande vid fastställandet av marknadsstörningsavgiftens belopp. Se prop. 
1994/95:123 s. 177. 
696 Se Åbyhammar 2002, stycke 4. 
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tiverades med att det behövs en kännbar sanktion som har en avskräckande effekt. Om 
avgifterna inte är tillräckligt stora försvinner den avskräckande effekten, vilket innebär 
att sanktionen snarare inbjuder till ett kalkylerat risktagande för företag.697 Det ringa an-
talet avgöranden och marknadsstörningsavgifternas låga belopp visar att lagstiftarens 
önskemål om ett effektivare påföljdssystem inte har uppfyllts helt och hållet. En av or-
sakerna till att marknadsstörningsavgift ålagts så få gånger är att de mest oseriösa nä-
ringsidkarna kontinuerligt grundar nya företag. Av den orsaken har de ingen stor årsom-
sättning.698 I sådana situationer blir ett förbud förenat med vite mer kännbart.699

Åbyhammar betonar även i sin kritik angående rättspraxis kring marknadsstörningsav-
gift att det inte finns någon anledning till att brott som riktar sig till konsumenter be-
handlas mildare än konkurrensbrott.700 Så borde det också vara. Det skall inte vara eko-
nomiskt lönsamt att bryta mot bestämmelserna om marknadsföring. Såsom situationen 
är idag, även om möjligheten till att man redan vid den första överträdelsen av mark-
nadsföringsstadgandena kan åläggas en marknadsstörningsavgift, kan näringsidkare 
medvetet bryta mot stadgandena om den förväntade ekonomiska nyttan av marknads-
föringen överstiger den eventuella marknadsstörningsavgiften. I så fall försvinner den 
preventiva effekten hos påföljden. Några förändringar av gällande lagstiftning torde inte 
vara nödvändiga. De gällande bestämmelserna om marknadsstörningsavgift erbjuder de 
facto ett tillräckligt effektivt vapen för myndigheterna att ingripa och minska mängden 
marknadsföring som strider mot lagens bestämmelser, om de är beredda att inta en strik-
tare ställning i sina avgöranden. En absolut utgångspunkt även vid brott mot stadgan-
dena om marknadsföring måste vara att det aldrig skall visa sig ekonomiskt lönsamt att 
bryta mot bestämmelserna. Marknadsstörningsavgiften bör i de enskilda fallen klart 
överstiga den nytta som näringsidkaren har haft av sin marknadsföringsåtgärd. Endast 
på detta sätt får påföljdsalternativet marknadsstörningsavgift den preventiva funktion 
som lagstiftaren har haft i åtanke. 

Marknadsstörningsavgift vid marknadsföringsåtgärder via nya kommunikationstekni-
ker. Den svenska marknadsföringslagen har inte innehållit något uttryckligt förbud mot 
sändande av obeställd e-postreklam, så därför måste även Sverige ändra sin marknads-
föringslagstiftning i och med att direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
antogs den 12 juli 2002.701

Sett till påföljderna vid överträdelser av bestämmelserna om marknadsföring via nya 
kommunikationstekniker kan konstateras att marknadsstörningsavgift blir aktuell endast 
vid överträdelse av 13 c §, och inte för överträdelse av 13 b eller 13 d §§. 

Paragraferna lyder enligt följande: 

13 b § En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elek-
tronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automa-

697 Se Åbyhammar 2002, stycke 4. 
698 Som tidigare nämndes fastställs marknadsstörningsavgiften i sådana fall på basis av uppskattning i en-
lighet med MFL 24 §. 
699 Se Åbyhammar 2002, stycke 3.  
700 Se Åbyhammar 2002, stycke 5. 
701 Se genomgången av den svenska lagstiftningen i kap. 3.3.1 ovan. 
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tiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara 
om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand. 
Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för 
elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte 
kravet på samtycke enligt första stycket, om 
1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i 
marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post, 
2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och 
3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt 
motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid 
varje följande marknadsföringsmeddelande. Lag (2004:103).

13 c § Vid marknadsföring med elektronisk post skall meddelandet alltid innehålla en 
giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen 
skall upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person. Lag 
(2004:103).

13 d § En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på 
distans än sådana som avses i 13 b §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig 
att metoden används. Lag (2004:103).

I propositionen finns inga motiveringar till varför inte även en näringsidkare som upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 b eller 13 d §§ kan åläggas marknadsstör-
ningsavgift. 

I samband med implementeringen av direktiven 97/7/EG och 97/66/EG konstateras i 
motiveringarna till huruvida påföljden marknadsstörningsavgift kan komma i fråga 
vid överträdelse av 13 a § (obeställd reklam) följande: ”De nya reglerna skiljer sig 
från marknadsföringslagens 5–13 §§ främst på så sätt att de inte tar sikte på att mot-
verka någon form av vilseledande. Överträdelse av nämnda bestämmelser möjliggör 
utdömande av marknadsstörningsavgift. En sådan rättsföljd framstår dock som väl
kraftig (här framhävt) beträffande obeställd reklam varför någon sådan rättsföljd inte 
föreslås.”702

Däremot motiveras införandet av möjligheten att ålägga marknadsstörningsavgift för 
brott mot 13 c § enligt följande: 

Enligt 22 § marknadsföringslagen får en näringsidkare åläggas att betala marknads-
störningsavgift om näringsidkare eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot bl.a. bestämmelsen om reklamidenti-
fiering i 5 §. Den nu föreslagna bestämmelsen om skyldigheten att ange giltig adress i 
ett marknadsföringsmeddelande som sänds med elektronisk post har stora likheter 
med de gällande bestämmelserna om reklamidentifiering. En överträdelse av den fö-
reslagna bestämmelsen utgör vidare ett inte obetydligt hinder i en fysisk eller en juri-
disk persons möjligheter att få reklamöverförandet att upphöra. Regeringen anser 
därför att det bör införas en möjlighet att kunna sanktionera en överträdelse av 
bestämmelsen med marknadsstörningsavgift.703

702 Se prop. 1999/2000:40 s. 22. Noteras kan att i samband med reformen av MFL föreslog Stockholms 
tingsrätt att marknadsstörningsavgift skall kunna dömas ut vid överträdelser av samtliga bestämmelser i 
MFL, inklusive generalklausulen. Se prop. 1994/95:123 s. 99. 
703 Se prop. 2003/04:43 s. 15. 
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I samband med lagutskottets behandling av regeringens proposition tog man ställning 
till åtta motioner som väckts med anledning av propositionen. I motion L10704 påpekas 
att marknadsstörningsavgift skall kunna åläggas även vid upprepade överträdelser av 
förbudet mot sändande av oönskad e-postreklam, och inte endast vid brott mot kravet på 
angivande av giltig adress. Lagutskottet hade dock en negativ inställning till motionen. 
Utskottet motiverar sitt negativa ställningstagande på följande sätt: 

Utskottet erinrar om att marknadsstörningsavgiften som sanktionsform är avsedd för 
fall där det föreligger ett mer påtagligt behov av att skydda allmänna konsument- och 
näringsidkarintressen. I andra fall har det ansetts tillräckligt att näringsidkaren – och 
andra som är eller kan komma att befinna sig i samma situation – tillrättavisas och 
avskräcks från att upprepa förfarandet genom ett förbud eller ett åläggande vid vite. 
Enligt utskottets uppfattning kan en överträdelse av kravet på samtycke i 13 b § mark-
nadsföringslagen generellt sett inte anses vara så pass allvarlig att marknadsstör-
ningsavgift bör komma i fråga. Med hänsyn härtill är utskottet i dagsläget inte berett 
att ställa sig bakom motionskravet. Utskottet förutsätter dock att regeringen följer ut-
vecklingen och att om det skulle uppkomma behov av ytterligare sanktionsmöjlig-
heter, regeringen tar initiativ därtill.705

Det är mycket beklagligt att marknadsstörningsavgift inte kan åläggas även vid sändan-
de av marknadsföringsmeddelanden utan mottagarens förhandssamtycke. I propositio-
nen betonas att det medför betydande hinder för mottagaren att få marknadsförings-
meddelandena att upphöra om giltig adress saknas. Detta är i och för sig sant, men det 
är synnerligen ovanligt att seriösa företag sänder ut e-postmeddelanden utan giltig 
adress eftersom företaget önskar att mottagaren på ett eller annat vis reagerar på medde-
landet.706 Redan det första e-postreklammeddelande som mottagaren får är lika otillbör-
ligt för honom, oberoende av om meddelandet innehåller en giltig adress eller inte. Får 
han flera e-postmeddelanden trots att han anmält sitt önskemål om att inte längre vill få 
sådana, kan man anse situationen vara än mer besvärande för mottagaren än om medde-
landet inte innehåller någon avsändaradress. En näringsidkare kan även tänkas utnyttja 
situationen p.g.a. att marknadsstörningsavgift inte kan åläggas i övriga situationer än 
när giltig adress saknas enligt följande: näringsidkaren plockar efter hand bort från sin 
utsändelselista de mottagare som anmäler sitt önskemål om att inte få framtida medde-
landen, men fortsätter att sända till de mottagare som inte anmält att de emotsätter sig 
framtida marknadsföringsmeddelanden via e-post. Då är man nästan tillbaka i det ut-
gångsläge som gällde före lagändringen, d.v.s. ett system med opt-out. Marknadsstör-
ningsavgift har ju den funktionen att man kan bestraffa näringsidkaren redan vid den 
första överträdelsen av lagens stadganden. Påföljden är med andra ord ett (väldigt) ef-
fektivt sanktionssystem som myndigheterna har möjlighet att tillgripa. Rättspraxis i 
Sverige visar dock att denna möjlighet har tillämpats synnerligen få gånger, men redan 
existensen av den har en klar preventiv effekt.  

I och med att marknadsstörningsavgift undantas från bestämmelserna om sändande av 
oönskad e-postreklam, ger man signalen att detta inte är så klandervärt som brott mot 

704 Motion till riksdagen, 2003/04:L10 av Holm, Ulf (mp) med anledning av prop. 2003/04:43 Obeställd 
e-postreklam. 
705 Se Lagutskottets betänkande 2003/04:LU16 s. 14 
706 T.ex. så att mottagaren beställer någon produkt som marknadsförs i meddelandet, besöker företagets 
hemsidor eller på något annat sätt reagerar på marknadsföringsåtgärden.
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andra bestämmelser i marknadsföringslagen. Det är olyckligt att lagstiftaren sänder så-
dana signaler, eftersom det har visat sig att mängden oönskade e-postmeddelanden ökar 
kontinuerligt, och för att stoppa en sådan ökning bör det vidtas kraftiga åtgärder som 
avskräcker näringsidkare att fortsätta sända sådana meddelanden. Nu när ett system med 
opt-in ”äntligen” genomförts, borde även påföljderna formas därefter, så att opt-in-
lösningen fungerar effektivt och inte blir en regel som iakttas i ringa omfattning inom 
näringsidkarkretsen.707

Marknadsstörningsavgift i Finland. Sverige har haft påföljden marknadsstörningsavgift 
ända sedan MFL trädde i kraft år 1996. Den finska konsumentskyddslagstiftningen har 
ingen motsvarande sanktionsform. Hur pass bra skulle en sådan sanktionsform passa in i 
det finska systemet? Är tanken på att implementera en dylik påföljd helt främmande och 
otänkbar för de finska förhållandena? Svaret är nej. Orsaken till detta är att vi redan har 
en liknande påföljd i 7 § L om konkurrensbegränsningar (konkurrensbrottsavgift) och i 
122 § kommunikationsmarknadslagen (393/2003, påföljdsavgift). Det är MD som utdö-
mer dessa avgifter. I synnerhet påföljdsavgiften är nära på identisk med den svenska 
sanktionsformen marknadsstörningsavgift. Enligt 122 § 4 mom. är avgiften mellan tu-
sen och en miljon euro. Påföljdsavgiften kan emellertid, i motsats till marknadsstör-
ningsavgiften, överstiga maximibeloppet som utsatts. Beloppet en miljon euro får över-
skridas om gärningen eller försummelsen har haft synnerligen omfattande verkningar på 
marknaden.708 Konkurrensbrottsavgiften och påföljdsavgiften har på motsvarande sätt 
som marknadsstörningsavgiften ett absolut tak. För konkurrensbrottsavgiften är taket 10 
procent av näringsidkarens omsättning under det föregående kalenderåret, medan taket 
för påföljdsavgiften är fem procent.709

Ser man på antalet tillfällen som sanktionsformen konkurrensbrottsavgift har tillämpats 
kan man konstatera att den tillgripits betydligt mer frekvent än marknadsstörningsav-
giften i Sverige.710 Orsakerna till detta kan man bara spekulera om. Eventuellt är det de 
högre ekonomiska intressena som är en bakgrundsfaktor. En konkurrensbegränsning av 
något slag medför ofta betydande ekonomiska förluster för de företag som drabbas av 
begränsningen. Ser man på saken från den enskilda konsumentens synvinkel, så är si-
tuationen inte nödvändigtvis densamma. En konkurrensbegränsning av något slag anses 
leda till en höjning av priserna på produkter och tjänster, d.v.s. vara till nackdel för kon-
sumenterna. Hur stor denna ekonomiska förlust är för konsumenterna är naturligtvis o-
möjligt att exakt beräkna i praktiken. Men även brott mot stadgandena om marknadsfö-
ring kan medföra kännbara ekonomiska förluster för den enskilde konsumenten, t.ex. i 

707 Helt uteslutet är det inte att marknadsstörningsavgift i framtiden kommer att åläggas även för sändande 
av e-postmeddelanden utan mottagarens förhandssamtycke, eftersom lagutskottet i sina motiveringar för-
utsätter att regeringen följer utvecklingen och tar initiativ till ytterligare sanktionsmöjligheter om det 
skulle uppkomma behov därtill, se Lagutskottets betänkande 2003/04:LU16 s. 14. 
708 Kravet på synnerligen omfattande verkningar på marknaden uppfylls om åtgärden har i betydande grad 
och på ett bestående sätt snedvridit konkurrensen samt på ett väsentligt och oåterkalleligt sätt försvårat 
marknadsställningen för företagets konkurrenter, se RP 112/2002 s. 192. Storleken på konkurrensbrotts-
avgiften hade innan lagändringen, som trädde i kraft 1.5.2004, på motsvarande sätt intervallgränser (5.000 
– 4.000.000 mk) som dock kunde överskridas om det var motiverat.   
709 Anmärkningsvärt är att ett företag kan dömas till såväl påföljdsavgift som konkurrensbrottsavgift. Vid 
fastställandet av påföljdsavgiften skall MD dock beakta den konkurrensbrottsavgift som utdömts. Se 122 
§ 2 och 3 mom. kommunikationsmarknadslagen. 
710 En kort tid efter att MD övertagit konkurrensrådets uppgifter, dömde domstolen ut konkurrensbrotts-
avgift i fyra fall (2002:108, 2002:186, 2003:67 samt 2003:156).



6. kap. Påföljdssystemet 

160

samband med vilseledande eller osann marknadsföring. Därför är det inte ur konsument-
rättslig synvinkel ansett som ändamålsenligt att bedöma sådana situationer olika.  

Se prop. 1994/95:123 s. 102 där det sägs: ”Konkurrensrätten och marknadsförings-
rätten har sakligt och historiskt sett många beröringspunkter. Det kan därför vara 
värdefullt att i den nya marknadsföringslagen skapa ett sanktionssystem som på vä-
sentliga punkter överensstämmer med konkurrenslagens.” Det är dock skäl att påpeka 
att L om konkurrensbegränsningar inte är en konsumentskyddslagstiftning. Konsu-
menternas intressen är endast indirekta i ifrågavarande lag. En fungerande konkurrens 
leder till förhöjd välfärd och nyttan av detta tillfaller i slutänden konsumenterna. 
Dessutom kan man av bestämmelserna om dispens i L om konkurrensbegränsningar 
(19 §) utläsa att konsumenternas intressen är av betydelse. Dispens kan nämligen be-
viljas endast om nyttan av en konkurrensbegränsning huvudsakligen kommer kunder-
na eller konsumenterna till godo.711   

Med stöd av ovan nämnda motiveringar finner jag det vara befogat att i KSL inta en pa-
ragraf om marknadsstörningsavgift.712 Med en sådan sanktionsform kan man i viss mån 
råda bot på den olägenhet som karakteriserar påföljdssystemet i dagens läge; d.v.s. att 
första besöket hos MD till följd av överträdelser av bestämmelserna om marknadsföring 
i princip är ”riskfritt”.713

Vid en implementering av sanktionsformen bör dock även sändande av marknadsfö-
ringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna falla in under regelns tilllämp-
ningsområde. Det finns inga ändamålsenliga motiveringar för att endast sändande av 
meddelande utan giltig avsändaradress skulle falla in under tillämpningsområdet, medan 
övriga former av marknadsföringsåtgärder via de nya kommunikationsteknikerna skulle 
lämnas utanför.714

Beträffande marknadsstörningsavgiftens belopp kunde man mycket väl tillämpa samma 
gränsvärden för marknadsstörningsavgiften som för påföljdsavgiften i 122 § kommuni-
kationsmarknadslagen. Det finns inga vägande skäl att följa Sveriges lösning och sätta 
ett intervall som avgiften inte kan överstiga.715 I stället bör lagstiftaren välja motsva-
rande system som det i kommunikationsmarknadslagen. För att marknadsstörningsav-
giften skall få en tillräcklig preventiv effekt, bör den nämligen överstiga den ekono-
miska nytta som näringsidkaren har haft av överträdelsen. Sannolikheten att den ekono-
miska nyttan av en överträdelse av stadgandena om marknadsföring överstiger en mil-
jon euro torde vara ganska liten, men likväl möjlig. Därför bör MD ha en möjlighet att 
överskrida gränsen, om det med beaktande av omständigheterna är motiverat. 

711 För andra omständigheter som påvisar betydelsen av konsumenternas intressen vid tillämpningen av 
lagen, se Kuoppamäki 2000 s. 33.   
712 Jag kommer senare i kap. 8.3 och 12.4 att ta upp frågan om huruvida det skulle vara ändamålsenligt att 
flytta regleringen om sändande av direktmarknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationstekni-
kerna från L om dataskydd vid elektronisk kommunikation till KSL. 
713 Naturligtvis finns redan straffsanktionen, vilken dock ytterst sällan tillämpas. Såsom det tidigare fram-
gick kan en näringsidkare dessutom trots hotet om böter medvetet genomföra en marknadsföringskam-
panj, om han bedömer den ekonomiska nyttan överstiga det utdömda bötesbeloppet. Dock föreligger ris-
ken för fängelsestraff om näringsidkaren lämnar osanna eller vilseledande uppgifter (SL 30:1). Påföljden 
fängelsestraff kan inte utdömas för andra överträdelser än dessa. 
714 Vilket är situationen i den gällande svenska marknadsföringslagen. 
715 Marknadsstörningsavgiften i Sverige kan inte sättas högre än fem miljoner kronor.
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6.2.2 Skadestånd 

Hur ser situationen ut i dag? Bestämmelserna i KSL beträffande marknadsföring inne-
håller inga stadganden om eventuella civilrättsliga påföljder, vilket även det är en olä-
genhet som borde korrigeras.716 Eftersom KSL inte innehåller något stadgande om ska-
deståndspåföljd, är man tvungen att bedöma situationen med stöd av skadeståndslagen. 
Det har tidigare i undersökningen framgått att mottagaren av ett oönskat marknads-
föringsmeddelande via de nya kommunikationsteknikerna, i många situationer åsamkas 
en kostnad för varje meddelande. En dylik kostnad är en s.k. ren förmögenhetsskada.717

En sådan skada ersätts enligt SkL 5 kap. 1 § endast om skadan förorsakats genom en 
straffbelagd handling, myndighetsutövning eller om det i andra fall föreligger synner-
ligen vägande skäl.718

Frågan är om en konsument kan få ersättning för den skada som mottagandet av mark-
nadsföringsmeddelandet förorsakar honom med stöd av SkL 5 kap. 1 §. För att besvara 
denna fråga bör man utreda om sändandet av meddelanden via de nya kommunika-
tionskanalerna utgör en straffbar handling eller om det annars föreligger synnerligen vä-
gande skäl. Enligt 42 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation är endast upp-
såtligt bedrivande av direktmarknadsföring i strid med bestämmelserna i 7 kap. i ifråga-
varande lag straffbart. Detta innebär att en konsument inte har rätt till ersättning för den 
skada som uppkommer t.ex. i samband med mottagandet av ett marknadsföringsmedde-
lande som avsändaren har sänt med grov oaktsamhet. Har avsändaren inte förfarit upp-
såtligt, har konsumenten inte rätt till ersättning, om inte domstolen anser att det i det en-
skilda fallet föreligger synnerligen vägande skäl att döma ut skadestånd. Domstolen har 
med andra ord getts en omfattande prövningsrätt vid avgörandet om skadestånd skall ut-
dömas eller inte. För att få en bild av hur stadgandet skall tolkas är man tvungen att un-
dersöka rättspraxis på området. 

Rättspraxis kring ren förmögenhetsskada. Det finns ett antal HD-avgöranden om ren 
förmögenhetsskada, där domstolen har tagit ställning till frågan om det förelegat syn-
nerligen vägande skäl.719

HD 1991:79 Redaktören A hade utarbetat en artikel 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. Artikeln hade bibringat läsaren den uppfattningen att 
den var en opartisk jämförelse av barnvagnar och varit ägnad att ge läsaren en vilse-
ledande bild av egenskaperna hos den barnvagn som X importerade. Artikeln hade 

716 För konsumentköp finns skadeståndspåföljder för såväl säljarens dröjsmål (KSL 5:10) som fel i varan 
(KSL 5:20). Motsvarande bestämmelser finns intagna i KSL 8 kap. beträffande vissa konsumenttjänst-
avtal (KSL 8:10, 8:20) samt i KSL 9 kap. beträffande köp av huselement och byggnadsentreprenader 
(KSL 9:11, 9:20). För närmare information om skadeståndspåföljder vid fel i vara, se Ämmälä 2002 s. 
189 ff. 
717 SkL använder inte begreppet ren förmögenhetsskada, men både inom rättsdoktrin och rättspraxis har 
man godtagit att formuleringen i SkL 5 kap. 1 § beskriver en ren förmögenhetsskada. Se Wetterstein 2004 
s. 129. 
718 Myndighetsutövning behandlas inte nedan, eftersom det inte torde bli aktuellt med tanke på proble-
matiken i denna undersökning. 
719 För ytterligare exempel på rättsfall där HD tagit ställning till om det förelegat synnerligen vägande 
skäl, se Sandvik 2002 s. 250 f. 
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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 förelig-
ga synnerligen vägande skäl att ålägga A och tidningens huvudredaktör B att ersätta 
den ekonomiska skada (ren förmögenhetsskada) som de genom sitt vållande hade för-
orsakat X:s näringsverksamhet.       

HD 1997:181: Näringsidkaren A hade genom avtal ingångna med bolagen X och Y 
till bolagen överlåtit rätten att ekonomiskt utnyttja ett utbildningsprogram avseende 
läskunnighet, till vars utgivning och produktion han hade bidragit på ett avgörande 
sätt. I avtalet hade överenskommits bland annat om de ersättningar som skulle betalas 
åt A med anledning av utnyttjandet. 
Sedan bolagen X och Y, vari B innehade bestämmanderätt, försatts i konkurs hade 
bolaget Z, i vilket B likaså innehade bestämmanderätt, vederlagsfritt fortsatt utnytt-
jandet av ifrågavarande utbildningsprogram. 
Bolaget Z ansågs i sin näringsverksamhet ha använt otillbörligt förfarande i förhål-
lande till A. Det ansågs föreligga synnerligen vägande skäl till att den A åsamkade 
skadan skulle ersättas.

Av dessa avgöranden kan man utläsa att förfarande i strid mot god sed (i HD 1991:79 
konstaterade domstolen att det förekommit brott mot god journalistsed och i HD 
1997:181 stred förfarandet mot bestämmelserna om otillbörligt förfarande i närings-
verksamhet) har haft en avgörande betydelse för utslaget. Förfarande som strider mot 
god sed leder dock inte automatiskt till att kravet på synnerligen vägande skäl är upp-
fyllt. Detta framgår av avgörande HD 1991:32. I sistnämnda fall konstaterar domstolen 
att kravet på synnerligen vägande skäl inte uppfylldes, trots att svaranden gjort sig 
skyldig till otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Domstolen motiverar dock inte 
utförligare varför den ansåg att så var fallet. 

Ovan nämnda HD-avgörandena ger inga klara riktlinjer för tolkningen. Likaså har det 
inte i propositionen till SkL givits några exempel på vad som kan anses utgöra synner-
ligen vägande skäl. Det är inte uteslutet att man vid bedömningen av kravet på synnerli-
gen vägande skäl kan ta i beaktande omständigheter, som har betydelse vid fastställande 
av skadestånd enligt andra paragrafer i SkL.720 Det innebär att domstolen vid bedöm-
ningen kan ta i beaktande bl.a. handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skade-
lidandes ekonomiska förhållanden samt skadans storlek.721 HD konstaterar dock i avgö-
rande HD 1991:61 att endast graden av vårdslöshet och eventuellt skadeståndsbelopp 
inte ensamma för sig uppfyller kravet på synnerligen vägande skäl. 

Trots att HD:s avgöranden till sin natur är så olika, vilket leder till att det är svårt att 
skapa sig en uppfattning om gällande tolkningspraxis beträffande kravet på synnerligen 
vägande skäl, kan man konstatera att ett förfarande som strider mot god sed har haft en 
avgörande betydelse. HD har varit benägen att anse kravet på synnerligen vägande skäl 
vara uppfyllt om det förekommit ett förfarande i strid mot god sed.722

Överför man detta till problemområdet i denna undersökning, torde det leda till att mot-
tagaren av ett marknadsföringsmeddelande via de nya kommunikationsteknikerna, har 

720 Se Hemmo 2002 s. 8. 
721 Se Hemmo 2002 s. 26.
722 Se Hemmo 2002 s. 26. Ett undantag här utgörs av avgörande 1991:32. 
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rätt till ersättning för den förmögenhetsskada han lider därav. MD har i ett flertal avgö-
randen uttryckligen nämnt att sändande av dylika meddelanden strider mot god sed.  

Eftersom de ekonomiska skador som mottagande av marknadsföringsmeddelanden via 
de nya kommunikationsteknikerna förorsakar mottagaren torde ersättas med stöd av 
SkL 5 kap. 1 §, måste man ställa sig frågan om det finns något behov av att inta en sär-
reglering i KSL. Åtminstone två omständigheter talar för ett dylikt behov. För det första 
är rättspraxis kring kravet på synnerligen vägande skäl till en del oklar. För det andra 
kan man enligt Hemmo anta att SkL 5 kap. 1 § har en preventiv effekt på antalet rätte-
gångar.723 Därför skulle det vara ändamålsenligt att i KSL:s stadganden om marknads-
föring ta in en bestämmelse om skadestånd. Även här kunde KSL följa utvecklingen 
som skett i L om konkurrensbegränsningar. I sistnämnda lag intogs en bestämmelse om 
skadestånd 1998 (18 a §).724 Även i MskL (737/1994) ingår ett stadgande om ren för-
mögenhetsskada (5 § 1 mom.). Stadgandet avviker från motsvarande stadgande i SkL 5 
kap. 1 §, i och med att domstolen inte behöver ta i beaktande huruvida det föreligger 
synnerligen vägande skäl eller inte. Stadgandet innehåller dock den begränsningen att 
en ekonomisk skada som är ringa inte ersätts. Hur denna begränsning skall tolkas är 
dock ovisst, eftersom lagen inte innehåller några definitioner på en ekonomisk skada 
som är ringa. Likaså finns det ingen definition på nämnda begrepp i förarbetena. Moti-
vet bakom principen att en ren förmögenhetsskada som är ringa som huvudregel inte er-
sätts, är att det inte är motiverat att ”uppmuntra medborgarna att väcka skadeståndsta-
lan på grund av obetydliga motgångar”.725

Som det framkommit ovan är de direkta kostnaderna för mottagandet av marknadsfö-
ringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna försvinnande små. Förutom 
införande av bestämmelser om straffskadestånd, vilket skall behandlas nedan, kan man 
tänka sig att utdöma skadestånd för den olägenhet som mottagande av oönskade mark-
nadsföringsmeddelanden medför för mottagaren. Många av mottagarna förorsakas näm-
ligen inte nödvändigtvis några påvisbara ekonomiska skador vid mottagandet av ett 
marknadsföringsmeddelande. Så är fallet om marknadsföringsmeddelandet skickas till 
mottagarens e-postadress och mottagaren har en fast Internetförbindelse.726 Eftersom 
merparten av mottagarna upplever det vara frustrerande och påträngande att få tillsänt 
dylika marknadsföringsmeddelandena, kunde man tänka sig att domstolen har möjlighet 
att utdöma skadestånd för denna olägenhet. En annan olägenhet som den ökade mäng-
den marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationskanalerna medför för den 
enskilda mottagaren är att nätverken kan bli överbelastade. Till följd av den ökade be-
lastningen på nätverken blir kommunikationen långsammare, och i värsta fall kan nät-
verken p.g.a. den stora belastningen falla ner för en tid. 

Inte endast de enskilda mottagarna drabbas av denna olägenhet, utan detta är ett all-
varligt problem även för tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna är tvungna att 

723 Se Hemmo 2002 s. 13. 
724 Enligt stadgandet skall en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en annan nä-
ringsidkare skada, ersätta denna. Det framgår inte av stadgandet att det är fråga om en ren förmögenhets-
skada, vilket man dock av saksammanhanget kan förstå att det är. 
725 Se Sandvik 2002 s. 252 f. 
726 Det uppkommer naturligtvis kostnader för en mottagare som har fast Internetförbindelse om denne lä-
ser sin e-post via en mobiltelefon. Få mobiltelefonabonnemang har i dagens läge fast månadsavgift på 
samma sätt som Internetabonnemang.   
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ständigt investera i ökad kapacitet, för att klara av den allt större datamängd som det 
ökade antalet marknadsföringsmeddelanden förorsakar. Beträffande marknadsföring 
via mobiltelefoner är detta ännu inget aktuellt problem, eftersom en dylik händelse in-
träffar endast i extremfall, såsom t.ex. när tusentals personer samlas till en och samma 
plats. Framtiden kan dock te sig annorlunda i takt med att marknadsföringsmedde-
landen till mobiltelefoner skickas som MMS-meddelanden. Då ökar mängden data 
betydligt jämfört med korta SMS-meddelanden.  

En sådan skada av ovan nämnt slag låter sig inte lätt placeras in i den kategori av skador 
som listas i SkL:s 5 kapitel. Det är varken en personskada, sakskada eller ren förmögen-
hetsskada. En sådan skada är immateriell (ideell) i den meningen att den inte objektivt 
sett kan värderas i pengar, utan värderingen bör ske på samma vis som vid beräkningen 
av skadestånd för sveda och värk.727 HD har i ett avgörande från år 1969 varit tvungen 
att ta ställning till ersättning av en sådan skada som inte kan placeras in i den traditio-
nella indelningen av skadetyper:728

HD 1969 II 40: I antracit, som av ett bolag vilket bedrev försäljning av bränsle sålts 
till ägaren av ett egnahemshus, hade från säckar, som av bolaget använts vid transpor-
ten av antraciten, fastnat torkat blod, som tidigare transporterats i säckarna. Till följd 
av denna förorening hade illaluktande ämnen, som uppstått i samband med eldning, 
trängt in i rökkanalens väggar och vid husets uppeldning fortlöpande utspritt i var-
dagsrummet en stank som verkade störande på boendet. Enär bolaget på grund av sin 
sakkunskap bort ta hänsyn till den möjligheten, att sagda förorening, som från säckar-
na fastnat i antraciten, kunde inverka på bränslets kvalitet och åsamka brukaren av 
detsamma skada, samt med beaktande av att det till luktens avlägsnande enligt den 
företedda utredningen icke förelåg någon annan utväg än att nedriva rökkanalen och 
mura upp den på nytt, ålades bolaget att till köparen utgiva skadestånd för rökkana-
lens reparationskostnader och den olägenhet som lukten medfört.  

HD utdömde ett skadeståndsbelopp om 2000 mark för den olägenhet som lukten hade 
medfört. Avgörandet påvisar att det är möjligt att erhålla skadestånd för den olägenhet 
som ett förfarande medför.  

I dag hittar man paralleller till den här problematiken i MskL som trädde i kraft 
1.6.1995. I nämnda lag 5 § 2 mom. stadgas att andra skador (miljöskador) än person-
skador, sakskador och ekonomiska skador kan ersättas till ett skäligt belopp som skall 
bestämmas utgående från störningens och skadans varaktighet samt den skadelidandes 
möjligheter att undvika eller avvärja skadan.729

Den svenska marknadsföringslagen. I den svenska marknadsföringslagen finns en para-
graf om skadestånd (29 §). Paragrafen lyder enligt följande: ”Den som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av 14, 
15 eller 16 a § eller mot en föreskrift i 5–13 d §§, skall ersätta den skada som därige-
nom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.” MFL från år 1975 
begränsade gruppen skadeståndsberättigade till ”konkurrerande” näringsidkare. Rege-

727 Se Routamo & Ståhlberg 1995 s. 206 samt 284. 
728 Avgörandet handlar om kontraktuellt skadestånd, men belyser dock ovan nämnda problematik på ett 
bra sätt. 
729 För närmare information om ersättning för ideella intressen och skador, se Sandvik 2002 s. 262 f. 
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ringen ansåg att detta var en inkonsekvent lösning, eftersom lagens skyddsintresse om-
fattar både näringsidkare och konsumenter. Regeringen betonar att det finns såväl prin-
cipiella som praktiska skäl för att även konsumenter skall ha rätt till skadestånd enligt 
MFL. En sådan lösning tydliggör också att skyldigheten för näringsidkare att iaktta god 
marknadsföringssed gäller både mot konsumenter och mot näringsidkare.730 Eftersom 
skadestånd rör ett privaträttsligt förhållande mellan skadevållaren och den skadelidande, 
påverkas inte möjligheten att döma ut skadestånd av om näringsidkaren också drabbas 
av någon annan påföljd.731

6.2.3 Avvikelse från principen om fullt skadestånd 

Även om mottagaren har rätt till skadestånd för den kostnad som mottagandet av 
marknadsföringsmeddelandet åsamkar honom, torde denna rätt aldrig utnyttjas av mot-
tagaren. Det hänger samman med att kostnaderna och besväret för att driva ett skade-
ståndsmål i en sådan sak överstiger skadeståndsbeloppet. För att öka mottagarnas be-
nägenhet att driva en skadeståndstalan borde mottagaren – förutom den direkta kostnad 
som mottagandet har åsamkat honom – ha rätt till ytterligare ersättning. Man kan tänka 
sig att benägenheten att väcka en skadeståndstalan ökar, ifall mottagaren även åsamkats 
en indirekt skada av litet större omfång. Troligtvis låter mottagaren dock bli att väcka en 
skadeståndstalan även vid dylika skador p.g.a. bevissvårigheterna. Tanken att mottaga-
ren skall erhålla ytterligare ersättning än den ekonomiska skada som han drabbats av 
strider mot principen om full ersättning.732 Principen om full ersättning har varit en ut-
gångspunkt när skadeståndslagen stiftades.733 Principen om full ersättning kan uttryckas 
enligt följande: ”i skadestånd skall betalas det belopp som behövs för att försätta den 
skadelidande i samma ekonomiska läge som han skulle ha varit i, om inte skadan hade 
inträffat.”734

Det finns dock skadeståndsbestämmelser där man gör avsteg från principen om full er-
sättning. Undantaget från principen om full ersättning kan vara utformat på olika sätt. I 
vissa lagar har man stipulerat en övre gräns för skadeståndsbeloppet. Ett annat undantag 
från principen om full ersättning utgörs av skadeståndsbestämmelser där ersättningsbe-
loppet har standardiserats, vilket gör att skadeståndsbeloppet som utdöms antingen kan 
underskrida eller överskrida de verkliga kostnaderna.735 Dessutom kan domstolen från-
gå principen om full ersättning med stöd av olika jämkningsstadganden. 

Om lagstiftaren har som målsättning att försätta de skadelidande i samma ekonomiska 
läge som de hade varit om inte meddelandena hade skickats dem, finner jag ingen annan 
praktisk lösning än att införa ”straffskadestånd” för icke begärda meddelanden. Förutom 
att det skulle förbättra mottagarnas möjligheter att driva en skadeståndstalan skulle det 

730 Se prop. 1994/95:123 s. 111. 
731 Se prop. 1994/95:123 s. 117 f. 
732 Det s.k. berikandeförbudet, se Hemmo 2005 s. 204. 
733 Se RP 187/1973 s. 13. 
734 Se Routamo & Ståhlberg 1995 s. 253. 
735 Skadeståndsbestämmelser där det finns intaget stadganden om maximibelopp ingår i ett flertal special-
lagar. Exempel på dylika lagar är atomansvarighetslagen (484/1972) och lagar som berör olika transport-
former. Exempel på skadeståndsbestämmelser där ersättningsbeloppet har standardiserats är bestämmel-
sen om ersättning av begravningskostnader (SkL 5 kap. 3 §).   
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märkbart underlätta uträknandet av skadeståndsbeloppet. Ett och samma meddelande å-
samkar nämligen olika mottagare kostnader av varierande storlek. Kostnaderna varierar 
bl.a. beroende på var mottagaren befinner sig när han läser eller tar emot marknadsfö-
ringsmeddelandet, vilken tid på dygnet eller dag i veckan som det sker736 och hur snabb 
dataöverföringshastigheten är.     

6.3 Obehörig vinst  

Sändande av marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationskanalerna kan i 
vissa situationer medföra obehörig vinst för den som sänder meddelandet. Så är fallet 
om den som sänder meddelandet får en ekonomisk ersättning i och med att mottagaren 
tar emot meddelandet. 

Regeln om obehörig vinst kan enligt Karlgren beskrivas enligt följande737:

om någon (A) gjort en (i allmänhet förmögenhetsrättslig) vinst på annans (B:s) be-
kostnad och vinsten är ”obehörig” eller ”saknar rättsgrund”, skall den gå åter, alltså 
ge upphov till en ersättningsrätt för B gentemot A avseende just vinsten. Det har allt-
så försiggått en förmögenhetsförskjutning från B till A; mot en av A vunnen fördel i 
förmögenhetsrättsligt avseende svarar en förlust för B, och vinstregeln går ut på en 
utjämning av den förskjutningen.738

Obehörig vinst brukar uppdelas i tre olika grupper. Till den första gruppen hör de fall 
där någon utan stöd av avtal tillgodogör sig eller utnyttjar något som enligt gällande 
rättsregler tillhör någon annan. Till den andra gruppen räknas fall när en part vid åter-
gång av avtal inte in natura kan återbära egendom som hon är skyldig att göra. Till den 
tredje gruppen hör sådana situationer där någon förbättrat en annan persons egendom 
utan stöd av avtal, och förbättringen länder den andra personen till nytta.739 Obehörig 
vinst och skadestånd har samma målsättning; en reparativ målsättning.740 Vid tilllämp-
ningen av såväl obehörig vinst som skadestånd strävar man till att gottgöra den part som 
lidit skada.741 Obehörig vinst kan tillämpas när kravet inte kan grundas på avtalsrätts-
liga bestämmelser eller på skadeståndsnormer.742

För att reglerna om obehörig vinst skall bli tillämpliga, bör vinsten vara obehörig, d.v.s. 
sakna rättsgrund. Uppkommer vinsten på basis av avtal, är det inte fråga om obehörig 

736 Många teleoperatörer tillämpar olika taxor beroende på vilken tid på dygnet eller vilken dag i veckan 
som kommunikationen äger rum.   
737 Se Karlgren 1982 s. 12.  
738 Skyldigheten att återbära obehörig vinst är inte beroende av det föreligger något avtalsförhållande mel-
lan parterna. Skyldigheten att återbära den obehöriga vinsten är inte heller beroende av på vems åtgärd 
förmögenhetsförskjutningen inträffat. Se Aurejärvi 1982 s. 42. 
739 Se Karlgren 1982 s. 14 ff. 
740 Återbäring av obehörig vinst är ett eget rättsinstitut som har avskilts från skadeståndsrätten, se Saarni-
lehto 2005 s. 10.
741 Se Aurejärvi 1983 s. 102. 
742 Det finns ingen allmän lagstiftning om obehörig vinst i den finska rätten, utan det har sitt stöd i rätts-
litteraturen samt rättspraxis. Se Hemmo 2004 s. 88. 



6. kap. Påföljdssystemet 

167

vinst. Att kunna berika sig på annans bekostnad är en av de grundläggande principerna 
enligt vår privaträttsliga rättsordning.743

Låt oss se hur reglerna om obehörig vinst kan bli aktuella i fråga om oönskade mark-
nadsföringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna. För att belysa detta är 
det skäl att gå tillbaka till rättsfall MD 2003:120. I nämnda fall hade bolaget satt till en 
signatur i varje e-postmeddelande som sändes av personer som använde sig av bolagets 
e-postservice. Ifrågavarande bolag fungerar både som mobiltelefonoperatör och Inter-
netoperatör.  

Det har tidigare konstaterats att signaturen medför kostnader för mottagaren, eftersom 
datamängden ökar. Kan detta uppfylla kravet på obehörig vinst? Svaret på den frågan 
torde bli beroende av vem som är mottagare av meddelandet som innehåller signaturen. 
Man kan tänka sig åtminstone fyra olika situationer. 

Situation 1: Mottagaren av meddelandet har tecknat ett avtal även med ifrågavarande 
företag om att få använda sig av företagets kostnadsfria e-posttjänster. I ett dylikt fall 
föreligger det ett avtalsförhållande mellan mottagaren och företaget. Mottagaren har 
samtyckt till att alla hans e-postmeddelanden som han sänder förses med en signatur. På 
motsvarande sätt känner han till att e-postmeddelanden av andra personer som använder 
sig av ifrågavarande företags e-posttjänster, förses med nämnda signaturer. I och med 
att mottagaren har samtyckt till detta uppkommer ingen obehörig vinst för företaget.744

En omständighet som inte skall behandlas desto mer ingående här, är hur företagets 
marknadsföring borde vara utformad. Kort kan dock nämnas att om ett företag använder 
sig av ett sådant system, skall systemet inte marknadsföras som kostnadsfritt för konsu-
menten, eftersom det uppkommer vissa kostnader vid mottagande av meddelanden som 
innehåller signaturer.745 Dessutom bör konsumenterna på ett klart och tydligt sätt göras 
uppmärksamma på att samtliga av deras e-postmeddelanden förses med en signatur. 

Situation 2: Mottagaren av meddelandet har inte tecknat något avtal med ifrågavarande 
företag. Mottagaren har i stället Internetabbonemang hos någon annan tjänsteleverantör. 
Mottagandet av ett e-postmeddelande som innehåller signatur medför kostnader för 
mottagaren. Eftersom mottagaren dock inte har Internetabbonemang hos ifrågavarande 
företag, kanaliseras inte kostnaderna för mottagandet av e-postmeddelandet till företaget 
i fråga. Kostnaderna för mottagandet kanaliseras till det företag hos vilket mottagaren 
har tecknat sin Internetanslutning. Det här medför att det inte uppkommer någon obe-
hörig vinst för företaget som bifogat signaturerna. 

Situation 3: Mottagaren har inte Internetabbonemang hos ifrågavarande företag, men 
däremot har han mobiltelefonabbonemang hos företaget i fråga. När mottagaren läser ett 
e-postmeddelande som innehåller en signatur av företaget via sin mobiltelefon, kan han 

743 Se Karlgren 1982 s. 19. I undantagsfall kan dock domstolen ingripa mot märkbara missförhållanden 
mellan parternas prestationer med stöd av RättshandlL 36 §. 
744 Läget är naturligtvis det samma om personen av någon orsak skickar dokument till sig själv, t.ex. om 
han vill förflytta dokument mellan olika arbetsstationer. 
745 Även sändandet av ett meddelande där det automatiskt sätts till en signatur kan förorsaka kostnader, 
eftersom datamängden ökar och det i sin tur leder till att tiden för sändandet av meddelandet blir aningen 
längre. Detta medför kostnader för avsändaren om han är uppkopplad till Internet på tidsdebitering. 
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eventuellt vara tvungen att för detta betala för den ökade datamängden till företaget.746

Med andra ord erhåller företaget en extra inkomst för de signaturer bolaget automatiskt 
tillför e-postmeddelandena. På det här viset erhåller företaget en obehörig vinst av de 
personer som har tecknat mobiltelefonabbonemang hos ifrågavarande företag, när dessa 
kontrollerar sin e-post.  

Situation 4: Mottagaren har Internetabbonemang hos ifrågavarande företag, men har 
inte tecknat avtal om att använda sig av företagets e-posttjänster. Mottagaren har i stället 
valt en e-posttjänst via någon annan tjänsteleverantör. I en sådan situation erhåller före-
taget en obehörig vinst av alla de mottagare som är uppkopplad till Internet på tidsdebi-
tering, eftersom nedladdningen blir aningen längre när meddelandet innehåller en signa-
tur. Så är fallet om företaget är en teleoperatör.747

Genomgången av de fyra olika situationerna visar att ett företag kan i vissa situationer 
(situation 3 och 4 ovan) erhålla en obehörig vinst. Eftersom mottagaren i situation 1 har 
givit sitt samtycke till förfarandet, kan man inte säga att företaget erhåller obehörig 
vinst. I situation 2 faller argumentet att företaget skulle erhålla obehörig vinst på att 
kostnaderna kanaliseras till ett annat företag. 

Exemplen ovan faller utanför de tre grupper inom vilka man i nordisk doktrin och rätts-
praxis har tillämpat vinstregeln.748 Även inom de tre grupper där vinstregeln har tilläm-
pats, har den använts i begränsad utsträckning. Orsaken till detta är att man ofta föredrar 
andra medel för att lösa den obehöriga förmögenhetsförskjutning som uppkommit, bl.a. 
genom regler om skadestånd.749 Jag finner det vara oändamålsenligt att laborera med in-
stitutet om obehörig vinst vid sändande av marknadsföringsmeddelanden via nya kom-
munikationstekniker.750 För att garantera samtliga mottagare ersättning för kostnader 
som icke begärda meddelanden åsamkat dem, bör man i stället tillämpa skadestånds-
rättsliga regler. 

6.4 Kriminalisering 

Kriminalisering är förhållandevis ovanlig inom vissa rättsområden. Ett område där det 
finns sparsamt med kriminalisering är konsumenträtten. Ett skäl för detta torde vara att 
kontrollbehovet riktar sig i högre grad på att förhindra uppkomsten av ekonomisk skada 
än fysiskt eller psykiskt lidande.751 Reglerna om konsumentkrediter och kriminalisering 

746 Det finns olika former av abonnemang. Vissa baserar sig på att kostnaderna bestäms på basis av mäng-
den data.  
747 Som huvudregel fungerar alla nationella och lokala teleoperatörer även som tjänsteleverantörer. I rätts-
fall 2003:120 rörde det sig dock om en mobiltelefonoperatör, som inte har affärsverksamhet i det fasta te-
lefonnätet. Det innebär att i en sådan situation kanaliseras kostnaderna för mottagaren till den teleopera-
tör som upprätthåller den fasta teleförbindelsen för mottagaren i fråga, och inte till företaget som tillsätter 
signaturerna. Kostnaderna kanaliseras dock naturligtvis till företaget som tillsätter signaturerna, om mot-
tagaren kopplar upp sig till Internet med ifrågavarande företags mobiltelefonabbonemang.  
748 För närmare information om de tre grupperna, se sid 166 ovan. 
749 Se Karlgren 1982 s. 16.
750 Exempelfallen ovan visar nämligen att institutet om obehörig vinst blir beroende av med vem mot-
tagaren har tecknat abonnemang. Rättviseskäl talar för att alla mottagare som åsamkas skada, skall ha rätt 
att erhålla ersättning.  
751 Här utgör dock regleringen av produktansvar ett undantag, se Lindblom 1989 s. 496.  
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av brott mot dessa utgör ett anmärkningsvärt undantag. Vad har då kriminalisering för 
fördelar jämfört med t.ex. en skadeståndstalan som drivs i form av grupptalan? En för-
del är att kriminalisering kan leda till flera ingripanden vid överträdelser av reglerna.752

Antagandet bygger på att polis och åklagare inte är på samma sätt kostnadskänsliga som 
privatpersoner.753 För privatpersoner innebär det alltid en ekonomisk risk att driva en 
grupptalan vid domstol. Naturligtvis kan man ifrågasätta om polisen med sina knappa 
resurser har möjlighet att undersöka varje enskilt brott mot förbudet att sända oönskade 
marknadsföringsmeddelanden.754 Som Lindblom skriver, saknar civilprocessen en 
”självstart”, medan åklagarens skyldighet att väcka åtal vid brott innebär en betydligt 
högre processfrekvens.755 Det innebär att den preventiva effekten blir mer framträdande 
vid en kriminalisering. Nackdelen med en kriminalisering är att den åtalade befrias från 
bevisbördan. Det innebär att åklagaren har ett betydligt strängare beviskrav än vad som 
normalt gäller vid en motsvarande civilprocessuell handläggning.756 I fråga om sändan-
de av icke begärda marknadsföringsmeddelanden torde detta dock inte medföra några 
större problem. Det är relativt enkelt med dagens teknik att få fram bevis vem som har 
sänt ett meddelande samt när det har sänts.757

I kapitel 6.1.4 nämndes att enligt 42 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
skall den som uppsåtligen bedriver direktmarknadsföring i strid med bestämmelserna i 7 
kap. i nämnda lag, för dataskyddsförseelse vid elektronisk kommunikation dömas till bö-
ter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Vilka 
andra straff som föreskrivs någon annanstans kan tänkas bli aktuella? I vissa fall kan 
marknadsföringsbrott enligt SL 30 kap. 1 § komma ifråga.758 För att nämnda påföljd 
skall kunna tillämpas krävs det dock att det oönskade marknadsföringsmeddelandet har 
ett visst innehåll. Marknadsföringsmeddelandet måste innehålla osanna eller vilseledan-
de uppgifter som är betydelsefulla för mottagarna innan näringsidkaren kan dömas för 
marknadsföringsbrott. I artikel 13 punkt 3 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation stadgas att det under alla omständigheter är förbjudet att skicka elektro-
nisk post för direkt marknadsföring om identiteten döljs eller hemlighålls, eller om det 
inte finns en giltig adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om att sådana 
meddelanden upphör. I direktivet har man med andra ord betonat förbudet att använda 
sig av hemliga eller falska avsändaradresser. Ett marknadsföringsmeddelande som inne-
håller hemlig eller felaktig avsändaradress, torde uppfylla kriterierna som uppställs i SL 
30 kap. 1 §. Med andra ord kan en näringsidkare som sänder oönskade marknadsfö-

752 Jfr dock Wennberg som förhåller sig kritisk till den ökande kriminaliseringen av bagatellbrott. Hon 
förespråkar i stället att man vid den företagsrelaterade brottsligheten skall tillämpa sanktionsavgifter, se 
Wennberg, JT 2003-04, s. 604 och 606. Innan kriminalisering införs bör man överväga huruvida en sådan 
är nödvändig för att skydda rättsobjektet, eller om motsvarande målsättning kan uppnås genom någon 
annan lindrigare åtgärd. Se Viljanen 1999a s. 178. 
753 Se Lindblom 1989 s. 500. 
754 Polis och åklagare anser i allmänhet att marknadsföringsbrott inte är lika allvarliga som mera traditio-
nella brott, se Wilhelmsson 1996 s. 149 samt Viitanen 2003 s. 44. 
755 Se Lindblom 1989 s. 501. 
756 Se Lindblom 1989 s. 501 f. 
757 Här står dock e-posten i en särställning. Avsändare som innehar goda kunskaper om hur trafiken över 
Internet fungerar, kan sända meddelanden vilka är nästa omöjliga att spåra tillbaka till avsändarkällan. 
Andra situationer som kan tänkas medföra betydande bevisproblem är huruvida mottagaren uttryckligen 
har givit sitt samtycke. 
758 Straffet för marknadsföringsbrott är strängare; för ifrågavarande brott kan påföljden uppgå till ett års 
fängelse. 
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ringsmeddelanden dömas för marknadsföringsbrott om avsändaradressen är hemlig eller 
falsk, oberoende av om själva innehållet i meddelandet är sanningsenligt och icke-
vilseledande. En olycklig omständighet är att direktivet endast nämner kommunika-
tionstekniken elektronisk post. Här bör Finland välja en annan linje och inte begränsa 
förbudet till elektronisk post. Konsumenterna bör erhålla likvärdigt skydd även om 
marknadsföringsmeddelandet sker t.ex. via telefax eller telefon. Även för de andra tek-
nikerna bör det finnas ett förbud mot att hemlighålla eller använda sig av falsk av-
sändarinformation. Mottagaren kan ju inte senare skicka en begäran om att sådana med-
delanden upphör om avsändaren har använt sig av hemligt telefonnummer eller kopplat 
sitt samtal vidare, så att det ser ut som om samtalet eller telefaxet kommer från ett annan 
nummer. 

6.4.1 Hemfridsbrott 

Ovan framgick att ett marknadsföringsmeddelande kan bedömas falla in under mark-
nadsföringsbrott på basis av innehållet i meddelandet.759 Är innehållet760 sanningsenligt 
samt icke-vilseledande för mottagaren, kan inte det oönskade marknadsföringsmedde-
landet dömas som marknadsföringsbrott. Betyder detta att den enda påföljden för såda-
na marknadsföringsmeddelanden är böter i enlighet med 42 § L om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation? Jag anser att så inte är fallet. Sändande av oönskade marknads-
föringsmeddelanden bör nämligen under vissa omständigheter kunna anses uppfylla kri-
terierna för hemfridsbrott i SL 24 kap. 1 § (531/2000), vilken lyder enligt följande: 

Den som obehörigen 
1)  tränger sig in eller i smyg eller genom att vilseleda någon inträder på en hem-

fridsskyddad plats eller gömmer sig eller stannar kvar på en sådan plats, eller 
2)  stör någons hemfrid genom att föra oväsen, kasta föremål, ringa telefonsamtal

eller på något annat motsvarande sätt, 
skall för hemfridsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vars och ens hemfrid är tryggad enligt GL 10 §, och brott mot hemfriden är kriminali-
serat i SL 24 kap. Brott mot hemfriden har varit kriminaliserat ända sedan 1200-talet.761

Ursprungligen innefattade brottsrekvisitet ett krav på att det utövades våld på person. 
Enbart intrång var inte straffbart, om det inte samtidigt förekom skadegörelse. För att bli 
dömd för hemfridsbrott krävdes att gärningsmannen hade haft för avsikt att utöva våld i 
den andras hem.762 Det som karakteriserat lagstiftning och rättspraxis kring hemfrids-
brott sedan begynnelseskedet är att kretsen för vad som är skyddat har utvidgats. Lag-
stiftarens ursprungliga syfte med bestämmelsen, d.v.s. att trygga friden, har dock förbli-
vit oförändrat.763 Enligt gällande bestämmelser definieras hemfridsskyddade platser som 

759 Det här gäller både marknadsföringsmeddelanden som mottagaren har givit sitt förhandssamtycke till 
och oönskade marknadsföringsmeddelanden. 
760 Med innehåll avses både avsändaradress och själva innehållet i marknadsföringsmeddelandet. 
761 Trots att hemfridsbrott varit kriminaliserat så lång tid konstaterar Livson i förorden till sin bok om 
hemfridsbrott, att nämnda brottstyp har behandlats i synnerligen ringa omfattning i rättslitteraturen. Se 
Livson 1958 s. 7. Snart 50 år efter att Livsons bok kom ut är situationen i stora drag densamma. 
762 Straffmätningen var olika beroende på om denna avsikt förelegat redan före intrånget eller uppkommit 
först efteråt. I det senare fallet var straffet mildare, se Livson 1958 s. 19 ff. 
763 Se Livson 1958 s. 35. 
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bostäder, fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende. Med övriga 
utrymmen som är avsedda för boende avses bl.a. hotellrum, tält och husvagnar.764

Som det framkom ovan nämner SL 24 kap. 1 § uttryckligen att telefonsamtal kan upp-
fylla kriterierna för hemfridsbrott. Så har naturligtvis inte alltid varit fallet av den enkla 
orsaken att telefonen uppfanns ”först” år 1876, och det tog ett tag innan den blev vanligt 
förekommande i finländska hushåll. En bestämmelse om att uppringning kan utgöra 
hemfridsbrott togs in i SL 1938. I propositionen motiveras inkluderande av telefonsam-
tal enligt följande: ”I en till statsrådet inlämnad skrift har Telefoninrättningarnas i 
Finland Förbund anmält, att det på senare tider allt allmännare förekommit, att illvilli-
ga personer, uteslutande i avsikt att störa andra, mot vilka de hyst agg, orsakat upp-
ringning i telefon. Då emellertid straff ej funnes utsatt för sådant ofog, vilket vore ägnat 
att i ej ringa grad äventyra hemfriden, synnerligast som dylik uppringning oftast skedde 
nattetid, har förbundet hemställt om vidtagande av åtgärd för avhjälpande av sagda 
brist i lagstiftningen. Vid prövningen av ärendet har Regeringen ansett skäl föreligga 
att i förevarande avseende komplettera strafflagstiftningen.765 Ett telefonsamtal kommer 
in till mottagarens hem oberoende av tid, avstånd, dörrar, säkerhetsanordningar o.s.v., 
samt förutsätter omedelbar reaktion av mottagaren.766 Frågan är när telefonsamtal skall 
anses uppfylla förutsättningarna för hemfridsbrott. Är det tillräckligt med ett eller en-
dast några enstaka telefonsamtal, eller måste det röra sig om ett stort antal telefonsamtal 
innan den som ringer samtalet kan dömas för hemfridsbrott?767

Det finns inte så många rättsfall att tillgå för att skapa sig en bild av när något beteende, 
d.v.s. huruvida gärningen bör pågå under en längre tid, anses uppfylla kraven för hem-
fridsbrott. Följande två rättsfall kan dock ge en liten vägledning i saken. 

HD 1985 II 55: A hade i sin lägenhet i ett höghus upprepade gånger med radioanläg-
gning spelat musik med klart högre ljudvolym än vad som skulle ha varit nödvändigt 
för att lyssna på musiken på grund av att från B:s lägenhet i våningen under hördes 
spel på flygel. A ansågs av illvilja ha stört B:s hemfrid och han dömdes till straff med 
stöd av SL 24 kap. 3a § 1 mom. 

Av rättsfallet framgår inte exakt hur många gånger A hade spelat musiken med klart 
högre ljudvolym än nödvändigt. I HD:s motiveringar nämns att A hade spelat musiken 
med för hög ljudvolym upprepade gånger (”toistuvasti”), medan det i Helsingfors tings-
rätts beslut nämns att A spelat musiken ett flertal gånger (”useita kertoja”). Att det kan 
ha rört sig om förhållandevis många gånger kan utläsas från det faktum att händelserna 
hade utspelat sig mellan 18.11.1981 och 21.2.1982. 

764 SL 24 kap. 11 §. 
765 Se RP 45/1938 s. 1. Därför intogs i SL 24 kap. en ny 3a § (1938/334), vars första moment löd: ”Den, 
som av illvilja eller självsvåld stör annans hemfrid genom oljud eller annat oväsende eller ock i uppenbar 
avsikt att störa annan orsakar uppringning till honom i telefonapparat, straffes med högst femtio dags-
böter eller fängelse i högst tre månader.”
766 Se ovan i kap. 4.5.1.3 där domaren i State v Casino Marketing Group, Inc. på ett mycket beskrivande 
sätt nämner vad ett telefonsamtal innebär för mottagaren.
767 Förarbetena ger inget direkt svar på den frågan. För att skakning skall anses uppfylla kriterierna för 
hemfridsbrott förutsätts det enligt propositionen att den är långvarig eller upprepad, se RP 184/1999 s. 21. 
Beträffande övriga gärningar uppställs inget dylikt krav, vilket torde innebära att lagstiftarens avsikt har 
varit att inte begränsa straffbarheten till upprepade handlingar. 
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En litet exaktare fingervisning om hur länge en gärning bör fortgå innan kraven för 
hemfridsbrott anses vara uppfyllda, framgår av ett avgörande från år 1985.768 Avgöran-
det gällde en situation där C hade ringt till A och B i avsikt att störa dem. C hade åt-
minstone vid fem olika tillfällen ringt sådana samtal. Av det skälet hade allmänna åkla-
garen yrkat på straff för C för fortgående hemfridsbrott. Av detta kan man utläsa att 
redan fem telefonsamtal uppfyller kraven på hemfridsbrott. Eftersom åklagaren yrkade 
på fortsatt hemfridsbrott kan man tolka det som om att även färre samtal hade varit till-
räckligt för att kraven på hemfridsbrott uppfylls. Det är oklart om tidpunkterna för sam-
talen hade någon avgörande betydelse i fallet. Anmärkningsvärt är dock att ett samtal 
hade ringts 02.14. De övriga samtalen hade ringts mellan 8 och 9 på morgonen, förutom 
ett samtal som hade ringts kl. 22.30. Vanda häradsrätt dömde C för fortsatt hemfrids-
brott. Helsingfors hovrätt och HD friade C, med motiveringen att det inte kunde bevisas 
att C själv hade ringt samtalen.  

Kan redan ett telefonsamtal uppfylla kraven? Jag anser att så kan vara fallet. Under vis-
sa förutsättningar anser jag att så är fallet även om telefonsamtalet utgörs av telemarke-
ting. Det har tidigare i undersökningen framgått att en synnerligen stor andel av med-
borgarna upplever telefonförsäljning som intrång i deras privatliv och störande av hem-
friden. Situationen vore dock naturligtvis betydligt klarare om även telemarketing hörde 
till de kommunikationstekniker som kräver förhandssamtycke av mottagaren, d.v.s. vara 
underkastad ett system med opt-in. I dylika fall torde varje telemarketingsamtal som fö-
retas utan förhandssamtycke kunna anses utgöra hemfridsbrott. Tillämpas ett system 
med opt-out, är situationen inte lika klar. Har mottagaren inte anmält sitt önskemål att 
inte bli utsatt för telemarketing, kan samtal till honom inte anses utgöra hemfridsbrott, 
förutsatt att samtalet sker under normala tider på dygnet.769 Har personen meddelat sitt 
önskemål att inte bli uppringd av telemarketingföretag, måste företagen iaktta dessa 
önskemål. Gör de inte det, bör kriterierna för hemfridsbrott anses vara uppfyllda.770 Det 
framgår inte uttryckligen av paragrafen om det förutsätts uppsåt för att det skall vara 
fråga om en straffbar handling. Utgångspunkten nuförtiden är dock att samtliga brotts-
rekvisit förutsätter uppsåt om det inte uttryckligen har föreskrivits att även oaktsamhet 
är straffbart.771 Kravet på uppsåt förutsätter dock inte att gärningsmannen har obetingad 
avsikt att bryta hemfriden, utan den lindrigaste formen av uppsåt, dolus eventualis, skall 
anses vara tillräckligt.772 På frågan när en uppringning skall anses uppfylla kravet på 
uppsåt ger förarbetena inget svar. Däremot konstateras följande i fråga om lyssnande till 
musik: ”Att i sin egen lägenhet lyssna på musik från en radioapparat med hög volym 
utgör straffbart störande av grannarnas hemfrid, om grannarna med stor sannolikhet 
blir störda. Ett yttre tecken på uppsåt är t.ex. att oljudet fortsätter eller t.o.m. förstärks 
efter att man begärt att det skall dämpas.”773

768 HD 1985 II 166. 
769 Sker samtalet nattetid, bör det vara befogat att anse att det är fråga om hemfridsbrott. 
770 Jfr propositionen där det sägs att det är möjligt att genom en uttrycklig och synlig viljeyttring förbjuda 
t.ex. försäljare att komma in på ett egnahemshus gård. Om denna önskan inte respekteras kan det anses 
utgöra hemfridsbrott, se RP 184/1999 s. 20. 
771 Se Koskinen 2002 s. 108. 
772 Se Livson 1958 s. 46 f.  
773 Se RP 184/1999 s. 21 samt OLJ 7/1994 s. 23. Vid bedömningen av om avsikten varit att störa hem-
friden vid telefonsamtal kan man beakta samtalens innehåll och upprepning, se Nuutila 2002 s. 886.  
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Eftersom SL 24 kap. 1 § nämner telefonsamtal uppkommer frågan om även samtal till 
en mobiltelefon kan anses utgöra hemfridsbrott. Mobiltelefonen kan ju bäras med även 
på platser som inte faller in under de platser som är hemfridsskyddade. För att samtal 
till en mobiltelefon skall anses utgöra hemfridsbrott förutsätts det att samtalen tas emot 
på en hemfridsskyddad plats.774 Om mottagaren inte är på en hemfridsskyddad plats är 
det inte fråga om hemfridsbrott, utan ofog (SL 17 kap. 13 §).775 Det är dock skäl att be-
tona att definitionen av hemfridsskyddade platser är förhållandevis vid, den omfattar 
bl.a. tält och husvagnar.776

Oönskad telemarketing kan alltså anses uppfylla kraven på störande av hemfriden. I det 
följande skall jag utreda om detsamma kan gälla även för andra kommunikationstek-
niker än telefonsamtal. Kan även t.ex. oönskade marknadsföringsmeddelanden via e-
post utgöra hemfridsbrott? Marknadsföringsmeddelanden via de övriga kommunika-
tionsteknikerna skiljer sig från telemarketing, bl.a. genom att meddelandet inte förutsät-
ter omedelbar reaktion av mottagaren. Anländer t.ex. ett oönskat marknadsföringsmed-
delande nattetid till mottagarens e-postadress, blir mottagaren inte medveten om detta 
förrän han nästa gång öppnar sin e-post. Därför måste man undersöka om sådana o-
önskade marknadsföringsmeddelanden utgör hemfridsbrott från en annan vinkel.  

I SL 24 kap. 1 § nämns förutom oväsen, kastande av föremål och ringande av telefon-
samtal även på något annat motsvarande sätt. Vad skall anses med något annat mot-
svarande sätt? I förarbetena nämns långvarig eller upprepad skakning, störning med 
kraftigt ljus eller genom att något motbjudande föremål skjuts in genom postluckan till 
en bostad.777 Man kan också söka vägledning från ett avgörande av MD från år 1990.778

KO har tolkat ifrågavarande avgörande som ett ställningstagande av MD till huruvida 
reklaminslag i televisionen kan utgöra hemfridsbrott. MD konstaterar i sitt avgörande 
att mottagande av tv-reklam bör vara frivilligt för konsumenterna. Konsumenterna bör 
ha så lätt som möjligt att undgå reklaminslag i TV.779 MD uttrycker här den viktiga 
principen om att marknadsföring bör vara frivillig för konsumenterna. På samma sätt 
som televisions- och radioreklam kommer även reklam via telefax, elektronisk post och 
SMS in i mottagarens hem. Har inte mottagaren beställt denna marknadsföring, torde 
man i vissa fall kunna anse att den stör mottagarens hemfrid.780 Mottagaren skall nämli-
gen inte i sitt hem mot sin vilja behöva bli utsatt för marknadsföringsmeddelanden, utan 
har rätt att inom sfären för sitt hem förbli ostörd.781 Det innebär att omfånget för hem-

774 Se LaUB 6/2000 s. 3 f. 
775 Se Nuutila 2002 s. 886.  
776 Det är ingen skillnad om tältet i fråga är avsett för kortvariga övernattningar eller för övernattningar 
under en längre tid. Med husvagnar likställs husbilar samt andra motordrivna fordon som används i väg-
trafik och som har ett utrymme avsett för vila. Se Alkiora 2000 s. 139 f.
777 Se RP 184/1999 s. 21. 
778 MD 1990:19.  
779 Se närmare kap. 4.5.2 ovan. 
780 I synnerhet beträffande telefax föreligger det inga vägande skäl att behandla situationen annorlunda än 
vad som är gällande för telefonsamtal. Många personer har nämligen en gemensam nummer för telefon 
och telefax, vilket innebär att när ett telefax är på inkommande ringer det först ett visst antal ringsignaler.  
781 Skydd för privatlivet är tryggat i GL 10 §. Privatlivet är ett allmänbegrepp och omfattar i synnerhet 
skydd för privatlivet, hemfriden och hedern. Dessa begrepp kan inte alltid helt särskiljas från varandra, se 
RP 309/1993 s. 56 f. I förarbetena till ändringen av SL 24 kap. konstateras: ”Innehållet i begreppet 
hemfrid kan inte definieras exakt. Hemfrid innebär fysisk trygghet, hemlighållande av information som 
gäller privatlivet samt skydd mot yttre störning och observation.” Se RP 184/1999 s. 6. 
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frid inte endast skall hänföra sig till t.ex. att en person tränger sig in i en hemfrids-
skyddad plats eller för oväsen, utan även till oönskade marknadsföringsmeddelanden. 
Så länge tekniken inte möjliggör att televisions- och radioreklam sänds skräddarsytt till 
den enskilde konsumentens hem, så kan det inte anses vara hemfridsbrott om reklam-
inslagen klart avskiljs från det övriga programutbudet.782 I skrivandets stund finns ett 
ärende anhängigt vid MD där domstolen skall ta ställning till huruvida insertning utgör 
”hemfridsbrott”.783

Ovan har påvisats att sändande av oönskade marknadsföringsmeddelanden redan nu är 
kriminaliserat enligt gällande stadganden. I 42 § L om dataskydd vid elektronisk kom-
munikation föreskrivs att användning av vissa telekommunikationstekniker för direkt-
marknadsföring utan att mottagaren har samtyckt till det på förhand leder till böter, om 
inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Jag har visat att 
beroende på hur sändandet sker så kan kriterierna för marknadsföringsbrott anses vara 
uppfyllda.784 Av större betydelse är dock det faktum att sändande av oönskade mark-
nadsföringsmeddelanden kan uppfylla kriterierna för hemfridsbrott. Hit hör inte endast 
sändande av marknadsföringsmeddelanden via de nya telekommunikationsteknikerna, 
utan även sedvanlig telefonförsäljning riktad till personer som emotsatt sig sådan, bör 
anses kunna uppfylla kriterierna för hemfridsbrott.  

6.4.1.1 Skadestånd vid hemfridsbrott  

Eftersom sändande av oönskade marknadsföringsmeddelanden kan anses utgöra hem-
fridsbrott i vissa situationer, kommer även skadeståndet i ett annat ljus.785 Hemfridsbrott 
utgör en brottstyp för vilken ersättning kan utdömas för det lidande som brottet har 
medfört.786 Ersättning för lidande, som är en ideell skada, skall även den följa principen 
om full ersättning. Det är naturligtvis svårt att sätta en prislapp på lidande. Sisula-
Tulokas har gått igenom rättspraxis för ideella skador och konstaterar att: ”Fallen i vilka 
HD dömt ut skadestånd för lidande med stöd av SkL 5:6 är förvånansvärt få.”787 I ge-
nomgången av rättsfall där skadestånd har utdömts för lidande konstaterar Sisula-

782 I takt med digitaliseringen kan det mycket väl hända att varje hushåll får en egen IP-adress, vilket 
möjliggör t.ex. sändande av skräddarsydd marknadsföring till enskilda hushåll. Om det blir verklighet, le-
der principen om att marknadsföring skall vara frivilligt för mottagaren till, att reklaminslag inte får sän-
das till sådana hushåll som motsatt sig reklaminslag. Eftersom dagens teknik inte möjliggör detta, måste 
det anses tillräckligt att reklaminslagen avskiljs med klara bild- eller ljudsignaler, från det övriga pro-
gramutbudet.  
783 MD 2004:139. Naturligtvis kan MD inte avgöra ärendet med stöd av bestämmelserna om hemfrids-
brott i SL 24 kap 1 §, eftersom SL inte hör till dess behörighet. MD är tvungen att bedöma situationen 
med stöd av KSL 2:1. Insertning innebär att reklamutskick sätts in i dagstidningar vid tidningsutdel-
ningen. Det innebär att även de prenumeranter som på sin postlucka satt en anvisning om att inte ta emot 
gratisreklam, får sådan.
784 Om avsändaren t.ex. uppger vilseledande avsändaruppgifter eller hemlighåller dessa, så uppfylls krite-
rierna. 
785 Den vanligaste påföljden för dem som har dömts för hemfridsbrott är böter. Speciellt stor har den an-
delen varit för brott mot SL 24 kap. 3a §, som nu motsvaras av SL 24 kap. 1 § punkt 2. Endast 2 procent 
av dem som dömdes åren 1986–90 för brott mot ifrågavarande bestämmelse, dömdes till fängelse. Se OLJ 
7/1994 s. 7. 
786 Ersättning för lidande döms ut om en skada har förorsakats genom brott mot frihet, ära eller hemfrid, 
eller annat dylikt brott, SkL 5 kap. 6 §. 
787 Se Sisula-Tulokas 1995 s. 87. 
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Tulokas att skadeståndsbeloppen i Finland är låga788 jämfört med situationen i Sve-
rige.789 Vid en jämförelse mellan HD-fall från år 1980 och fall från år 1990 konstaterar 
Sisula-Tulokas att skadeståndsersättningar för lidande inte har stigit nämnvärt.790 Efter 
Sisula-Tulokas undersökning kan man dock se en tydlig höjning av skadeståndsbelop-
pen för lidande som den finska HD har dömt ut. Fallen där domstolen har dömt ut för-
hållandevis höga belopp för lidande har dock hört samman med kränkningar i mass-
media.791 Hur situationen är för ”rena” hemfridsbrott792 är dock oklar. Det finns synner-
ligen få rättsfall där domstolarna tagit ställning till lidandeersättningens belopp vid hem-
fridsbrott. Ovan har refererats till rättsfall HD 1985 II 166. I ifrågavarande avgörande 
togs också ställning till ersättning för det lidande som C:s telefonsamtal åsamkade A 
och B. A och B hade i häradsrätten yrkat 10.000 mark i ersättning för det lidande tele-
fonsamtalen medförde. Häradsrätten nedsatte beloppet utan några närmare motiveringar 
till 1.000 mark. I sin besvärsansökan till HD nöjdes A och B med häradsrättens beslut 
angående ersättningens belopp. Det innebar att HD inte tog ställning till frågan om li-
dandeersättningen kunde vara större än 1.000 mark. Som det framkom tidigare förkasta-
des yrkandena mot C p.g.a. bristfälliga bevis. En HD-domare ansåg dock att det förelåg 
tillräckliga bevis på att det var C som hade ringt de ifrågavarande telefonsamtalena, och 
fastställde häradsrättens utslag.793

Trots det synnerligen bristfälliga underlaget på rättspraxis torde det stå klart att det här 
föreligger en helt ny möjlighet för mottagare av oönskade marknadsföringsmeddelanden 
att erhålla skadestånd. I stället för att laborera med straffskadestånd, som måhända fort-
sättningsvis är allt för främmande för att implementeras i det finska rättssystemet, kan 
man gå en annan väg för att söka ersättning. Mottagaren av oönskade marknadsförings-
meddelanden kan yrka på hemfridsbrott gentemot den som ringer eller sänder sådana 
meddelanden, och samtidigt yrka på ersättning för lidande. I så fall försätts mottagaren i 
betydligt bättre ställning; förutom ersättning för de faktiska kostnader som mottagandet 
av marknadsföringsmeddelandet eventuellt har åsamkat honom kan han ytterligare yrka 
på ersättning för lidande. En sådan utveckling vore också önskvärd med tanke på olika 
slag av mottagare. Det har redan i inledningsskedet konstaterats att mottagande av 
marknadsföringsmeddelanden inte nödvändigtvis förorsakar kostnader för samtliga mot-
tagare. Det uppkommer inga direkta kostnader t.ex. för en mottagare som är uppkopplad 
till Internet via bredband på en fast månadsavgift. Om man endast ersätter de faktiska 
kostnaderna som mottagande av meddelanden medför, skulle sådana personer stå utan 
rättsskydd trots den ständigt ökande mängden av oönskade marknadsföringsmeddelan-

788 Beloppen som dömdes ut låg mellan 5.000 och 15.000 mark, se Sisula-Tulokas 1995 s. 128 f. 
789 Se Sisula-Tulokas 1995 s. 133 ff. 
790 Ersättning för ideella personskador hade dock under ifrågavarande tidsperiod stigit betydligt mera. 
Sisula-Tulokas konstaterar att ”Nivån på lidandeersättningarna, enligt den bild man får av HD:s års-
böcker, släpar efter i jämförelse med ersättningen för ideella personskador.” Se Sisula-Tulokas 1995 s. 
143.  
791 För en närmare genomgång av dessa HD-fall, se Wilhelmsson 2001 s. 310 ff. 
792 Det är inte ovanligt att hemfridsbrott även kan uppfylla kriterierna för någon annan brottstyp, såsom 
olaga hot. 
793 Den avvikande domaren ansåg med andra ord att 1.000 mark skulle dömas ut i lidandeersättning åt A 
och B. Det var ”olyckligt” att A och B i sin besvärsansökan inte stod fast vid sitt ursprungliga krav på 
10.000 mark, eftersom frågan hur stor ersättning som kan utdömas vid hemfridsbrott då hade ställts mer 
på sin spets.  
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den. Genom att öppna portarna till hemfridsbrottsbestämmelserna erhåller även dessa 
personer ett slagkraftigt vapen i kampen mot oönskade marknadsföringsmeddelanden. 

I HD 1985 II 166 ansågs 1.000 mark utgöra en skälig ersättning för det lidande som fem 
telefonsamtal hade åsamkat mottagarna.794 Eftersom det snart har förflutit 20 år sedan 
avgörandet, kan man anta att domstolen hade varit beredd att döma ut ett högre belopp i 
dagens läge. Men man kan endast spekulera i hur stort belopp som domstolarna är be-
redda att döma ut om tusentals personer yrkar på ersättning för det lidande som ett o-
önskat marknadsföringsmeddelande har medfört. Antagandet att tusentals personer yr-
kar på ersättning baserar sig på att talan förs i form av grupptalan. Med all sannolikhet 
skulle domstolarna ta i beaktande gruppens storlek vid fastställandet av skadeståndsbe-
loppet till de enskilda gruppmedlemmarna, och döma ut mindre skadeståndsbelopp till 
de enskilda gruppmedlemmarna ifall gruppen är stor.795

En viktig fråga i detta sammanhang är huruvida mottagaren måste bevisa att han faktiskt 
har åsamkats lidande av det oönskade marknadsföringsmeddelandet. I de olika brotts-
typerna som uppräknas i SkL 5 kap. 6 § finns inbyggt ett antagande att brottet vanligtvis 
förorsakar lidande. Naturligtvis är brottstyperna som uppräknas i SkL 5 kap. 6 § så pass 
olika att sannolikheten för att det uppkommer ett lidande samt hur pass omfattande li-
dandet är, varierar beroende på vilken brottstyp det är fråga om.796 Ser man på debatten 
inom doktrinen kan man konstatera att den rådande uppfattningen är att den skadelidan-
de inte behöver bevisa att han åsamkats lidande.797 Många av de brott som uppräknas i 
SkL 5 kap. 6 § är till sin karaktär sådana att det vore absurt att kräva att offret skall visa 
att han åsamkats lidande till följd av brottet.798 Olika författare betonar att lidandet i de 
flesta fall är notoriskt. Vid en genomgång av de olika författarnas åsikter, får man dock 
den uppfattningen att situationen nödvändigtvis inte alltid är denna, utan kan variera be-
roende på vilken typ av brott det rör sig om. Sisula-Tulokas uttrycker sin åsikt om be-
visbördan enligt följande:799 ”I samband med grovt kränkande brott bör också enligt 
min mening lidande anses notoriskt.”800

I sin genomgång av rättsfall fann inte Sisula-Tulokas några fall där domstolarna skulle 
ha krävt bevisning av lidande, utan domstolarna har presumerat ett lidande.801 I det ovan 
refererade rättsfallet HD 1985 II 166 var situationen densamma. Det skulle dock ha varit 
intressant om häradsrätten hade motiverat sitt beslut att nedsätta det yrkade skadestånds-
beloppet om 10.000 till 1.000 mark.  

794 Rent matematiskt innebär detta att ersättningen per telefonsamtal var 200 mark. 
795 Annars är risken överhängande att företaget går i konkurs vid sändande av ett marknadsföringsmed-
delande till en stor grupp mottagare. Detta vore en allt för hård påföljd med hänsyn till brottets karaktär. 
796 Se Sisula-Tulokas 1995 s. 122. 
797 I den äldre debatten kan dock nämnas den ståndpunkt som Kämäräinen uttrycker för ärekränknings-
brott. Vid denna typ av brott bör den skadelidande visa att ärekränkningen har förorsakat lidande. Dock 
torde bevisbördan uppfyllas om den som blivit utsatt för ärekränkningen kan visa att ärekränkningen har 
varit av sådan art, som i allmänhet kan anses förorsaka personligt lidande hos den utsatte. Se Kämäräinen 
1962 s. 475. 
798 Sisula-Tulokas nämner som exempel på sådana situationer incest och våldtäkt, se Sisula-Tulokas 1995 
s. 123.  
799 Se Sisula-Tulokas 1995 s. 123. 
800 Fredman konstaterar att olaga frihetsberövande är en sådan omständighet som alltid förorsakar lidande, 
som den utsatta inte behöver bevisa. Se Fredman 1994 s. 885. 
801 Se Sisula-Tulokas 1995 s. 123. 
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Vad gäller oönskade marknadsföringsmeddelanden anser jag att mottagaren inte behö-
ver visa lidande, utan att lidande skall presumeras. I fråga om telemarketing måste man 
dock förfara annorlunda enligt gällande bestämmelser. Telemarketing är nämligen inte 
underkastat opt-in, utan ett system med opt-out. Det innebär att mottagaren måste ha re-
gistrerat sitt önskemål om att inte bli uppringd. Har han inte förbjudit detta, så kan man 
inte heller påstå att den som utövar telemarketing begår hemfridsbrott. Genast som mot-
tagaren låter registrera sitt önskemål är situationen en annan. Då skall en uppringning i 
strid med mottagarens registrerade önskemål presumeras uppfylla kriterierna för hem-
fridsbrott.  

6.4.2 Olovligt bruk 

Envars privata egendom har sedan länge åtnjutit ett starkt skydd. År 1954 komplette-
rades Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna med tilläggsprotokoll nr 1. I tilläggsprotokollets art. 1 finns bestäm-
melser om skydd för egendom. 1 mom. i artikeln lyder: 

Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Ingen 
får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsätt-
ningar som anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser.

Användningen av vissa kommunikationstekniker som förmedlare av marknadsförings-
meddelanden innebär att mottagarens rätt att själv förfoga över sin egendom kränks. En 
sådan situation är marknadsföring via telefax. Mottagandet av ett icke begärt telefax-
meddelande medför att bläck i färgkassetten och papper som texten skrivs ut på, an-
vänds utan mottagarens samtycke. Situationen är densamma vid marknadsföring via e-
post och textmeddelanden samt meddelanden som lämnas på en telefonsvarare. Varje 
sådant meddelande tar upp en del av mottagarens begränsade utrymmeskapacitet. Av-
sändaren brukar med andra ord utan laga rätt en del av mottagarens egendom.802 I Com-
puserve, Inc. v. Cyber Promotions, Inc. & Sanford Wallace konstaterar domstolen: ”De-
fendants’ intentional use of plaintiff’s proprietary computer equipment exceeds plain-
tiff’s consent, and, indeed, continued after repeated demands that defendants cease. 
Such use is an actionable trespass to plaintiff’s chattel.”803

Olovligt brukande är en straffbelagd handling enligt SL 28:7–9.804 I merparten av fallen 
uppfylls dock inte kriterierna för olovligt brukande, utan enbart kriterierna för lindrigt 
olovligt brukande.805 Det innebär att straffet är detsamma som i 42 § L om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation. I så fall är det straffstadgandet i sist nämnda lag som 
skall tillämpas, eftersom det skall tillämpas om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag. Problemet är att enligt 42 § 3 mom. skall inget straff 

802 Se Hatchett 1998, kapitel ”III.B.1. Tortious Actions Against the Sender”, stycke 2.  
803 Compuserve, Inc. v. Cyber Promotions, Inc. & Sanford Wallace, 962 F.Supp. 1015 (S.D.Ohio 1997), 
s. 1027. 
804 SL 28:7.1 lyder: ”Den som olovligen brukar någon annans lösa egendom eller fasta maskin eller an-
ordning, skall för olovligt brukande dömas till böter eller fängelse i högst ett år.” 
805 SL 28:9: ”Om det olovliga brukandet, med beaktande av att brottet inte är ägnat att orsaka skada eller 
men som är av betydelse, eller med hänsyn till andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är 
ringa, skall gärningsmannen för lindrigt olovligt brukande dömas till böter.”



6. kap. Påföljdssystemet 

178

dömas ut om förseelsen är ringa. Något motsvarande undantag finns inte i SL 28:9, 
förutom att åklagaren och domstolen naturligtvis har möjlighet att ge åtals- respektive 
domseftergift.806 Om det är fråga om en Internetoperatör som blir utsatt för stora mäng-
der skräppost som upptar en betydande del av utrymmeskapaciteten, uppfylls sannolikt 
kriterierna för olovligt brukande. Eventuellt kan även kriterierna för grovt olovligt bru-
kande enligt SL 28:8 uppfyllas i en sådan situation. Då skall bestämmelserna i SL 28:7–
8 tillämpas. Även den som använder cookies i strid med 7 § L om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation, kan dömas för olovligt brukande.807

6.4.3 Störande av post- och teletrafik 

Stora mängder direktmarknadsföringsmeddelanden kan förhindra normal elektronisk 
kommunikation.808 Enligt SL 38:5 skall den som obehörigen hindrar eller stör posttrafik 
eller tele- eller radiokommunikationer, för störande av post- och teletrafik dömas till 
böter eller fängelse i högst två år. Stadgandet gäller både riktad kommunikation och 
masskommunikation.809 Straffbart störande kan ske t.ex. på så sätt att den försvårar 
sändning eller mottagning av meddelanden.810 Endast uppsåtligt störande är straffbart, 
vilket innebär att gärningsmannen inser att hans handlande stör post- eller teletrafi-
ken.811 Den som sänder stora mängder skräppostmeddelanden inser nog att han stör den 
elektroniska kommunikationen, vilket innebär att domstolen för ett sådant förfarande 
kan tillämpa SL 38:5.812 Att sändande av stora mängder skräppostmeddelanden kan 
förorsaka störande av post- eller teletrafiken har tagits i beaktande i 20 § L om data-
skydd vid elektronisk kommunikation. Enligt nämnda paragraf har bl.a. teleföretag rätt 
att hindra mottagande av e-post. Behovet av möjligheten till ett sådant ingripande moti-
veras enligt följande: ”Dessutom kan det vara fråga om användningen av oönskade 
meddelanden för direktmarknadsföring och andra meddelanden för att lamslå datatrafi-
ken eller informationssystemen, eller om andra för funktionsdugligheten mycket allvar-
liga åtgärder, eller störningar.”813 Störandet av post- eller teletrafiken kan även vara 
lindrig, och då är straffpåföljden böter (SL 38:7). Det kan vara fråga om lindrigt störan-
de av post- eller teletrafik, om störandet är tillfälligt och relativt harmlöst samt att brot-
tet även bedömt som en helhet är ringa.814

806 Undantaget för ringa förseelser motiveras i förarbetena enligt följande: ”Också en obetydlig uppsåtlig 
dataskyddsförseelse är i och för sig en lagstridig handling, men på den skall tillämpas vad som särskilt 
bestämts om avstående från åtgärder, det vill säga om åtals- och domseftergift.” Se RP 125/2003 s. 107. 
För närmare information om allmänna principer och grunder bakom alternativet att avstå från straffrättsli-
ga åtgärder, se Lappi-Seppälä 2002 s. 336 ff. 
807 Se RP 125/2003 s. 60 f. 
808 Se RP 125/2003 s. 6.
809 Se RP 94/1993 s. 150. 
810 Se RP 94/1993 s. 150.
811 Se RP 94/1993 s. 151. 
812 Naturligtvis kan det bli aktuellt att tillgripa SL 38:5 även för andra kommunikationstekniker än e-post. 
Dagens kostnadsstruktur gör dock att det inte är särdeles sannolikt att så stora mängder meddelanden 
sänds, att det stör den elektroniska kommunikationen. Inom en nära framtid kan dock SPIT medföra att 
det uppkommer situationer, som kan anses uppfylla kriterierna för allvarligt störande av teletrafik.  
813 Se RP 125/2003 s. 76. 
814 Se RP 94/1993 s. 152. Vid bedömningen av om handlingen skall anses vara lindrigt störande av post- 
eller teletrafik, är det synnerligen viktigt att domstolen beaktar gärningsmannens förmåga att uppfatta på-
följderna av och det klandervärda i sitt beteende. Se Rautio 2002 s. 1219. 
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I och med att gällande lagstiftning ger domstolarna möjlighet att tillämpa ovan nämnda 
straffstadganden, finns inga skäl för ytterligare kriminalisering av sändande av mark-
nadsföringsmeddelanden via nya kommunikationskanaler.   

Eftersom de ekonomiska skadorna är synnerligen små för merparten av mottagarna, bör 
det även övervägas möjligheter att införa nya förfaranden på det processuella planet.815

Den frågan behandlas i följande kapitel. 

815 De direkta skador som ett enskilt meddelande orsakar mottagaren är oftast små. Befinner sig mottaga-
ren utomlands, kan dock kostnaderna snabbt stiga till förhållandevis höga belopp. Därtill kan mängden 
meddelanden fylla utrymmet där mottagarens meddelanden lagras. En följd av detta är att nya meddelan-
den hindras att komma fram. En sådan situation kan leda till betydande indirekta skador för mottagaren.  
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7 TANKAR KRING PROCESSUELLA FRÅGOR

Även om konsumenternas möjligheter att erhålla skadestånd för oönskade marknads-
föringsmeddelanden förbättras, kvarstår problemet hur detta skall genomföras i prak-
tiken. Genom att enbart ändra på skadeståndsbestämmelserna förbättrar man inte 
märkbart konsumenternas rättsskydd. Detta antagande bygger på att tröskeln för att 
föra ett ärende till allmän domstol är förhållandevis hög. Ett skadeståndskrav vid 
domstol medför naturligtvis även vissa ekonomiska risker. Eftersom de enskilda ska-
deståndsbeloppen i sådana ärenden är så låga, torde det även i praktiken vara relativt 
svårt och olönsamt för den enskilde konsumenten att anlita ett ombud i ärendet. Ytter-
ligare faktorer som leder till att konsumenterna inte utnyttjar de rättsmedel som står 
till hans förfogande är okunskap och bekvämlighet, samt att det kan förefalla besvär-
ligt eller oangenämt att driva saken.816 I internationell doktrin brukar man tala om 
”obstacles to justice”, till vilken brukar inräknas de höga rättegångskostnaderna, parts 
bristande förmåga och resurser samt svårigheterna att i den traditionella civilproces-
sen ta i beaktande skyddet för diffusa, kollektiva och fragmentariska intressen.817

För att göra konsumenternas rättsskydd effektivt även i praktiken, bör behovet av nya 
processuella möjligheter för konsumenterna utredas. En term som brukar användas i 
detta sammanhang är access to justice.818 Access to justice, är fritt översatt, tillgång 
till rättsskipning.819 ”Problemet” med access to justice är att det är kostsamt.820 Denna 
kostnad bör dock varje demokratiskt samhälle vara beredd att bära.821

Nedan kommer ett antal olika alternativ att behandlas. Avsikten är inte att ge en ut-
tömmande lista över tänkbara lösningar, utan, på samma sätt som för påföljdernas del 
i föregående kapitel, är avsikten snarare att fungera som ett diskussionsunderlag för 
framtida reformförslag. Det är dock skäl att först ge en kort översikt över den natio-

816 Se Kivivuori & Tala 1984 s. 153 samt Howells & Wilhelmsson 1997 s. 260.  
817 Se Lindblom 1989 s. 7. Undersökningar visar att de konsumenter som utnyttjar tillbudsstående rätts-
skyddsmedel har högre utbildning och lön än befolkningen i genomsnitt. Problemet blir allvarligare 
med beaktande av att konsumenter med bristande kunskaper och färdigheter, låg utbildning och små in-
komster ofta är de som är mer riskutsatta. Se Leikas 1992 s. 33. 
818 Det finns synnerligen rikligt med litteratur om access to justice. Som galjonsfigurer i access to 
justice-diskussionssammanhang brukar räknas Cappelletti och Garth, vilka i medlet av 1970-talet del-
tog i det s.k. Florence Access-to-Justice-projektet. Projektet utmynnade i 4 volymer med titeln Access 
to Justice, se Cappelletti & Garth 1981 s. 1. För närmare information om andra samtida projekt kring 
samma tema, se Galanter 1981 s. 147 f. För ett plock bland den inhemska litteraturen kan nämnas bl.a. 
Viitanen 2003 (s. 3 ff), Ervasti 1999 (s. 643 ff) samt Virolainen 1995 s. 100 ff. Access to justice ansågs 
till början vara endast ett nationellt problem som kunde lösas på det nationella planet, men i och med 
Internet och den tekniska utvecklingen har situationen förändrats. Se Fazekas 2001 s, 138 f. 
819 Bourgoignie konstaterar följande: ”Access to justice can be seen as a basic requirement of a mo-
dern, egalitarian and democratic legal system, which purports to guarantee and not merely proclaim 
the legal rights of all”. Se Bourgoignie 1997 s. 13. 
820 Se Cappelletti & Garth 1981 s. 1. 
821 Se Cappelletti 1993 s. 287. 



7. kap. Tankar kring processuella frågor 

181

nella processordningen på marknadsrättsområdet. Tyngdpunkten sätts vid den mark-
nadsrättsliga regleringen. Den kontraktsrättsliga regleringen behandlas kort i kap. 8.1 
nedan. 

7.1 Processordningen på marknadsrättsområdet 

Processordningen på marknadsrättsområdet kan i stora drag avbildas med följande fi-
gur: 822

marknadsrättslig              5)  
reglering

        3) 

 2) 4) 1)     6) 7)         8) 

    tvist 

kontraktsrättslig 
reglering       utlåtanden 

       

Nedan följer en kort beskrivning av punkterna 1–8 i figuren ovan. 

1) KO. KO har en synnerligen central ställning vad gäller övervakning av mark-
nadsföring. Enligt KSL 2:10.1 är det KO som övervakar marknadsföringens lag-
enlighet med hänsyn till konsumentskyddet. I fråga om vissa typer av marknadsföring 
är övervakningen samordnad med andra myndigheter.823 I fråga om marknadsföring 

822 Figuren är en aning modifierad version av det schema Wilhelmsson använder sig av i sin bok om 
konsumentskyddet i Finland, se Wilhelmsson 1989 s. 57. 
823 Ett exempel på en sådan situation är marknadsföring av kreditinstitut. Övervakning av sådan mark-
nadsföring sköts av såväl finansinspektionen som KO, och de skall enligt kreditinstitutslagen (1607/ 
1993) 84 § samarbeta ändamålsenligt.  

Länsstyrelse 
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Näringsidkare Näringsidkare/Konsument 

HD 
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av vissa produkter har övervakningen anförtrotts helt och hållet åt vissa specialmyn-
digheter. Så är fallet i exempelvis AlkoholL (1143/1994), där det är social- och hälso-
vårdsministeriets produkttillsynscentral som övervakar marknadsföringen.824 Denna 
och andra specialmyndigheter har av utrymmesbrist lämnats bort i figuren ovan. 
Övervakning av direktmarknadsföring via nya kommunikationstekniker behandlas ne-
dan i kap. 8.2. 

KO har en förhandlingsplikt. Det innebär att när KO lägger märke till en lagstridig 
marknadsföring, skall KO först försöka få näringsidkaren att frivilligt avstå från 
marknadsföringsåtgärden. Lyckas inte KO få näringsidkaren att frivilligt avstå från sin 
lagstridiga åtgärd, kan KO själv meddela ett förbudsföreläggande eller ett temporärt 
förbud, eller alternativt föra ärendet till MD.825 KO har möjlighet att meddela för-
budsföreläggande i ärenden som inte har avsevärd betydelse för tillämpning av lag 
eller i övrigt.826 Den som förbudet gäller har möjlighet att inom utsatt tid, som skall 
vara minst åtta dagar, skriftligen eller muntligen meddela att han emotsätter sig förbu-
det. Gör han det förfaller förbudet och KO bör då föra ärendet till MD.827 Ett tempo-
rärt förbud kan KO meddela om det på grund av ärendets omfattning, förfarandets 
snabba verkan eller av något annat särskilt skäl är nödvändigt att snabbt förhindra den 
lagstridiga åtgärden.828 Även om näringsidkaren motsätter sig det temporära förbudet, 
träder det ikraft och därför kan man som Wilhelmsson säger kalla detta för ett riktigt 
förbud.829 För att förstärka förbud har KO rätt att förelägga vite, som utdöms av 
MD.830

2) Länsstyrelse. Priset på en vara är en mycket viktig faktor i företagens marknads-
föring. Priset har naturligtvis en avgörande betydelse även med tanke på konsumen-
tens beslut att köpa eller ej. Det är länsstyrelsen som övervakar att det inte förekom-
mer förfaranden som strider mot F om prisinformation vid marknadsföring av kon-
sumtionsnyttigheter (1359/1999). Observerar länsstyrelsen överträdelser mot förord-
ningens bestämmelser kan den meddela förbud.831 Näringsidkaren som meddelats för-
bud kan söka ändring hos MD. Om näringsidkaren inte söker ändring inom 14 dagar 
efter det att han fått del av länsstyrelsens beslut, står beslutet fast.832 Länsstyrelsen kan 
förstärka förbudet med vite, och det är MD som dömer ut vitet.833 Innan länsstyrelsen 
beslutar att meddela förbud, skall den ge näringsidkaren tillfälle att bli hörd.834

824 AlkoholL 41 §. Produkttillsynscentralen har möjlighet att utfärda förbud och vite, AlkoholL 49 och 
50 §. Den näringsidkare som ålagts förbud eller vite får söka ändring hos MD, och det är MD som dö-
mer ut vitet, AlkoholL 52 §   
825 L om konsumentverket 5 §. 
826 L om konsumentverket 6 § 2 mom. Så är fallet t.ex. om ärendet inte har något stort prejudikatsvärde 
eller gäller mindre ekonomiska belopp, se Wilhelmsson 1989 s. 70. 
827 Om näringsidkaren inte inom den utsatta tiden emotsätter sig förbudet, blir det bestående. KO:s för-
bud får då samma verkan som ett förbud som MD meddelat, se Wilhelmsson 1989 s. 70. 
828 L om konsumentverket 6 § 3 mom. 
829 Se Wilhelmsson 1989 s. 70. KO måste dock föra ärendet till MD inom tre dagar efter att förbudet 
har meddelats. MD skall uppta KO:s ansökan om föreläggande av temporärt förbud senast den åttonde 
dagen efter att ansökan inkom. Ärendet kan upptas till behandling även om kallelse till behandlingen 
inte har kunnat delges den som förbudsyrkandet riktas mot (L om behandling av vissa marknadsrätts-
liga ärenden (1528/2001) 13 §). 
830 L om konsumentverket 6 § 4 mom.
831 KSL 2:8a 1 mom. 
832 KSL 2:8a 2 mom.
833 KSL 2:8a 3 mom. 
834 KSL 2:8a 4 mom. 
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3) MD. MD är en specialdomstol som behandlar bl.a. ärenden som enligt KSL hör till 
dess behörighet.835 MD grundades i samband med stiftandet av KSL. År 2002 genom-
gick MD en betydande reformering i och med att konkurrensrådets uppgifter över-
fördes till domstolen. Konkurrensrådet hade tillämpat andra procedurbestämmelser än 
MD. Till följd av detta tillämpas olika procedurbestämmelser vid MD beroende på om 
ärendet hör till området för konkurrens- eller upphandlingslagstiftningen, eller om det 
hör till den marknadsrättsliga lagstiftningen.836 Om det är fråga om ett ärende som hör 
till det förstnämnda området tillämpas i huvudsak förfarandereglerna i förvaltnings-
processlagen (586/1996),837 medan behandlingen av marknadsrättsliga ärenden i hu-
vudsak följer det som är föreskrivet om rättegång i tvistemål.838

Med tanke på de centrala spörsmålen i denna undersökning behandlar jag endast be-
stämmelserna i KSL 2:7–9. Enligt KSL 2:7 kan näringsidkare som beställer eller före-
tar lagstridig marknadsföring förbjudas att fortsätta sådan eller därmed jämförbar 
marknadsföring. Det är MD som meddelar förbud i dessa situationer (KSL 2:8).839

Det är KO som på ansökan anhängiggör ett sådant ärende.840 Vägrar KO föra ärendet 
till MD kan ansökan göras av en registrerad förening som bevakar konsumenternas 
intressen. Denna subsidiära talerätt behandlas mera ingående nedan i kapitel 7.2. MD 
kan också meddela ett temporärt förbud. Även om MD:s befogenhet att meddela tem-
porärt förbud inte har begränsats, skall dylikt förbud meddelas endast om det är san-
nolikt att marknadsföringen i minst lika stor omfattning kommer att förbjudas i MD:s 
slutgiltiga avgörande.841 En annan påföljd som MD har till sitt förfogande är korrige-
ringsåläggande av en marknadsföringsåtgärd (KSL 2:9). För att förstärka effekten av 
ett förbud eller korrigeringsåläggande kan MD utfärda vite. Iakttar näringsidkaren inte 
förbudet eller korrigeringsåläggandet trots vitet, så har MD rätt att döma näringsidka-
ren att betala vitet. MD kan också utdöma ett nytt vite som är större än det tidigare 
vitet. Motivet härför är att förhindra uppkomsten av en sådan situation där en närings-
idkare i ett enskilt fall anser det vara ekonomiskt fördelaktigt att trots utdömt vite fort-
sätta med den förbjudna marknadsföringsåtgärden.842            

4) OtillbFörfL. OtillbFörfL innehåller en generalklausul samt tre specialförbud. Enligt 
1 § får i näringsverksamhet inte användas förfarande som strider mot god sed eller 
eljest är otillbörligt mot annan näringsidkare. Det första specialförbudet förbjuder bl.a. 
användning av osanna eller vilseledande uttryck som är ägnade att inverka på efter-
frågan på, eller utbudet av en nyttighet. Även användning av uttryck som är ägnade att 

835 Marknadsdomstolslagen (MDL, 1527/2001) 1 §. I 2 § L om behandling av vissa marknadsrättsliga 
ärenden finns en lista över marknadsrättsliga ärenden. 
836 MD är uppdelad i sektioner, som i stora drag har samma tudelning. Man ville inte dock på lagnivå 
konstatera att domstolen är uppdelad på två sektioner, se RP 105/2001 s. 54. 
837 L om konkurrensbegränsningar 15a § samt L om offentlig upphandling (1505/1992) 9a §. 
838 L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 16 §. Av utrymmesmässiga skäl finner jag det 
befogat att lämna en närmare genomgång av proceduren vid MD utanför avhandlingen. För närmare in-
formation om förfarandet vid MD, se KB 1999:1; Marknadsdomstolsarbetsgruppens betänkande, s. 27 
ff. 
839 Som det framkom ovan har även KO i vissa fall rätt att meddela förbud. 
840 Är det fråga om ett förbud eller vite som meddelats av länsstyrelsen med stöd av KSL 2:8a an-
hängiggörs ärendet på ansökan av näringsidkaren. Se närmare punkt 2) ovan. 
841 Se RP 8/1977 s. 30. 
842 MD kan utsätta nytt vite trots att ett ärende angående utdömande av tidigare utsatt vite är under be-
handling vid domstol. Se RP 8/1977 s. 30. 
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skada annans näringsverksamhet är förbjudet.843 Det andra förbudet gäller använd-
ningen av slumpartade förmåner som förutsätter köp eller beställning av en nyttig-
het.844 Enligt det tredje specialförbudet får ingen utan laga rätt anskaffa eller försöka 
anskaffa uppgift om affärshemlighet, och inte heller yppa eller utnyttja affärshemlig-
het som anskaffats på det sättet.845

MD har samma påföljdsarsenal som ovan i punkt 3), d.v.s. förbud (inklusive tempo-
rärt förbud), korrigeringsåläggande samt förbud eller korrigeringsåläggande förenat 
med vite.846 Ärendet anhängiggörs på ansökan av den näringsidkare förfarandet riktar 
sig mot eller vars verksamhet kan skadas därav. Även en registrerad förening som be-
vakar näringsidkarnas intressen kan anhängiggöra ärendet.847 MD skall genast delge 
KO ansökan och KO skall inom 30 dagar, efter att han har fått kännedom om ansökan, 
meddela huruvida han har för avsikt att vidta åtgärder med anledning av ärendet.848

5) Ändringssökande. Ändring i MD:s beslut får sökas genom besvär hos HD, om den-
na beviljar besvärstillstånd.849 Tidigare var det endast möjligt att söka ändring beträf-
fande ett utdömt vitesbelopp, men denna restriktion slopades i samband med reformen 
år 2002.850 Om ärendet hör till området för konkurrens- eller upphandlingslagstift-
ningen söks ändring av MD:s beslut hos HFD.851

6) KO:s möjlighet att bistå. En betydelsefull omständighet med tanke på konsument-
skyddet är KO:s möjlighet att bistå en konsument i skötseln av ett enskilt ärende vid 
allmän domstol. KO kan bistå en konsument i två olika fall.852 För det första kan KO 
bistå konsumenten om det är viktigt med tanke på tillämpningen av lagen och konsu-
menternas allmänna intresse.853 För det andra kan KO besluta att bistå en konsument 
om ärendet i fråga tidigare har varit uppe hos Kkn, och näringsidkaren inte iakttar 
Kkn:s beslut.854 KO uppträder vid domstolen endast som biträde och inte som part i 
målet. Det här kunde enligt den tidigare lagen (KOL, 40/1978) medföra en negativ 
överraskning för konsumenten vid en förlust av målet. Konsumenten kunde nämligen 
förpliktas att ersätta motpartens rättegångskostnader.855 I samband med ikraftträdandet 
av L om konsumentverket förbättrades konsumentens ställning märkbart, eftersom 
KO kan besluta att konsumentens egna rättegångskostnader eller motpartens rätte-
gångskostnader som konsumenten förpliktas att betala skall betalas helt eller delvis 
med medel som reserverats för konsumentverkets omkostnader.856

843 OtillbFörfL 2 §. 
844 OtillbFörfL 3 §. 
845 OtillbFörfL 4 §. 
846 OtillbFörfL 6–8 §. 
847 L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 3 § 1 mom. punkt 3. 
848 L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 10 §. 
849 L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 21 §. 
850 För närmare information om argument som framfördes för en utvidgning av besvärsrätten, se Bär-
lund 2005 s. 421 ff. 
851 L om konkurrensbegränsningar 21 § samt L om offentlig upphandling 12 §. 
852 KO kan även förordna en underlydande tjänsteman att bistå konsumenten (L om konsumentverket 9 
§ 1 mom.).  
853 Hit hör bl.a. ärenden som kan antas ha ett prejudikatvärde eller om domstolens avgörande i övrigt 
kan fungera som förebild för lösning av motsvarande problem för en stor grupp konsumenter, se Wil-
helmsson 1989 s. 73.  
854 På det sättet har lagstiftaren velat ge Kkn:s beslut en viss tyngd, se Wilhelmsson 1989 s. 73. 
855 Se Wilhelmsson 1989 s. 72.  
856 L om konsumentverket 9 § 2 mom. 
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KO:s bistånd till enskilda konsumenter har lett bl.a. till att den rättsliga betydelsen av 
Kkn:s avgöranden har stärkts, samt att vissa centrala konsumentskyddsregler har klar-
lagts.857

7) Skadestånd. MD dömer inte ut skadestånd. Det innebär att den som yrkar på skade-
stånd, t.ex. näringsidkare som till följd av en annan näringsidkares vilseledande mark-
nadsföring har åsamkats ekonomisk skada, måste vända sig till en tingsrätt med sin 
skadeståndsyrkan. 

8) Straff. Såväl KSL som SL innehåller straffstadganden för olaglig marknadsföring. 
Enligt KSL 11:1 skall den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot KSL 2 
kap. 2–5, om inte gärningen skall bestraffas som ett marknadsföringsbrott enligt SL 
30 kap. 1 §, för konsumentskyddsförseelse dömas till böter. I bägge fallen handläggs 
åtalen av allmän underrätt. Innan åtal väcks skall den allmänna åklagaren bereda KO 
tillfälle att ge utlåtande i saken. När domstolen behandlar ärenden av nämnda slag, 
skall den bereda KO tillfälle att bli hörd.858

7.2 Grupptalan859

Ovan nämndes problemet med att de enskilda konsumenterna inte var för sig är 
tillräckligt intresserade eller starka att driva en skadeståndstalan. För att förbättra 
situationen borde man därför samla ihop de enskilda konsumenterna till en gemensam 
grupp, för att sedan driva skadeståndstalan i formen av grupptalan. Trots att grupp-
talan har fått stor uppmärksamhet i rättslitteraturen, saknas ofta en definition av 
begreppet. Lindblom uppställer följande fem kriterier för en äkta grupptalan: en rätte-
gång där 1) käranden 2) utan uppdrag 3) för talan 4) till förmån för en i processen 
angiven grupp 5) vars medlemmar träffas av domens rättskraft, trots att de inte är 
parter i målet.860   

På samma sätt som skadeståndet har även grupptalan både en reparativ och preventiv 
funktion. Den reparativa funktionen blir mest framträdande när de individuella ska-
dorna är så små att en vanlig process inte är ekonomiskt försvarbar. Med grupptalans 
preventiva funktion avses att blotta existensen av ett effektivt system verkar moralbil-
dande och ekonomiskt avskräckande på svaranden och personer i motsvarande situa-
tion som denne.861 Beträffande skadeståndskrav för oönskade marknadsföringsmed-
delanden via de nya kommunikationsteknikerna är det den reparativa funktionen som 
väger tyngre. Den preventiva funktionen blir mer framträdande vid de andra påföljds-
alternativen, framför allt om man har ett system med straffskadestånd. 

857 Se Tala 1990 s. 111. Årligen bistår KO enskilda konsumenter i 2–6 fall, se Oikeusministeriön työ-
ryhmämietintö 2005:3 s. 31.   
858 KSL 11:5 samt SL 30 kap. 12 §. 
859 Grupptalan har fått den största betydelsen som processform i USA. Jag har dock inte för avsikt att 
gå på djupet i det amerikanska class actioninstitutet, varom det finns rikligt med litteratur. De läsare 
som vill fördjupa sig i det anglo-amerikanska class actioninstitutet hänvisas till den digra genomgång 
av nämnda system som Lindblom (1989) gjort.  
860 Se Lindblom 1989 s. 19. Beroende på vem som driver processen, kan man särskilja mellan statlig 
och privat grupptalan. Privat grupptalan kan i sin tur uppdelas i kategorierna organisationstalan och 
privat grupptalan, se Lindblom 1995 s. 270.  
861 Se Lindblom 1989 s. 26 f. 



7. kap. Tankar kring processuella frågor 

186

Förutom de reparativa och preventiva funktionerna, har grupptalan även en process-
ekonomisk betydelse. Genom att välja en kollektiv processform i stället för indivi-
duella processer, kan samhället uppnå betydande ekonomiska inbesparingar.862 Så är 
situationen framför allt vid oönskade marknadsföringsmeddelanden via de nya kom-
munikationsteknikerna. Det är inte ovanligt att dylika meddelanden sänds på en och 
samma gång till tusentals mottagare. I sådana situationer skulle man uppnå betydan-
de processekonomiska fördelar genom att införa en grupptalan. Grupptalan är klart 
mer effektiv än individuell talan vid mål som berör mindre ekonomiska värden.863

Ibland är anspråken av så ringa ekonomiskt värde att trots en framgång i domstolen så 
blir resultatet en ekonomisk förlust.864 För att det skall bli ekonomiskt lönsamt att 
driva sådana skadeståndsmål, bör det ske i form av grupptalan.865 Det finns också 
anspråk som, trots att de drivs i form av en grupptalan, är så ringa att de innebär en 
ekonomisk förlust. För sådana anspråk använder Lindblom termen processimmuna.866

Ifall det är fråga om processimmuna anspråk erbjuder inte grupptalan någon räddning 
från processekonomisk synpunkt, utan tvärtom kan det uppkomma ”onödiga” proces-
ser som inte annars skulle företas. Det medför att grupptalan är ur processekonomisk 
synvinkel betraktat motiverad endast för de situationer där de individuella anspråken 
är så pass stora att de kan motivera en egen rättegång.867 Ser man på den reparativa 
funktionen hos grupptalan är situationen dock en annan. Då blir även de individuellt 
oprocessbara anspråken en viktig grupp.  

Var går då gränsen mellan individuellt processbara – individuellt oprocessbara – 
processimmuna anspråk? Det går naturligtvis inte att dra någon skarp gräns mellan 
när det är frågan om den ena eller andra typen av anspråk. Lindblom nämner att an-
språket bör ligga över 1.000 dollarstrecket868 innan det kan anses vara fråga om ett in-
dividuellt processbart anspråk.869 Det går inte heller att ge något entydigt svar på frå-
gan när anspråket är så litet att det anses utgöra ett processimmunt anspråk. Eftersom 
individuellt oprocessbara anspråk ofta förvandlas till processbara anspråk i och med 
användning av grupptalan så är gränsen relativt låg. Flera omständigheter inverkar 
dock på huruvida ett anspråk förblir processimmunt. En dylik omständighet är klas-
sens storlek.870 Ju större klass det är fråga om, desto lägre kan beloppet vara. Men å 
andra sidan kan utformandet av regler om tillkännagivande,871 skadeståndsberäkning 
och fördelning av skadeståndet leda till att gränsen höjs. Det amerikanska rättsfallet 
Eisen v. Carlisle & Jacquelin (1974) visar hur utformandet av rigida regler om bl.a. 

862 Se Hantler & Norton 2005 s. 1343. 
863 Lindblom konstaterar att: ”Då det gäller individuellt oprocessbara anspråk är class actionformen 
ekonomiskt ”överlägsen” på ett annat sätt: en grupptalan är här den enda processuella möjligheten 
och bidrar därmed till såväl ökad ”access to the courts” (och därmed till ökad reparativ effekt) som till 
förbättrad ”deterrence” (d.v.s. preventiv effekt, handlingsdirigering)” Se Lindblom 1989 s. 163.   
864 För sådana anspråk använder Lindblom termen individuellt oprocessbara anspråk. Se Lindblom 
1989 s. 449.   
865 Se Lindblom 2000 s. 359. 
866 Se Lindblom 1989 s. 450.   
867 M.a.o. är grupptalan ur processekonomisk synvinkel betraktat motiverad, endast när det är fråga om 
individuellt processbara anspråk. Se Lindblom 1989 s. 451.   
868 Se Lindblom 1989 s. 455. 
869 Summan på 1.000 dollar är från år 1989, och gränsen för individuellt processbara anspråk torde 
därför i dagens läge vara högre.  
870 Se Lindblom 1989 s. 455. 
871 Med tillkännagivande avses det engelskspråkiga begreppet notice. 
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tillkännagivande kan leda till att ett så ”högt” anspråk som några tiotals dollar kan bli 
processimmunt även om klassen är stor (i nämnda fall bestod klassen av ungefär sex 
miljoner personer).872 Tillämpas mera flexibla regler, kan dock betydligt mindre an-
språk bli processbara om klassen är stor. Det finns även exempel på amerikanska 
rättsfall där så har varit fallet. Ett sådant rättsfall är Daar v. Yellow Cab Company.873 I 
nämnda fall hade svarandebolaget under fyra års tid gjort sig skyldigt till överdebite-
ring vid taxiresor. Bolaget ålades att betala ett skadeståndsbelopp om 1.400.000 dol-
lar. Domstolen tillämpade en radikal regel beträffande fördelningen av skadeståndet. 
Skadeståndet skulle nämligen betalas på så sätt att bolaget sänkte sina priser under en 
så lång tid att den obehöriga vinsten återgick till dem som åkte med bolagets taxibilar 
under kommande år.874 På det sättet erhöll nödvändigtvis inte alla som hade betalat 
överpris för sin taxiresa ersättning för detta, och på motsvarande sätt erhöll personer 
som inte tidigare hade åkt med bolagets taxibilar ersättning när de under kommande år 
åkte med bolagets taxi. Det innebär att ifrågavarande rättsfall hade i högre grad en 
preventiv än en reparativ funktion. 

I det följande skall jag se hur grupptalan lämpar sig för problematiken i denna under-
sökning. Kan grupptalan lösa frågan hur en mottagare, som tagit emot oönskade 
marknadsföringsmeddelanden via någon av de nya kommunikationsteknikerna, skall 
kunna få ersättning för de kostnader som detta medfört? Såsom det framkom tidigare i 
undersökningen är de direkta kostnader som mottagandet av ett marknadsföringsmed-
delande medför försvinnande små. Önskar man placera in dessa kostnader i någon av 
grupperna individuellt processbara – individuellt oprocessbara – processimmuna an-
språk, så faller de nog in under gruppen processimmuna. Så är nog situationen trots att 
antalet mottagare av marknadsföringsmeddelandet är synnerligen stort. Situationen 
kunde tänkas bli en annan om ett och samma företag kontinuerligt hade skickat stora 
mängder marknadsföringsmeddelanden. Då kan situationen jämställas med den i Daar
v. Yellow Cab Company. På grund av många meddelanden från ett och samma företag 
kan den enskilde mottagaren ha åsamkats kostnader som innebär att hans anspråk för-
vandlats från processimmunt till individuellt oprocessbart. I sådana fall kunde man 
tänka sig att en grupptalan löser problemet och medför att den enskilde mottagaren 
erhåller ersättning för de kostnader som han har åsamkats. Det är dock orealistiskt att 
anse att möjligheten att utnyttja grupptalan löser problematiken på ett enkelt sätt. Det 
kvarstår nämligen många svåra frågor som man måste ta ställning till.  

Ovan jämställdes situationen med den som var föreliggande i Daar v. Yellow Cab 
Company. Situationen vid mottagande av marknadsföringsmeddelanden avviker dock 
på en rad punkter från vad som var fallet vid överdebitering av taxiresor. För det 
första åsamkas inte varje mottagare lika stora kostnader för mottagandet av ett medde-
lande. Den som t.ex. läser ett oönskat e-postmeddelande via sin mobiltelefon åsamkas 
betydligt större kostnader än den som läser samma meddelande via sin persondator. 
För det andra åsamkas en stor del av mottagarna inga kostnader över huvud taget. För 
det tredje har vi problemet med fördelning av det skadestånd som eventuellt döms ut 
vid en grupptalan. Hur skall fördelningen av skadeståndet kunna ske på ett smidigt 
sett så att de som har åsamkats kostnader skall få ersättning för dem? Eftersom de en-

872 Eisen v. Carlisle & Jacquelin, 94 S.Ct. 2140 (1974). För en mera ingående analys av ifrågavarande 
rättsfall, se Lindblom 1989 s. 216 ff. 
873 David Daar v. Yellow Cab Company, 433 P.2d 732. 
874 Se Lindblom 1989 s. 277. 
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skilda beloppen är så små så torde det p.g.a. transaktionskostnaderna. vara otänkbart 
att betala ersättningen i pengar till alla parter i målet. Kunde man tänka sig att till-
lämpa samma förfarande som i Daar v. Yellow Cab Company? I sistnämnda fall blev 
taxiföretaget ålagt att sänka sina taxor under en så lång tid att övertaxeringen utjäm-
nats. Det är inte otänkbart att tillämpa en liknande lösning för företag som har skickat 
marknadsföringsmeddelanden utan att ha införskaffat mottagarnas förhandssamtycke. 
Denna lösning kan dock tillgripas endast ifall företaget som har sänt marknadsförings-
meddelandena är en Internettjänsteleverantör.875 I sådana fall kan man tänka sig föl-
jande lösning: företaget förpliktas att sänka sina månadsavgifter fram till dess att pris-
nedsättningen motsvarar det skadeståndsbelopp som domstolen har utdömt. En sådan 
lösning har dock mer en preventiv funktion än en reparativ funktion. Alla abonnenter 
får inte nödvändigtvis full ersättning för den skada som de har åsamkats, eftersom ä-
ven abonnenter som inte åsamkats kostnader är med ”och delar” på skadeståndsbelop-
pet. Dessutom erhåller de mottagare som har Internetabonnemang hos någon annan 
teleoperatör, ingen fördel av prissänkningarna. 

Trots att man kunde tänka sig att genomföra en lösning med så radikala fördelnings-
regler som ovan, torde detta inte vara någon reell lösning på problemet.876 Antagande 
bygger på att inget företag ”lyckas med” att kontinuerligt under en längre tid sända 
icke begärda marknadsföringsmeddelanden till en stor mängd mottagare. Konsument-
skyddsmyndigheterna eller dataombudsmannen torde nog i ett relativt tidigt skede 
ingripa i en sådan situation. Vid ett sådant ingripande från myndighetshåll har det inte 
nödvändigtvis uppkommit så stora kostnader för den enskilde mottagaren till följd av 
de marknadsföringsmeddelanden ifrågavarande företag har hunnit skicka ut. Det inne-
bär att anspråken förblir processimmuna. 

Hurudana alternativ kan man tillgripa för att lyckas förvandla de processimmuna an-
språken till individuellt oprocessbara, eller rentav till individuellt processbara an-
språk? Ett alternativ vore att införa systemet med straffskadestånd. Straffskadestånd 
tillämpas i stor utsträckning i USA. Avsikten med straffskadestånd framgår bl.a. av 
följande uttalande i Concrete Spaces, Inc. v. Sender: ”The purpose of punitive dama-
ges is not to compensate the plaintiff but to punish the wrongdoer and to deter others 
from committing similar wrongs in the future.”877 En allmänt förekommande form av 
”straffskadestånd” är s.k. ”treble damages”. Bestämmelser om ett skadeståndsbelopp 
på tre gånger den faktiska skadan ingår bl.a. i Clayton Act878, TCPA879 och Can-Spam 
Act880. Ett skadestånd på tre gånger skadan skulle inte i fråga om kostnader för motta-
gande av ett oönskat marknadsföringsmeddelande, medföra att anspråket nödvändigt-
vis blir individuellt oprocessbart. Det skulle i merparten av fallen fortsättningsvis vara 
ett processimmunt anspråk. Det här är inte ovanligt i andra sammanhang heller, fram-
för allt inte i konsumentkreditsammanhang. I USA har man löst frågan genom att in-

875 Eller alternativt en telefonoperatör. 
876 Det finns även andra alternativ för att fördela skadeståndet. Det är t.ex. möjligt att låta pengarna gå 
till en särskild fond eller till staten. Dessa delar sedan ut pengarna till verksamheter som kan tänkas 
komma klassmedlemmarna till nytta. Detta alternativ kallas på engelska för ”non-price mechanism”. Se 
Lindholm 1989 s. 281.  
877 Se Concrete Spaces, Inc. v. Sender, 2 S.W.3d 901 (Tenn. 1999), s. 906 f.
878 § 4. 
879 § 227(b)(3)(C). 
880 Sec. 7(f)(3)(C) samt sec. 7(g)(3)(C). Enligt rättspraxis har en konsument rätt att själv välja mellan 
ersättning enligt treble damages eller straffskadestånd i enlighet med common-law-teori, se Evans & 
Elder 2006 s. 27. 
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föra regler om minimibelopp. Ifall det finns regler om minimibelopp, utdöms ett så-
dant belopp, oavsett den faktiska skadan för den enskilde skadelidanden.881 Genom att 
införa regler om straffskadestånd så står man dock inför ett nytt problem, nämligen 
risken för att ett sådant skadestånd blir för stort, ifall talan utförs som grupptalan. På 
engelska brukar termen ”over-deterrence” användas för denna situation.882

Som det framkom ovan är kostnaderna för mottagandet av ett marknadsföringsmedde-
lande så låga att ett införande av straffskadestånd måste ske med hjälp av minimi-
belopp. Ifall man intar regler om minimibelopp, bör man dock hålla i minnet det som 
nämndes ovan med over-deterrence, ifall man samtidigt inför möjligheten att driva ett 
sådant anspråk i form av grupptalan. Hur högt belopp skulle vara ändamålsenligt i 
denna situation? Det är naturligtvis svårt att ge några exakta anvisningar om beloppets 
storlek, men jag skall nämna några för- och nackdelar med ett lågt respektive ett högt 
minimibelopp.

Sätts minimibeloppet för lågt, är faran för att konsumenterna inte aktiveras att driva 
en skadeståndsfordran överhängande.883 Kostnaderna för att driva en sådan talan, både 
eventuella ombudskostnader och transaktionskostnader, överstiger snabbt det belopp 
som utdöms i skadestånd. Fördelen med ett lågt minimibelopp är naturligtvis att före-
taget som sänt ett stort antal oönskade marknadsföringsmeddelanden kan klara av att 
betala skadestånd till alla parter i en grupptalan. 

Ett system med ett lågt minimibelopp lämpar sig inte för att drivas i en traditionell och 
dyr domstolsprocess. Väljer lagstiftaren en lösning med ett lågt minimibelopp, bör 
därför samtidigt själva domstolsprocessen förändras, så att den blir betydligt snabbare, 
smidigare och billigare.884 Här kan man tänka sig olika lösningar. För att uppnå dessa 
målsättningar bör processen flyttas till ett annat rum än den fysiska rättegångssalen. 
Processen bör flyttas ut på Internet och bli virtuell. Tecken på att detta inte längre en-
dast är science fiction finns redan. I den amerikanska delstaten Michigan underteck-
nades den 9 januari 2002 en lag om inrättande av en virtuell domstol (H.B. 91 Leg. 

881 Se t.ex. TCPA § 227(b)(3)(B), där det stadgas att ersättningen är $ 500 per samtal. Ifall den faktiska 
skadan är större än $ 500, utdöms den faktiska skadan.  
882 Se Lindblom 1989 s. 273. En annan term som brukar användas i detta sammanhang är ”legal over-
kill”. Med det avses att om klassen är stor så leder det ofta till att svarandebolaget går i konkurs, ifall 
ett straffskadestånd drivs som en grupptalan. 
883 Det har tidigare konstaterats att en stor del av konsumenterna, bl.a. p.g.a. bekvämlighet, inte utnytt-
jar de rättigheter som konsumentskyddslagstiftningen erbjuder.
884 I detta sammanhang kan nämnas s.k. small claims court-domstolar. Sådana domstolar har grundats 
framför allt i common law-länder, och de baserar sig bl.a. på ett förenklat rättegångsförfarande. Det bör 
dock betonas att systemet varierar i olika länder; t.ex. i USA har även företag rätt att anhängiggöra ta-
lan vid en small claims court medan denna möjlighet erbjuds endast åt konsumenter i Australien. Se 
Yin & Granston 1990 s. 56. Whelan konstaterar följande: ”Any attempt to devise an international 
“model” small claims court would be doomed from the start.” Se Whelan 1990 s. 207. Trots skillnader 
i systemen har samtliga dock en gemensam målsättning, nämligen att göra förfarandet så enkelt att par-
terna själva kan driva sitt ärende utan hjälp av juridiskt sakkunniga biträden. Dessutom tillämpas inte så 
stränga bevisregler. Se Viitanen 1995 s. 12, Schmitz 1997 s. 78 ff samt van Dam-Lely & Kottenhagen 
1996 s. 118. Huruvida dessa domstolar har uppnått de målsättningar som uppställts för dem har dock 
ifrågasatts av många rättslärda, se Yngvesson & Hennessey 1975 s. 262 ff. 

7.2.1 Lågt minimibelopp – behov av alternativa tvistlösningsmetoder 
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Sess. (Mi. 2001)).885 Den virtuella domstolen är avsedd för företag som är sysselsatta 
inom högteknologibranschen. Domstolen är avsedd att ha jurisdiktion i frågor som 
berör bl.a. informationsteknologi, mjukvaruprogram samt utvecklande och upprätthål-
lande av Internetsidor.886 Domstolen har dock inte bundits till att avgöra enbart ären-
den i anknytning till teknologi, utan har rätt att även behandla mer traditionella rätts-
tvister rörande t.ex. försäkringar, banktransaktioner och avtal.887 Domstolen skall 
dock inte behandla mål av mindre ekonomisk betydelse. Det krävs nämligen att tviste-
målet skall överstiga $ 25.000 innan domstolen tar ett ärende för behandling.888 Dom-
stolens fysiska utrymmen har inte begränsats till ett enda ställe, utan domstolen kan 
sammanträda på olika platser. Personer som är intresserade av att följa med rätte-
gången kan göra detta hemma via Internet.889 Ett virtuellt domstolsförfarande kan in-
bespara stora summor jämfört med en traditionell domstol, bl.a. genom eliminerande 
av pappers- och resekostnader samt förkortade väntetider.890

Det finns naturligtvis nackdelar och oklarheter, åtminstone i begynnelseskedet, med 
en virtuell domstol.891 En viktig fråga är hur vittnesmål kommer att uppfattas, om det 
har avgivits virtuellt. Ramasastry uttrycker problematiken enligt följande:892 ”Will 
judges and lawyers be able to reliably gauge the credibility of a witness if questioning 
him or her via the Internet? Witness testimony is the foundation for our entire trial 
system, and if a cybercourt system that undermines the ability to assess its credibility, 
that is a huge fault in the system – and perhaps a reason to return to live testimo-
ny.”893 Dessutom lämpar sig inte nödvändigtvis alla typer av ärenden att prövas i en 
virtuell domstol. T.ex. vårdnadstvister om barn lämpar sig betydligt bättre i en tradi-
tionell domstol med personlig närvaro. Ett annat problem är hur man skall dra gränsen 
mellan parternas integritetsskydd och offentlighetens tillgång till uppgifter som kom-
mer fram under rättegångsprocessen. Rättegångar via Internet gör det betydligt lättare 
för den som vill att få reda på t.ex. parternas och vittnenas namn, adress, telefonnum-
mer, socialskyddsnummer och yrke. I fråga om traditionella rättegångar kräver insam-
landet av sådana uppgifter både tid och arbete.894

885 Lagen kan läsas på adressen <http://www.legislature.mi.gov/documents/2001-2002/publicact/pdf/ 
2001-PA-0262.pdf>.  
886 Se Sarkar 2002 stycke 2.  
887 För närmare information om rättstvister som domstolen har rätt att behandla, se Sec. 8005 i ifråga-
varande lag. 
888 Se Sec. 8005. (1) samt MacMillan 2002 stycke 2. Domstolen kommer inte i motsats till traditionella 
domstolar att ha någon jury, se Ramasastry 2002, kapitel ”What Happens in a Virtual Court?”, stycke 2 
samt Ponte 2002 s. 59. 
889 Se Ponte 2002 s. 65. 
890 En annan fördel är att parterna inte behöver vara samtidigt närvarande, utan kan kommunicera med 
varandra genom e-post. Ett virtuellt system fungerar 24 h om dygnet 7 dagar i veckan. För ytterligare 
fördelar, se Zavaletta 2002, kapitel ”III.C. ODR Benefits”.   
891 Den bakomliggande tekniken bör vara funktionssäker. Trots en funktionssäker teknik, kommer det 
med all sannolikhet att förekomma tekniska avbrott. Då bör det finnas klara regler för hur situationen 
skall lösas. 
892 Ramasastry 2002, kapitel ”The Costs and Benefits of Electronic Document Filing and Trial”, stycke 
3.
893 Vid sidan av vittnesmål bör poängteras att parterna enligt EMRK 6 art. och GL 21 § garanteras rät-
ten att bli hörd. För närmare information om detta, se Viitanen 2003 s. 148 ff, Virolainen 1995 s. 212 ff 
samt Hallberg 1999 s. 662 f. 
894 För att lösa detta problem kunde man tänka sig en lösning där parter och vittnen ges rätt att kräva att 
personlig information editeras bort från det material som finns on-line. Se Ponte 2002 s. 84 ff. 
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Kanske tiden inte ännu är mogen för ett införande av en virtuell domstol.895 En över-
gång till en virtuell domstol förutsätter både attitydförändringar och kraftig satsning 
på skolning och tekniska lösningar.896 En virtuell domstol bör naturligtvis kunna er-
bjuda bl.a. lika höga krav på rättssäkerhet som en traditionell domstol. En viktig om-
ständighet med tanke på rättssäkerheten är att parterna till sitt förfogande har snabba 
och pålitliga kommunikationstekniker. Så är inte fallet i dag, åtminstone inte om man 
ser på situationen för merparten av medborgarna. För att en virtuell rättegång med 
t.ex. muntliga vittnesmål skall fungera på ett ändamålsenligt sätt, bör kommunika-
tionen bygga på betydligt högre överföringshastigheter än de flesta hushåll har till-
gång till i dagens läge. Så länge inte alla medborgare har tillgång till sådana Internet-
förbindelser hemifrån, eller medborgarna kan använda sådana t.ex. i allmänna biblio-
tek, blir medborgarna försatta i olika position. Detta innebär att inom en förhållande-
vis nära framtid är en virtuell domstol inte något tänkbart alternativ. Det betyder dock 
inte att man bör förkasta tanken på att införa en virtuell domstol för att handlägga vis-
sa typer av ärenden. En virtuell domstol skulle lämpa sig väl för avgörande av frågor 
med förenklat förfarande. Ärenden gällande sändande av oönskade marknadsförings-
meddelanden kunde vara ett exempel på sådana frågor som kunde avgöras i en virtuell 
domstol. Så länge den tekniska utvecklingen av kommunikationsnätverk inte har nått 
fram till det stadiet att den kan erbjuda tillgång till tillräckligt snabba och tillförlitliga 
förbindelser för alla medborgare, bör det vid sidan av den virtuella domstolen finnas 
en traditionell domstol. Den virtuella domstolen skulle med andra ord utgöra ett alter-
nativ till de traditionella domstolarna.897

Man kan också tänka sig andra modeller för tvistlösningar on-line än en virtuell dom-
stol. Vid sidan av domstolar finns det i många länder organisationer som tillhanda-
håller förlikningar i tvistemål. Dessa organ har inte varit sena med att utnyttja den tek-
nik som Internet erbjuder och påbörjat förlikningsprogram on-line.898 Även inom EU 
har det inletts försök med förlikningsorgan som fungerar virtuellt. Ett sådant försök är 
inrättandet av ett förlikningsorgan som går under namnet ECODIR.899 Tal om införan-
de av virtuella system för utomrättsliga lösningar av tvister uppstod i samband med 
utarbetandet av direktivet om elektronisk handel.900 Europeiska kommissionen konsta-
terar i sitt förslag till direktivet att de judiciella och extrajudiciella processer som finns 
till buds, inte alltid är tillräckligt effektiva eller lämpade för att lösa tvister som upp-
stått vid handel på Internet. Kommissionen betonar att så är fallet i synnerhet när tvis-
terna gäller mindre belopp.901

I förslaget till ifrågavarande direktiv konstaterar kommissionen följande: ”Förutom 
tvister mellan näringsidkare kan tvister på Internet också röra små belopp (mikro-
betalningar) eller tvister mellan enskilda användare av informationssamhällets 
tjänster (radannonser till exempel), där tunga juridiska processer inte är befogade 
utan det är bättre med metoder för extrajudiciell lösning av tvister. I detta samman-

895 När detta skrivs har den virtuella domstolen inte upprättats i Michigan, p.g.a. brist på finansiering. 
Se Lane 2002, stycke 6.  
896 Se Oikeusministeriön kehitysyksikkö 1998 s. 62. 
897 En svarande i ett ärende som kärande har väckt hos den virtuella domstolen i Michigan, har rätt att 
besluta att målet skall förflyttas till en traditionell domstol. Se Sarkar 2002, stycke 8. 
898 Se Porcelli m.fl. 2002 s. 26. 
899 ECODIR är en förkortning av Electronic Consumer Dispute Resolution. 
900 I nämnda direktivs 17:e artikel ingår bestämmelser om utomrättslig lösning av tvister. 
901 För att öka konsumenternas förtroende för e-handel bör det finnas mekanismer för att lösa tvister rö-
rande små belopp. Se Alford 2001 s. 457 ff samt Heiskanen 1999 s. 37 f. 
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hang är de praktiska rutinerna för extrajudiciella metoder ibland illa lämpade för 
Internet (deponering av originalet av skiljedomen hos domstol, krav på att parterna 
måste vara närvarande, underrättelse etc.).”902

Eftersom ECODIR har strävat till att skapa ett organ för tvistlösningar att användas av 
konsumenter inom EU, och som i sin helhet fungerar on-line finner jag det vara skäl 
att se närmare på hur organet fungerar.903

ECODIR.904 Servicen som ECODIR erbjuder baserar sig på Internettekniken och har 
utformats specifikt för att lösa sådana gränsöverskridande tvister, där det är oända-
målsenligt att vända sig till traditionella domstolar p.g.a. de höga kostnaderna och den 
långa behandlingstiden hos ett domstolsförfarande. ECODIR kan erbjuda konsumen-
terna en flexibel, förmånlig och snabb process för att lösa en tvist mellan konsumen-
ten och en näringsidkare. Användandet av ECODIR:s tjänster är frivilligt; även efter 
att konsumenten har anhängiggjort ett ärende hos ECODIR, står det konsumenten fritt 
att välja andra alternativ att lösa konflikten, både under och efter processen hos ECO-
DIR. För att en konsument skall kunna anhängiggöra ett ärende hos ECODIR måste 
följande tre kriterier vara uppfyllda: 1) tvisten har uppstått i samband med en online-
transaktion, 2) i tvisten finns minst en konsument involverad och 3) till tvisten hör 
inte frågor angående olaga innehåll, personskador, familjefrågor eller skattefrågor.905

Förfarandet vid ECODIR är en 3-stegsprocess som består av förhandling, förlikning 
och rekommendation.906

902 Se KOM(1998) 586 s. 13. 
903 ECODIR är inte det enda organet för lösning av gränsöverskridande tvister. Förutom ECODIR kan 
nämnas EEJ-Net (The European Extra-Judicial Network for cross-border dispute resolution). För när-
mare information om EEJ-Net hänvisas läsaren till webbadressen <http://www.eejnet.org/>. För exem-
pel på ännu flera ODR-alternativ, se Puurunen 2005 s. 10 f.     
904 Initiativet till ECODIR-projektet kom från ett universitet och understöddes av Europeiska kommis-
sionen och Ministeriet för företag, handel och sysselsättning i Irland. ECODIR var ett pilotprojekt och 
avslutades i slutet av juni år 2003. Avsikten är att efter detta utarbeta en utvärdering av projektet med 
syftet att uppmuntra till en fortsättning av projektet senare. 
905 Stycket baserar sig på uppgifter från följande webbadress: <http://www.ecodir.org/odrp/faq_p.htm>,
hämtat 21.12.2004. 
906 Figuren är hämtad från <http://www.ecodir.org/odrp/process_p.htm>, hämtat 21.12.2004.   
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Förhandlingsstadiet inleds när ECODIR:s sekretariat kontaktar den näringsidkare som 
berörs av ärendet som konsumenten anhängiggjort, och näringsidkaren har svarat på 
inbjudan att påbörja förhandlingen.907 Ifall parterna inte under förhandlingarna lyckas 
komma överens om en lösning på sin tvist, kan de begära ECODIR att inleda förlik-
ningsstadiet.908 Förlikningen sker av en medlare som sekretariatet väljer för uppdra-
get. Som medlare fungerar jurister eller andra professionella som har specialiserat sig 
på medling.909 I mån av möjlighet utses en medlare som behärskar båda parternas 
språk. Medlarens uppgift är att hjälpa parterna att kommunicera med varandra, att 
identifiera nyckelfrågorna och att finna en lösning som tillfredsställer båda parter-
na.910 Lyckas parterna inte inom 15 dagar från det att förlikningen inleddes uppnå en 
förlikning i saken, påbörjas rekommendationsstadiet. Medlaren skall därefter inom 4 
dagar göra en rekommendation i ärendet. Rekommendationen binder inte parterna, om 
de inte på förhand har kommit överens om att så skall vara fallet. Om båda parterna 
accepterar rekommendationen förvandlas den till en överenskommelse. När 30 dagar 
har förflutit sedan överenskommelsen tillkommit, skall sekretariatet kontakta parterna 
med en förfrågan huruvida överenskommelsen iakttagits. Om så inte är fallet skall 
parterna meddela sekretariatet orsakerna härför.911

ECODIR är ett bra exempel på hur den nya tekniken kan underlätta att lösa problemet 
med tvister mellan konsumenter och näringsidkare belägna i olika länder. Tekniken 
möjliggör att parterna inte behöver vara närvarande samtidigt och allt kan skötas från 
den egna datorn. Systemet att tillhandahålla förlikningen on-line medför att förfaran-
det är mycket snabbt. Eftersom parterna inte har några egentliga kostnader för att 
genomföra förlikningen,912 innebär det att även tvister gällande mindre ekonomiska 
belopp lämpar sig väl för denna form av tvistlösning. Visst finns det fortsättningsvis 
vissa ”svagheter” med ett dylikt system. För det första så förfaller ärendet om inte nä-
ringsidkaren svarar på inbjudan att inleda förhandlingar. Även om näringsidkaren 
accepterar inbjudan, så står det honom fritt att när som helst lämna ”spelplanen”. Där-
till har konsumenten inga andra möjligheter än att gå till en allmän domstol, om nä-
ringsidkaren vägrar att följa en överenskommelse som de har träffat hos ECODIR.  

Utbudet av alternativa tvistlösningar913 har ökat betydligt de senaste årtiondena, i syn-
nerhet i samband med den ökade e-handeln. Orsakerna härför är att man strävar efter 
att finna snabbare, billigare och säkrare alternativ till tvistlösning än vad domstolarna 
erbjuder.914 ADR har emellertid under senare tid utsatts för kritik. En viktig omstän-

907 Näringsidkaren har 7 dagar på sig att svara på inbjudan att inleda förhandlingarna. Svarar han inte 
på inbjudan under denna tid, anses han ha avslagit inbjudan och ärendet förfaller. Se <http://www. 
ecodir.org/odrp/rules.htm>, hämtat 21.12.2004. 
908 Lyckas parterna inte lösa sin tvist inom 18 dagar från det att förhandlingarna inleddes så kontaktar 
ECODIR parterna och inbjuder dem att påbörja förlikningen.  
909 <http://www.ecodir.org/about_us/mediators.htm>, hämtat 21.12.2004. 
910 <http://www.ecodir.org/odrp/faq_p.htm>, hämtat 21.12.2004. 
911 <http://www.ecodir.org/odrp/rules.htm>, hämtat 21.12.2004. 
912 Användandet av ECODIR:s tjänster har varit avgiftsfritt för parterna. 
913 Alternative Dispute Resolution (ADR). Sker tvistlösningen online går den under beteckningen ODR 
(Online Dispute Resolution). ADR kan indelas i flera kategorier med hänsyn till om den är offentlig 
eller privat, huruvida den har en allmän behörighet att avgöra ärenden eller om behörigheten har be-
gränsats till vissa typer av konsumenttvister eller branscher samt huruvida förfarandet är gratis eller av-
giftsbelagt. För exempel på ännu fler indelningskategorier, se Viitanen 2003 s. 61 ff samt Viitanen 
2004 s. 443 ff. 
914 Se Heiskanen 2001 s. 139. ADR har ansetts vara ett viktigt steg i förverkligandet av access to justi-
ce, se Knuts 2004 s. 54. 
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dighet som man bör hålla i minnet vid införandet av ADR är att den prejudikatska-
pande funktionen försvagas. Lindblom uttrycker sin oro över den växande mängden 
ADR på följande vis:915 ”Det vore på lång sikt beklagligt om missnöje med den ordi-
nära processen föranleder en expansion av ADR i stället för reformering av tviste-
målsförfarandet. En ytterligare ”avlöning” av de allmänna domstolarna skulle vara 
synnerligen olycklig inte bara för allmänhetens förtroende för domstolsväsendet – och 
därmed dess möjligheter till reparativ och preventiv funktionsuppfyllelse – utan även 
för utsikterna att förbättra prejudikatbildningen.”916 I synnerhet vid användning av 
olika ODR-lösningar föreligger även en fara, för att den starkare parten (näringsidka-
ren) utnyttjar sin tekniska och juridiska överlägsenhet gentemot konsumenterna.917

Trots ovan nämnda svagheter anser jag det vara ett välkommet alternativ till de ”nya 
problem” som uppkommer vid handel på Internet.918 Ett motsvarande system kunde 
likaså upprättas för oönskade marknadsföringsmeddelanden. År 1996 startades pilot-
projektet Virtual Magistrate Project i USA. Samarbetsparter i projektet var Cyber-
space Law Institute, Villanova Center for Information Law and Policy, National 
Center for Automated Information Research samt American Arbitration Association. 
Bl.a. de Internetanvändare som hade drabbats av oönskade marknadsföringsmedde-
landen per e-post kunde vända sig till den virtuella magistraten. Förhandlingarna 
skulle i främsta hand ske per e-post med målsättningen att nå ett avgörande inom 72 
timmar.919

Tyvärr har det ännu när detta skrivs inte gjorts någon utvärdering av pilotprojektet 
med ECODIR. Det skulle vara synnerligen intressant att se hur stor del av de tvister 
som anmälts av konsumenter man har lyckats lösa, samt hur stor andel av överens-
kommelserna som de facto har efterföljts.920 För att göra ett dylikt system än mera 
effektivt, borde det marknadsföras i betydligt större omfattning än vad som hittills har 
gjorts.921 Beträffande vem och på vilket sätt detta skall göras kan man tänka sig flera 
alternativ. Medlemsstaterna i EU har en skyldighet att informera konsumenterna om 
vilka möjligheter som står till buds. Denna skyldighet framgår av artikel 19 i direk-
tivet om elektronisk handel. 

915 Se Lindblom 1989 s. 536. 
916 Lindbloms ytterst kritiska inställning till ADR framgår också av hans uttalande om huruvida man i 
stället för access to justice borde tala om escape from justice. Se Lindblom 2006 s. 105. Jfr även SOU 
1995:65 s. 110 där domstolarnas normbildande funktion betonas. För ytterligare kritiska synpunkter på 
ADR, se Ervasti 2000 s. 1255 ff.  
917 Se Coteanu 2005 s. 94 ff samt Farah 2005 s. 124 ff. För en närmare översikt över ODR:s uppkomst 
och utveckling, se Katsh & Rifkin 2001 s. 45 ff.  
918 I sammanhanget kan nämnas den internationella databank där konsumenter kan anmäla problem 
som de har haft i samband med e-handel. För närmare information om denna databas, se webbadressen 
<http://www.econsumer.gov>.
919 Projektet fick emellertid inte den utgång som önskats. För mer information om ifrågavarande pro-
jekt, se <http://www.vmag.org/>, hämtat 4.1.2005, Ponte 2002 s. 66 f. samt Wahab 2004 s. 152 f. 
920 En genomgång av olika webbsidor som berör ECODIR tyder dock på att projektet inte har nått 
någon större framgång. Enligt Lodder & Zeleznikow har en bidragande orsak till den ringa framgången 
med ECODIR och EEJ-Net varit problemet att presentera information om projektet på alla officiella 
EU-språk. Se Lodder & Zeleznikow 2005 s. 300.  
921 Andra förutsättningar för att sådana system får stor genomslagskraft är att de är lätt åtkomliga för 
konsumenterna samt att de är kostnadsfria, se Rothchild 1999 s. 986. 
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Punkt 4 i ovan nämnda artikel lyder enligt följande: 
Medlemsstaterna skall inrätta kontaktpunkter som kan nås åtminstone på 
elektronisk väg och dit mottagarna och tjänsteleverantörerna kan vända 
sig för att 
a) få allmän information om avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter 

samt om de mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgäng-
liga vid tvister, inbegripet praktiska aspekter på användningen av så-
dana mekanismer, 

b) få adress och telefonnummer till de myndigheter, sammanslutningar el-
ler organisationer där de kan få ytterligare upplysningar eller praktisk 
hjälp.922

Tyvärr är det här dock inte en tillräcklig åtgärd, eftersom många konsumenter inte 
nödvändigtvis känner till de myndigheter som sköter om dessa frågor. Därför borde 
även de företag som har verksamhet on-line uppmuntras till att på sina webbsidor in-
formera sina besökare om möjligheten att använda sig av utomrättsliga lösningar av 
eventuella tvister. Företagen kunde uppmuntras att på sina webbsidor bl.a. ha ECO-
DIR:s logo, som skulle fungera som en direktlänk till ECODIR:s webbsida.923 För att 
öka konsumenternas förtroende för ODR, bör verksamheten vara underordnad myn-
dighetskonstroll.924       

Ovan har konstaterats att införande av olika virtuella lösningar för att behandla tviste-
mål mellan näringsidkare och konsumenter, gör att även tvistemål om mindre belopp 
kan bli aktuella för avgörande.925 Det andra problemet om minimibeloppet sätts lågt är 
att transaktionskostnaderna kan bli så höga att det inte är ekonomiskt lönsamt att för-
dela det utdömda skadeståndsbeloppet till de skadelidande.926 Även här kan dock den 
tekniska utvecklingen erbjuda hjälp. Det förekommer nämligen många olika former 
av ”elektroniska pengar”. Det finns två huvudsakliga former av elektroniska pengar. 
Den ena typen bygger på riktiga pengar, medan den andra typen baserar sig på att 
värdet är bundet vid något annat. Här skall nämnas ett exempel på vardera typen av 
system. Som exempel på den förstnämnda typen av elektroniska pengar kan nämnas 
PayPal. PayPal grundades 1998 och har i dag över 40 miljoner användare i 38 länder. 
Servicen som PayPal erbjuder gör det möjligt för användare att ta emot och skicka 
betalningar till personer som har en e-postadress och som har tecknat avtal att använ-
da sig av PayPal:s tjänster. När en person har fått en betalning på sitt PayPal konto, 
kan han välja att använda pengarna till att betala andra personer eller låta överföra 

922 I direktivets ingress punkt 51 betonas vikten av att systemet både rättsligt och i praktiken fungerar 
effektivt, både nationellt och i gränsöverskridande tvister. Även i OECD:s riktlinjer för konsument-
skydd vid e-handel stadgas att konsumenter bör erbjudas verklig tillgång till alternativa tvistlösnings-
system, som är rättvisa och snabba. 
923 Ju mera känt ECODIR blir bland konsumenterna desto mer kan det anses medföra ett mervärde för 
företaget, om logon på deras webbsidor informerar konsumenterna om att företaget är berett att lösa 
eventuella tvister hos ECODIR. ECODIR kunde i sin tur på sina webbsidor upprätta en lista över 
företag som har iakttagit de överenskommelser som träffats. Jfr Puurunen 2005 s. 28 ff.   
924 Se Schultz 2004 s. 76 ff. 
925 Så är fallet i synnerhet om förfarandet vid processen sköts helt virtuellt och det är kostnadsfritt för 
parterna. Införs t.ex. regler om ersättande av den vinnande partens kostnader, blir situationen naturligt-
vis annorlunda, om den vinnande parten har använt sig av ett ombud vars kostnader den tappande par-
ten skall ersätta. 
926 Som det framkom tidigare kan flexibla fördelningsmetoder medföra att transaktionskostnaderna för-
svinner. Det förutsätter dock att skadeståndet inte betalas ut i pengar åt de skadelidande. 
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pengarna till sitt ”traditionella” bankkonto.927 Som exempel på den andra typen av 
elektroniska pengar kan nämnas e-gold. E-gold skiljer sig från PayPal genom att be-
talningen inte sker i någon valuta, utan såsom vikt i guld. I övrigt är e-gold och Pay-
Pal nästan identiska, d.v.s. personer som har tecknat avtal med e-gold har möjlighet 
att ta emot och sända betalningar till andra personer som har tecknat avtal med e-gold. 
Liksom PayPal är e-gold ett väldigt enkelt och säkert sätt att sända transaktioner on-
line. P.g.a. att betalningen inte sker i någon valuta, så har e-gold inte uppnått lika stor 
popularitet som PayPal.928

Ovan nämndes endast två exempel929 på olika former av elektroniska betalningstjäns-
ter som utvecklats, för att tillgodose behovet av enkla och säkra betalningar on-line. 
Typiskt för de olika formerna av elektroniska betalningstjänster är att de lämpar sig 
väl för betalning av belopp av mycket ringa storlek. Det innebär att det inte längre är 
ett hinder att utdöma små skadeståndsbelopp p.g.a. att transaktionskostnaderna skulle 
bli för höga i jämförelse med det enskilda skadeståndsbeloppet. 

Fördelen med ett högt minimibelopp är naturligtvis att det sporrar konsumenterna i 
betydligt högre grad att söka skadestånd ifall de tagit emot ett oönskat marknadsfö-
ringsmeddelande. Nackdelen är att skadeståndsbeloppet kan bli för betungande för 
näringsidkaren, om skadeståndstalan tillåts ske i form av grupptalan. En sådan situa-
tion leder lätt till att svarandeföretaget går i konkurs, vilket i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv betraktat inte är den mest optimala lösningen. För att undvika en konkurs, 
bör domstolen ges möjlighet att bestämma att skadeståndsbeloppet får betalas i avbe-
talningar.930   

Sätts minimibeloppet så högt att det inte anses tillåtet att driva skadeståndstalan som 
grupptalan, uppstår flera negativa följder. För det första är det i processekonomiskt 
perspektiv oändamålsenligt att skadeståndstalan beträffande oönskade marknadsfö-
ringsmeddelanden drivs som en enskild talan, eftersom det inte är ovanligt att oönska-
de marknadsföringsmeddelanden sänds ut till en grupp bestående av flera tusen motta-
gare. I en sådan situation är det inte otänkbart att det uppstår ett stort antal parallella 
processer på olika håll i landet, vilket processekonomiskt sett inte är motiverat. Den 
andra negativa följden som ett hinder att driva skadeståndsanspråket i form av grupp-
talan ger är att många konsumenter i sådant fall faller utanför skyddsnätet. Långt ifrån 
alla konsumenter har sådan kunskap att de själva förmår att väcka en skadestånds-

927 Det är gratis att skicka betalningar via PayPal. Orsaken till att PayPal blivit så populärt är att det är 
mycket enkelt och säkert att använda, låga kostnader för mottagande av betalningar samt att betal-
ningen når mottagaren i realtid. PayPal lämpar sig mycket väl för betalning av mindre belopp. För mer 
information om hur PayPal fungerar, se företagets webbadress <http://www.x.com>, hämtat 14.12. 
2004.  
928 Det finns dock ett antal företag som växlar e-gold till riktiga pengar, vilket innebär att även en mot-
tagare av en betalning i e-gold har möjlighet få pengar överförda till sitt traditionella bankkonto. För 
närmare information om e-gold, se företagets webbadress <http://www.e-gold.com>, hämtat 14.12. 
2004.  
929 För exempel på betydligt fler alternativ, se <http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/emoney.html>,
hämtat 14.12.2004.  
930 Se Lindblom 1989 s. 273. 
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talan. Det innebär att de svagaste konsumenterna med all sannolikhet inte skulle för-
må utnyttja sina rättigheter som står till förfogande. 

Grupptalan är en processform som lämpar sig väl i sådana situationer där det finns en 
homogen grupp med homogena krav.931 Grupptalan skulle lämpa sig synnerligen väl 
när det finns ett stort antal skadelidande och där de enskilda skadorna är små. Nyttan 
med grupptalan är störst när en stor grupp personer var för sig har individuellt opro-
cessbara anspråk, och grupptalan medför att gruppmedlemmarna har möjlighet att ut-
nyttja sina rättigheter.932 Det huvudsakliga syftet med grupptalan är att kunna ge de 
materiella lagreglerna maximal genomslagskraft.933 Grupptaleinstitutet har en lång 
historia bakom sig, och har fått mest uppmärksamhet i USA. Debatten kring grupp-
taleinstitutet har varit både livlig och innehållit delade meningar. Det finns många my-
ter kring processformen, såsom att domstolarnas arbete blockeras av de stora grupp-
rättegångarna, att det utdöms skadestånd i miljardbelopp, att största delen av de jätte-
lika skadestånden går till de advokater som driver målena o.s.v.934 Trots den ställvis 
hårda kritiken mot grupptaleinstitutet, har institutet spridit sig till flera länder under de 
senaste åren.935 Kritiken i USA har dock givit upphov till en betydande lagändring. 
Den 18 februari 2005 undertecknade president Bush den s.k. Class Action Fairness 
Act (CAFA), som trädde i kraft omedelbart därefter. CAFA medför tre betydande för-
ändringar jämfört med det tidigare class action-institutet. För det första måste en stor 
del av målen väckas vid federala domstolar. För det andra kommer det att vara möjligt 
att överföra class action-mål som väckts vid en delstatsdomstol till en federal domstol. 
För det tredje innebär lagändringen ingripande förändringar beträffande regler om ar-
voden till dem som driver talan, i syfte att förhindra oskäligt höga arvoden.936 Änd-
ringarna är så omfattande att det kommer att förflyta flera år innan juristkåren och 
domstolarna har utvecklat nya strategier som beaktar ändringarna och dess följder.937

Grupptaleinstitutet finns inte i Finland. Tanken att införa grupptalan har dock före-
kommit under en längre tid. Under 1990-talet har det tillsatts två arbetsgrupper i syfte 
att utarbeta lagförslag till grupptalan.938 Den första arbetsgruppen som tillsattes den 1 
juni 1992, överlämnade sitt lagförslag den 30 december 1994. Den 22 april 1996 till-

931 Se Swahn & Wendleby, JT 2003-04, s. 598. 
932 Se Lindblom 1989 s. 485. Jfr dock Nordh som varnar för att använda grupptalan när de enskilda 
skadorna är små och antalet skadelidande stort, eftersom kostnaderna för att identifiera gruppmedlem-
marna och fördela ersättningen kan överstiga de inprocessade medlen. I sådana fall har talan inte längre 
karaktären av en rättegång i ett civilmål, utan den förvandlas till en straffprocessuell sanktionstalan. 
Enligt Nordh bör sådan talan inte uppmuntras, se Nordh 2000 s. 83. Eftersom domstolen kan tillämpa 
flexibla fördelningsregler och det finns tekniska möjligheter att betala små belopp elektroniskt, är jag 
av annan åsikt på denna punkt.  
933 Se Lindblom 1989 s. 485. 
934 Lindblom har med hjälp av empiriska underlag omkullkastat många av de myter som rör sig kring 
class action-institutet. Se Lindblom 1989 s. 138 ff. 
935 För närmare information om fördelar och nackdelar med det amerikanska class action-institutet, se 
Pakarinen 1995 s. 1007 ff. 
936 Se Cook 2005 s. 290 samt Reig & Erway III & Sharkey 2005 s. 1087. 
937 Se Rollo & Crowson 2005 s. 11. 
938 Före arbetsgrupperna tillsattes lät justitieministeriet göra en grundläggande undersökning om möj-
ligheterna till grupptaleinstitut i det finska rättssystemet. I undersökningen konstaterades bl.a. att beho-
vet av grupptalan är störst inom kontrakts- och skadeståndsrätten. Se OLJ 3/1992 s. 47 ff. 

7.2.3 Grupptalan i Finland – Tredje gången gillt? 
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satte justitieministeriet den andra arbetsgruppen, vars förslag överlämnades den 6 juni 
1997. 

En av de mer framträdande skillnaderna mellan förslagen var förhållningen till 
grupptalan rörande ekonomiska värden av ringa storlek. Det senare givna lag-
förslaget intog en betydligt strängare hållning till möjligheten att driva grupptalan i 
sådana ärenden. I 4 § som reglerar de materiella sakförutsättningarna för grupptalan 
sägs att fullgörelsetalan inte kan drivas som grupptalan, om den förmån som skulle 
uppnås genom prestationen skulle vara obetydlig för den enskilda gruppmedlem-
men. I de allmänna motiveringarna sägs det att förmånen skall vara förnuftig. Det 
framgår dock inte direkt vad som skall anses vara förnuftigt. Arbetsgruppen hän-
visar till vissa lagar där det finns bestämmelser, enligt vilka krav av lindrigt värde 
inte ersätts. Beloppet i dessa lagar rör sig mellan 40 och 300 mk.939 Antagligen an-
såg arbetsgruppen att dessa belopp kan användas som vägledning vid bedömningen 
av vad som är förnuftig. Det första lagförslaget betonade däremot vikten av att infö-
ra grupptaleinstitutet speciellt i sådana situationer där enskilda anspråk är av ringa 
ekonomiskt värde. För att garantera att talan anhängiggörs även i sådana ärenden, 
föreslog arbetsgruppen en möjlighet att ur statens medel ersätta rättegångskostna-
derna för den som väckt talan samt rättegångskostnaderna som han kan bli skyldig 
att ersätta motparten.940

Båda förslagen stannade dock på utredningsstadiet. Orsaken till att förslagen förblev 
på planeringsstadiet var främst motståndet från näringslivet.941 Den 24 mars 2004 till-
satte justitieministeriet en ny arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att införa grupp-
talan i Finland. Arbetsgruppen blev klar med sitt utlåtande i april 2005.942 Bland 
arbetsgruppens medlemmar förekom uppenbara meningskiljaktigheter. I arbetsgrupps-
betänkandet redogörs för behovet av grupptalan och eventuella skadliga följder av ett 
införande av grupptalan. Bland de medlemmar som förespråkar ett införande av 
grupptalan betonas behovet av en sådan vid ärenden som gäller små anspråk.943 Inte 
helt oväntat kommer kritiken mot grupptalan från samma håll som tidigare. Närings-
livsrepresentanter framhåller att införande av grupptalan skulle öka kostnaderna för 
näringsidkare och sålunda försämra konkurrensklimatet, samt verka negativt på ut-
ländska investerare. I värsta fall kan införandet av grupptalan enligt företrädare för 
näringslivet leda till ett processamhälle där företag utan grund blir tvungna att betala 
stora advokatarvoden.944 Enligt arbetsgruppen bör en eventuell lagstiftning om grupp-
talan basera sig på opt-in. Vissa medlemmar ansåg dock att man bör överväga att till-
lämpa en opt-out-lösning för s.k. oprocessbara anspråk.945 I skrivande stund är det o-
klart om det tredje försöket kommer att leda till en lagstiftning om grupptalan.   

939 Se OLJ 3/1997 s. 90.
940 Se OLJ 1/1995 s. 18 och 33. För ytterligare information om skillnaderna mellan de två förslagen, se 
Niemi-Kiesiläinen 1998 s. 3 ff.      
941 Se Reinboth 2004 s. A10. 
942 Oikeusministeriön työryhmämietintö – Selvitys ryhmäkanteesta 2005:3. 
943 Se Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:3 s. 39 ff. 
944 Se Suvanto 2004 s. 37 f. Robert Nord som fungerat som sekreterare i den svenska utredningsgrup-
pen om grupprättegång anser att det inte föreligger någon risk för s.k. legal blackmail, se TemaNord 
2003:528 s. 44 f.  
945 Se Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:3 s. 58. 
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I Sverige blev grupptaleinstitutet ett faktum den 1 januari 2003 (Lag (2002:599) om 
grupprättegång). Införandet av grupptalan var ingen snabb process. Redan i början av 
1990-talet hade lagstiftaren påbörjat utredningen om ett införande av grupptalan, och 
det första betänkandet lades år 1995. Betänkandet mötte dock så mycket kritik från 
flera rättsinstanser att det inte ledde till någon lagstiftning. Medlemskap i gruppen 
baserade sig på en opt-out-lösning.946 Det var speciellt denna del av betänkandet som 
blev utsatt för hård kritik.947 Andra argument som anfördes mot grupptalan var att 
andra processformer, kumulation och pilotmål, är tillräckliga, att införande av grupp-
talan medför en risk för överdrivet processande samt att det leder till legal black-
mail.948 Våren 2001 utarbetades promemorian Lag om grupprättegång. En av de mest 
betydande skillnaderna jämfört med tidigare förslag, var övergången från opt-out till 
opt-in i fråga om gruppens bestämning.949 Det innebär att endast de som inom en av 
domstolen fastställd tid, skriftligen anmält att han eller hon vill omfattas av grupptalan 
är gruppmedlemmar.950 Valet av opt-in motiveras bl.a. av att det vid opt-out finns en 
risk för att talan även omfattar personer, som saknar vilja och intresse av att få sin sak 
prövad rättsligt. Dessutom inkräktar ett automatiskt medlemskap på den enskildes rätt 
att fritt bestämma över sina civilrättsliga anspråk.951

Från konsumenträttslig synpunkt är den valda lösningen oändamålsenlig. Det hade 
varit betydligt bättre med ett automatiskt gruppmedlemskap. Som det framkommit ti-
digare är det få konsumenter som utnyttjar tillbudsstående rättskyddsmedel, bl.a. på 
grund av bekvämlighet och okunskap. Därför är det högst sannolikt att den svenska L 
om grupprättegång kommer att få liten praktisk betydelse i konsumentmål, i synnerhet 
om de individuella anspråken är små.952

Erfarenheterna från det som har hänt i Sverige efter ikraftträdandet av L om grupp-
rättegång, visar att kritiken som riktats från näringslivsrepresentanter i Finland mot in-
förande av grupptalan är obefogad.953

946 Förslaget baserade sig med andra ord på automatiskt medlemskap med rätt för gruppmedlemmarna 
att träda ur gruppen. För närmare information om varför förslaget valde en opt-out-lösning i stället för 
ett system som förutsätter krav på anmälan som medlemsgrund (opt-in-lösning), se SOU 1994:151, Del 
B s. 158 ff. 
947 Se Lindquist, JT 2001-02, s. 466 f. Betänkandet gav upphov till en livlig debatt bland rättsvetare i 
JT och SvJT. Bland kritikerna kan nämnas Jan Kleineman (bl.a. i JT 1994-95, s. 189 ff) och Peder 
Hammarskiöld (bl.a. i JT 1995-96, s. 547 ff) och bland förespråkarna Robert Nordh (bl.a. i JT 1996-97, 
s. 229 ff) och Per Henrik Lindblom (bl.a. i SvJT 1995, s. 269f).  
948 Kritiken mot grupptalan har framförts främst av företrädare för näringslivet, d.v.s. potentiella sva-
randen. Se Sandeberg, JT 2001-02, s. 485 ff. 
949 Se prop. 2001/02:107 s. 18. 
950 14 § L om grupprättegång. Det står domstolen fritt att bestämma tidsfristen inom vilken anmälan 
måste göras. En månad kan i många fall anses utgöra en lämplig tidsfrist. Se prop. 2001/02:107 s. 153.    
951 Se prop. 2001/02:107 s. 64 f. 
952 Så även Konsumentverket i sina yttranden över promemorian. Konsumentverket föreslog automa-
tiskt medlemskap upp till ett visst anspråksbelopp och att det i vart fall skall gälla vid offentlig grupp-
talan. Se prop. 2001/02:107 s. 63.   
953 Antalet rättegångar som drivits i form av grupptalan är förhållandevis få, och det finns inga klara in-
dicier på att införandet av grupptalan skulle ha haft någon negativ inverkan på börsbolagens aktiekur-
ser. Se Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:3 s. 15 f. samt s. 50. För en närmare översikt av de 
mål som väckts som grupptalan och planerade grupprättegångar, se Lindblom 2005 s. 152 ff. Jfr dock 
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Med organisationstalan avses fall där organisationer processar som part i målet för 
medlemmarnas räkning, i syfte att tillgodose medlemmarnas intresse. Enligt gällande 
finska regler om talerätt så har inte organisationer möjlighet att driva en skade-
ståndstalan för medlemmarnas räkning. För att övervinna detta hinder kan man tänka 
sig två olika lösningar. För det första kan medlemmarna överlåta sina individuella 
anspråk till organisationen. Ett annat alternativ är att organisationen samlar in full-
makter av flera personer för att föra deras talan.954 På så sätt kan organisationen ge 
talan mer tyngd. Det finns också fall där organisationer har backat upp enskilda käran-
de, så skedde i den omfattande finska tobaksprocessen.955

För att en organisation skall kunna driva en organisationstalan utan att det har skett 
någon överlåtelse av de enskilda medlemmarnas anspråk, måste dock reglerna om 
talerätt ändras. Lindblom anger två alternativ för hur detta kunde genomföras. För det 
första kan man tänka sig en sänkning av talerättströskeln. Det andra alternativet är att 
man skapar skräddarsydda regler om talerätt som tillämpas på vissa organisationer 
inom vissa rättsområden.956

Diskussioner kring behovet av att införa organisationstalan är ingen ny företeelse. I 
synnerhet inom miljörätten har det redan en längre tid framförts synpunkter på att 
miljöorganisationer och andra intressegrupper borde ges rätt att föra talan.957 Även i 
EG-kommissionens vitbok om ersättningsansvar för miljöskador betonas att intresse-
grupper som verkar för att skydda miljön bör ges en talerätt. Talerätten är dock endast 
subsidiär i förhållande till statens talerätt, d.v.s. endast om staten inte vidtar några åt-
gärder eller inte sköter det på ett bra sätt får intressegrupper talerätt.958 Vilka intresse-
grupper som helst erhåller emellertid inte talerätt, utan endast sådana intressegrupper 
som uppfyller de objektiva kvalitetskriterierna kan vidta rättsliga åtgärder.959 Vitbo-
ken ger dock ingen vägledning på hurudana kvalifikationskrav det kan röra sig om. 
Enligt vitboken bör dock intressegrupper ges en primär talerätt i brådskande fall. En 
intressegrupp skall i dylika fall ha rätt att vända sig till en domstol med en begäran om 
förbudsföreläggande. Likaså bör intressegrupper ha möjlighet att framställa anspråk 
på ersättning för skäliga kostnader som uppkommit vid brådskande förebyggande åt-
gärder, utan att de först vänder sig till en offentlig myndighet.960

Den 23–25 juni 1998 undertecknades och antogs FN/ECE:s konvention om tillgång 
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor. Konventionen betecknas ofta med Århuskonventionen (kon-
ventionen undertecknades i Århus). Konventionen undertecknades av gemenskapen 

Oker-Blom som anser att Finland inte bör gå så snabbt fram i saken, utan förordar en ”time out” i vän-
tan på mera empiri rörande grupptalan. Se Oker-Blom 2006 s. 106 f. 
954 I sådant fall är det dock inte fråga om en ”äkta” organisationstalan, se Lindblom 1989 s. 602.  
955 Se Wilhelmsson 2001 s. 147. 
956 Se Lindblom 1989 s. 602. 
957 Bl.a. Wetterstein anser att stat, kommun och eventuellt privata intresseorganisationer bör ha en tale-
rätt vid kränkning av icke-ekonomiska allemansrätter, se Wetterstein 1990 s. 361. 
958 Se KOM(2000) 66 s. 22. En av orsakerna till att det allt oftare uttalas önskemål om att ge intresse-
grupper dylik talerätt, är att staten har begränsade resurser till sitt förfogande, se KOM(2000) 66 s. 22.  
959 Se KOM(2000) 66 s. 23. 
960 Se KOM(2000) 66 s. 23. 
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och för att Europeiska gemenskapen skall kunna ingå konventionen måste gemen-
skapslagstiftningen vara förenlig med den. Av denna orsak har kommissionen 24.10. 
2003 framlagt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor.961 Förslaget innehåller en rad bestämmelser om rätten 
att väcka talan i miljöfrågor. Under samrådsförfarandet riktade de icke-statliga organi-
sationerna kritik mot direktivets tillämpningsområde beträffande talerätten. De icke-
statliga organisationerna ville ha en betydligt vidare partsbehörighet; de föreslog att 
man skall tillämpa en generell partsbehörighet utan begränsningar.962

Ovan har framkommit att organisationstalan har fått ett allt starkare stöd inom miljö-
rätten. Organisationstalan är dock inte något helt främmande institut i den nordiska 
rätten på andra rättsområden än miljörätten. Det finns nämligen redan i dagens läge en 
sorts organisationstalan inom vissa speciella områden och domstolar. Så är fallet bl.a. 
vid MD.963 Beroende på ärendets art har organisationerna antingen primär eller sekun-
där talerätt. Om det är ett mål som hör samman med lagen om reglering av avtalsvill-
kor mellan näringsidkare så har en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas 
intresse rätt att vid sidan av den näringsidkare mot vilken tillämpningen av avtals-
villkoret riktas, anhängiggöra ärendet vid MD.964 I övrigt är organisationernas talerätt 
subsidiär i förhållande till KO:s talerätt.965 Detta framgår av 4 § 1 mom. L om behand-
ling av vissa marknadsrättsliga ärenden som lyder enligt följande: ”Om konsument-
ombudsmannen vägrar att till marknadsdomstolen föra ett ärende som avses i 3 § 1 
mom. 1 punkten och som gäller förbud mot en marknadsföringsåtgärd, ett avtalsvill-
kor eller ett indrivningsförfarande, kan ansökan göras av en registrerad förening som 
bevakar löntagarnas eller konsumenternas intressen.” Enskilda medlemmar i före-
ningen har inte rätt att anhängiggöra talan vid domstolen, vilket är fallet även för en-
skilda konsumenter. Avsaknad av talerätt för enskilda konsumenter vid MD har moti-
verats med att en sådan talerätt skulle innebära en risk, för att ett förfarande inleds i 
trakasseringssyfte. Dessutom är de marknadsrättsliga lagarnas syfte att skydda konsu-
menterna som grupp, inte direkt som individer.966

961 Förslaget att utvidga talerätten i miljöfrågor motiveras enligt följande: ”En annan orsak till att 
miljölagstiftningen inte genomdrivs är att bara de som är direkt drabbade av överträdelsen tillerkänns 
partsbehörighet (dvs. har rätt att väcka talan och kan vara part i målet). Ett sätt att förbättra efterlev-
naden är därför att ge miljöskyddsorganisationer rätten att inleda domstols- eller förvaltningsförfaran-
den i miljöfrågor. Det har nämligen visat sig att miljölagstiftningen tillämpas striktare i länder där 
icke-statliga miljöorganisationer har partsbehörighet.” KOM(2003) 624 s. 3. Jfr Eriksson som redan år 
1982 konstaterar att: ”En utvidgning av talerätten har en oerhörd betydelse för att göra miljörättig-
heterna till verkliga, faktiskt fungerande rättigheter”, se Eriksson 1982 s. 181. 
962 De understödde med andra ord en actio popularis, vilket innebär en rätt för envar att väcka talan. 
Medlemsstaterna var dock inte beredda att utvidga talerätten så mycket, se KOM(2003) 624 s. 9. 
963 Förfarandet vid MD uppfyller också kännetecknen för s.k. statlig grupptalan (”parens patriae”). Med 
statlig grupptalan avses en situation där ett statligt organ driver ett mål som får direkt betydelse för en 
större eller mindre grupp medborgare, se Lindblom 1989 s. 568. En av fördelarna med statlig gruppta-
lan är att även processer med processimmuna anspråk kan komma ifråga, se Lindblom 1989 s. 589.  
964 3 § 1 mom. 4 punkten L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden.  
965 Anmärkningsvärt är att det i kommittébetänkandet i anslutning till stiftandet av L om otillbörlig 
konkurrens, föreslogs att även sammanslutningar av konsumenter skall ha primär rätt att söka förbud. 
En sammanslutning av konsumenter föreslogs få målsäganderätt, trots att en gärning inte direkt berör 
deras intresse. Se Kom.miet. 1967, N:o A 9, s. 27 f. 
966 Se Bernitz 1986 s. 266 samt prop. 1994/95:123 s. 132. MD framhöll i ett remissvar till förslaget om 
ändring i avtalsvillkorslagen det vara motiverat, att införa en talerätt även för enskilda konsumenter. 
Departementschefen fann dock inga skäl för införande av en dylik talerätt. Se Johansson 1986 s. 56.  
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Det framgår inte av lagen eller förarbetena till lagen vilka krav som föreningen bör 
uppfylla för att den skall ha talerätt. Lagen nämner endast att föreningen skall vara 
registrerad, och att den har som syfte att övervaka konsumenternas intressen. Som 
Lindblom nämner bör föreningen vara rättskapabel, annars skulle talan avvisas p.g.a. 
bristande partsbehörighet.967 I övrigt uppställs inga specifika krav, t.ex. på att före-
ningen måste ha varit registrerad en viss tid. Det kan inte heller anses föreligga något 
krav på att föreningen själv eller någon av dess medlemmar direkt berörs av det för-
hållande som föreningen vill påtala, utan det måste anses tillräckligt att föreningen har 
ett allmänt intresse av att gällande normer iakttas av näringsidkare.968 Det är i sista 
hand MD som avgör om föreningen har processhabilitet.969

Föreningen har dock endast en subsidiär talerätt, vilket betyder att föreningen kan föra 
talan vid MD enbart om KO låter bli att anhängiggöra en talan. Det innebär att denna 
form av organisationstalan i praktiken inte förekommer. Föreningarna är inte nöd-
vändigtvis intresserade av att anhängiggöra ett ärende där KO har avstått från att driva 
talan.970 Av regeringens proposition framgår även att KO:s beslut att inte driva en ta-
lan måste basera sig på osakliga grunder innan en förening erhåller talerätt.971 I pro-
positionen ges dock ingen vägledning för vad som kunde tänkas utgöra en saklig 
grund för KO att vägra anhängiggöra ett ärende vid MD. Enligt 5 § L om konsument-
verket har KO en förhandlingsplikt, vilket innebär att när KO observerar en lagstridig 
åtgärd skall han försöka förmå näringsidkaren att frivilligt avstå från den lagstridiga 
åtgärden. Vid behov skall KO vidta sådana tvångsåtgärder som ärendet kräver eller 
föra ärendet till domstol.     

I samband med reformeringen av den svenska MFL 1995 slopades KO:s primära tale-
rätt i fråga om förbud och ålägganden.972 Det innebär att enligt gällande svensk rätt 
har KO, en näringsidkare som berörs av marknadsföringen samt en sammanslutning 
av konsumenter, näringsidkare eller löntagare rätt att vid MD väcka talan om förbud 
eller ålägganden.973 I mål om marknadsstörningsavgift har dock KO en primär talerätt, 
medan sammanslutningar av näringsidkare har en subsidiär talerätt.974

       

967 Se Lindblom 1989 s. 611. 
968 Se Lindblom 1989 s. 611 f. 
969 Se RP 8/1977 s. 68. 
970 Se Lindblom 1989 s. 621 f, där han konstaterar att: ”De mål som KO och NO avstår från att driva 
framstår naturligtvis som sekunda och föga frestande att satsa ekonomiska och personella resurser på. 
Situationen påminner om vad som gäller vid enskild åtalsrätt; åklagarens beslut att inte åtala ställer 
det enskilda åtalet i negativ dager och får processen att framstå som näranog dödfödd, som en kamp 
mot alla odds.” 
971 Se RP 8/1977 s. 68.  
972 Regeringen och samtliga remissinstanser ansåg att tiden var mogen för att ta ett steg vidare och av-
skaffa KO:s primära talerätt. Se prop. 1994/95:123 s. 132. 
973 MFL 38 §. 
974 Regeringen ansåg inte att det förelåg någon orsak till att utvidga den subsidiära talerätten till andra 
sammanslutningar, än sammanslutningar av näringsidkare. Se prop. 1994/95:123 s. 134. 
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De processuella frågorna är svårlösta. Det finns ingen standardlösning för hur frågan 
skall lösas. Ett införande av grupptalan löser tyvärr inte problemet p.g.a. att de indivi-
duella skadorna är så små.975 Jag kan dock inte helt hålla med Hammarskiöld i hans 
åsikter att millimeterrättvisa bör motarbetas av rationella ekonomiska skäl.976 Ham-
marskiöld har naturligtvis rätt i sitt påstående att det traditionella domstolssystemet 
inte är uppbyggt för processande om bagatellbelopp. Här bör lagstiftaren ta i beaktan-
de de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Tekniska lösningar kan användas 
såväl vid genomförande av rättegångar som fördelning av utdömda skadeståndsbe-
lopp. Ett alternativ till låga skadeståndsbelopp är att införa straffskadestånd. Even-
tuellt kunde man här tänka sig en motsvarande lösning som i USA, d.v.s. ge endast 
Internetoperatörer rätt att yrka skadestånd. Mig veterligen har ingen Internetoperatör i 
Norden väckt skadeståndstalan mot avsändare av skräppost. De har tyst godtagit pro-
blemet och investerat stora belopp i ökad kapacitet och effektivare filtertekniker.977

Möjligheten att erhålla stora skadeståndssummor skulle troligtvis aktivera de nordiska 
Internetoperatörerna på motsvarande sätt som i USA. Lagstiftaren bör även beakta al-
ternativet med organisationstalan.978 Det kan mycket väl hända att man, oberoende av 
vilka åtgärder som än vidtas, aldrig kommer att uppnå millimeterrättvisa, i fråga om 
skador som uppkommer till följd av oönskade marknadsföringsmeddelanden via nya 
kommunikationstekniker. Trots att problemen är svårlösta och vissa av lösningarna är 
främmande för det nordiska rättssystemet, bör millimeterrättvisa inte motarbetas, utan 
vara målsättningen. Att tillåta ett system där vissa utan laga grund berikar sig på and-
ras bekostnad måste anses stå i strid mot grundläggande rättsprinciper. 

975 Trots att den ekonomiska skada som oönskade marknadsföringsmeddelanden åsamkar oftast är obe-
tydliga, kan det uppstå andra betydande olägenheter. Många Internetanvändare är t.ex. till följd av den 
stora mängden skräppost tvungna att öppna nya e-postkonton. Att meddela alla kontakter om att e-
postadressen ändrats kan vara en mycket arbetsdryg och tidskrävande uppgift. En annan betydande olä-
genhet är att önskade meddelanden aldrig kommer fram. 
976 Se Hammarskiöld, JT 1995-96, s. 1209.  
977 Dessa merkostnader har naturligtvis påförts konsumenterna vid prissättningen av Internetanslut-
ningar. Många Internetoperatörer har olika priser beroende på om abonnenten vill ha så skräppostfria e-
posttjänster som möjligt, eller nöjer sig med att själv ombesörja filtreringen. 
978 I det senaste arbetsgruppsbetänkandet i Finland beträffande grupptalan, föreslås att KO är den som 
skall driva grupptalan i konsumentskyddsärenden, men även registrerade föreningar föreslås ha åt-
minstone en sekundär talerätt. Se Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:3 s. 56 f. 

7.4 Avslutande synpunkter
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8 ÖVERVAKNING 

För att regleringen av marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna skall 
fungera effektivt och på ett ändamålsenligt sätt, bör även övervakningen av den 
fungera smidigt och effektivt. Konsumenterna bör ha vetskap om till vem de kan vän-
da sig om de har tagit emot oönskade marknadsföringsmeddelanden. Nedan skall först 
beskrivas hur övervakningen ser ut i dagens läge, och sedan ges alternativa modeller 
för hur systemet kunde utvecklas och förbättras. 

8.1 Övervakning av marknadsföring  

Vid en genomgång av hur övervakningen är organiserad i dag, så är det skäl att först 
se hur övervakningen av den ”traditionella marknadsföringen” är utformad. Till de 
centrala konsumentskyddsmyndigheterna hör de kommunala konsumentrådgivarna, 
konsumentklagonämnden (Kkn) och konsumentverket (med KO som överdirektör). 
Det är främst KO som aktivt övervakar marknadsföring.979

8.1.1 Kommunal konsumentrådgivning  

Kommunerna är skyldiga att anordna en avgiftsfri konsumentrådgivning.980 Rådgiv-
ningen sköts av en eller flera konsumentrådgivare. Kommunerna har dock möjlighet 
att ingå överenskommelse om samverkan med en eller flera kommuner. Kommunerna 
kan även välja att köpa rådgivningstjänsterna av en annan kommun.981 Rådgivnings-
tjänsterna är i första hand avsedda för personer bosatta i kommunen.982 I 2 § KrådL 
uppräknas vilka uppgifter som konsumentrådgivningen skall handha. För det första 
skall rådgivaren bedriva upplysningsverksamhet. Rådgivaren bör ge upplysningar på 
eget initiativ och på ett sådant sätt att de når så många kommuninnevånare som möj-
ligt, t.ex. genom att anordna olika tillställningar.983 Till nämnda upplysningsverksam-
het hör frågor i anslutning till konsumtionsnyttigheter, deras pris, kvalitet och mark-
nadsföring.984 För det andra skall konsumentrådgivaren bistå konsumenterna i en kon-
fliktsituation mellan konsumenten och en näringsidkare. Rådgivaren skall sträva efter 
att uppnå en förlikning mellan näringsidkaren och konsumenten. Uppnås ingen förlik-
ning mellan parterna, bör rådgivaren ge konsumenten instruktioner om hur denne kan 

979 Det är skäl att påpeka att det finns ett flertal speciallagar, enligt vilka övervakning av reklam har till-
delats andra myndigheter. Som exempel på en sådan lag kan nämnas L om åtgärder för inskränkande 
av tobaksrökning (TobaksL, 693/1976). Övervakning av reklam i nämnda lag sköts av Social- och 
hälsovårdens tillsynscentral (TobaksL 14 §).   
980 Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (KrådL, 72/1992) 1 och 4 §. 
981 KrådL 3 §. 
982 KrådL 5 §. 
983 Se Viitanen 1986 s. 4. 
984 Se Wilhelmsson 1989 s. 81. 
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föra ärendet vidare till ett behörigt rättsskyddsorgan.985 För det tredje skall konsu-
mentrådgivarna följa med priserna och kvaliteten på konsumtionsnyttigheter samt 
marknadsföringen av dem. Observerar konsumentrådgivaren lagstridig marknadsfö-
ring, har denne rätt att meddela behörig myndighet härom. I praktiken utgör de kom-
munala konsumentrådgivarna en viktig informationskälla för KO.986 För det fjärde 
skall konsumentrådgivarna på begäran lämna bistånd till andra konsumentmyndig-
heter.

8.1.2 Konsumentklagonämnden  

I 1 § L om konsumentklagonämnden (KknL, 42/1978) finns uppräknat de uppgifter 
som Kkn skall handha. Kkn skall bl.a. ge rekommendationer om hur enskilda tvister 
mellan en näringsidkare och en konsument skall avgöras.987 På samma sätt som de 
kommunala konsumentrådgivarna skall även Kkn eftersträva en förlikning mellan par-
terna.988 Förfarandet i Kkn är förhållandevis formfritt. Kkn kan i princip välja i vilken 
utsträckning den tillämpar ett skriftligt eller muntligt förfarande.989 En konsument kan 
lämna in sitt klagomål till Kkn även muntligt.990 Andra karakteristiska drag för förfa-
randet i Kkn är att det är billigt och snabbt.991

Eftersom Kkn:s rekommendationer inte är verkställbara, är konsumenten tvungen att 
föra ärendet till allmän domstol om näringsidkaren väljer att inte iaktta rekommen-
dationen.992 Vid utarbetandet av KSL antog man dock att nämndens beslut efterföljs i 
stor utsträckning. Som grund för detta antagande var erfarenheterna av motsvarande 
organs verksamhet i Sverige.993 I propositionen betonas även vikten av att nämndens 
avgöranden offentliggörs. I och med att avgörandena offentliggörs ökar konsumen-

985 I de flesta fallen är det mest ändamålsenligt att hänvisa konsumenten till Kkn. Hänvisar rådgivaren 
konsumenten till en allmän domstol, bör rådgivaren dessutom informera konsumenten om möjligheter-
na att erhålla allmän rättshjälp, se Wilhelmsson 1989 s. 82. 
986 Se Wilhelmsson 1989 s. 67 f, samt 82. 
987 Kkn fungerar med andra ord i främsta hand som ett tvistlösningsorgan, och inte som en myndighet 
som övervakar marknadsföring.  
988 KknL 7 §. Kkn har dock möjlighet att ge rekommendationer, vilket inte de kommunala konsument-
rådgivarna har. Rekommendationerna är dock inte verkställbara (KknL 6.2 §). Orsaken till att rekom-
mendationerna inte är verkställbara är att förfarandet vid nämnden har gjorts så formfritt som möjligt, 
se Wilhelmsson 1989 s. 79. 
989 Se Viitanen 1999 s. 223. 
990 Kkn har dock ingen skyldighet att meddela ett skriftligt beslut om konsumenten inte har inkommit 
med ett skriftligt klagomål (KknL 6.1 §). 
991 Se Wilhelmsson 1989 s. 74. Parterna svarar själva för de kostnader som behandlingen av ärendet i 
nämnden har medfört. På särskilda grunder kan dock nämndens avdelning för bostadsköp rekommen-
dera att kostnaderna skall ersättas motparten (KknL 9 b §). Eftersom rekommendationerna inte är verk-
ställbara, ger detta möjlighet till ett snabbt och smidigt förfarande, se RP 8/1977 s. 71. En annan faktor 
som har möjliggjort snabba avgöranden är att nämnden har uppdelats i sektioner, se Wilhelmsson 1989 
s. 76. 
992 I praktiken söker dock ingen ändring vid allmän domstol trots att näringsidkaren inte efterlever re-
kommendationen. Se Viitanen 2003 s. 489 f. I sammanhanget bör nämnas att beslut av den norska 
motsvarigheten till Kkn, Forbrukertvistutvalget, är verkställbara. 
993 Se RP 8/1977 s. 70 f. Drygt tre fjärdedelar av nämndens beslut efterlevs, se Asumiseen liittyvät vali-
tukset edelleen lisäntyneet kuluttajavalituslautakunnassa 1999 s. 21. Jfr dock Viitanen som konstaterar 
att skillnaderna är stora mellan olika företag och branscher. T.ex. inom hemförsäljning iakttas endast 
30 procent av nämndens beslut, medan motsvarande siffra inom postorderförsäljning är 42 procent. Se 
Viitanen 1999 s. 225 samt Viitanen 2003 s. 451 ff. 
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ters, näringsidkares samt myndigheters kännedom om lagstiftning och praxis.994 En-
ligt KknF bör nämndens avgöranden som är av betydelse för konsumenter och nä-
ringsidkare publiceras på lämpligt sätt. Vad som avses med lämplig publicering har 
varit föremål för prövning hos HD 1995 (1995:111). Vid denna tidpunkt var det van-
ligt förekommande att Kkn publicerade s.k. svarta listor över näringsidkare som inte 
hade följt nämndens rekommendationer. I HD 1995:111 yrkade svaranden på att sta-
ten skulle betala honom skadestånd till följd av minskad omsättning som den negativa 
publiceringen hade medfört.  

HD 1995:111: ”Konsumentklagonämnden är ingen domstol och dess beslut är inte 
enligt lagens 6 § 2 mom. verkställbara. Konsumentklagonämnden är dock ett organ 
som är avsett att ge beslut av rekommendationsnatur i enskilda tvister och vars be-
slut de facto upplevs långtgående förpliktande till följd av att de givits av en aukto-
ritativ myndighet. Med stöd av detta skall konsumentklagonämnden anses idka 
myndighetsutövning vid meddelande och publicering av dess beslut.” (Egen övers.)     

Kkn hade vid publiceringen enbart nämnt näringsidkarens namn och produkt. Därför 
ansåg HD att Kkn hade åsidosatt de krav som skäligen kan ställas på fullgörandet av 
denna uppgift med hänsyn till dess art och ändamål.995   

Behandling av ett ärende i nämnden utgör inget hinder för att ärendet förs vidare till 
allmän underrätt (KknL 6.2 §). Om Kkn får vetskap om att samma ärende är an-
hängigt vid domstol eller att ett ärende har avgjorts vid domstol, får nämnden inte 
meddela beslut i ärendet (KknL 6.1 §).996 Vid sidan av Kkn finns ett antal sektor-
specifika tvistlösningsorgan. Ett exempel på ett sådant är försäkringsnämnden. Kkn:s 
behörighet är dock så vid att den omfattar även försäkringsärenden. Det innebär att 
konsumenten kan välja om han vänder sig till Kkn eller till försäkringsnämnden.997

8.1.3 Konsumentverket  

Konsumentverket har till uppgift att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga 
ställning samt hälsa, och att genomföra konsumentpolitiken.998 Därtill skall konsu-
mentverket bl.a. främja och genomföra konsumentupplysning, styra den kommunala 
konsumentrådgivningen samt ta initiativ och framlägga förslag till utveckling av kon-
sumentskyddet och konsumentpolitiken.999 KO fungerar som konsumentverkets över-
direktör, och det är han som har det övergripande ansvaret för övervakning av mark-
nadsföringens lagenlighet.1000 KO:s möjligheter att meddela förbud och anhängiggöra 
talan vid MD har behandlats ovan i kap. 7.1. 

994 Se RP 8/1977 s. 71. 
995 Vid publiceringen framkom t.ex. inte att näringsidkaren inte hade gjort sig skyldig till upprepade 
förseelser, eller det att han i verkligheten hade ersatt de missnöjda konsumenterna med en ny vara. 
996 Nämnden skall dessutom vid behov självmant sända sitt utlåtande till domstolen, KknL 6.1 §.   
997 Se Sisula-Tulokas 2005 s. 273. 
998 L om konsumentverket 1 § 1 mom.  
999 L om konsumentverket 1 § 2 mom. Enligt tredje momentet skall konsumentverket och KO vara 
verksamma i synnerhet inom de områden som har en avsevärd betydelse för konsumenterna eller inom 
de områden där det kan tänkas förekomma mest problem med tanke på konsumenternas ställning.
1000 KSL 2:10. 
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Beträffande marknadsföring på Internet har det utarbetats ett säreget ”övervaknings-
system”. KO deltar i ”razzior” där flera övervakningsmyndigheter från olika länder 
under en dag surfar på Internet och ”städar upp” bland Internetreklam. För att göra 
razzian så överraskande som möjligt meddelas inte dagen för razzians genomförande 
på förhand.1001 I USA har Federal Trade Commission i mars 1999 bildat en grupp som 
dygnet runt letar efter webbsidor som försöker lura webbsurfare på pengar.1002

8.2 Övervakning av marknadsföring via nya kommunika-
tionskanaler

Enligt 32 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation är det dataombudsman-
nen som övervakar att reglerna om direktmarknadsföring via elektronisk kommuni-
kation efterlevs. Anmärkningsvärt är att användningen av cookies övervakas av kom-
munikationsverket. Att övervakningen av cookies hör till kommunikationsverkets an-
svarsområde motiveras med att cookies på grund av sin tekniska natur och samman-
hang med kommunikation inte på ett naturligt sätt hör till integritetsskyddets område, 
d.v.s. dataombudsmannens ansvarsområde.1003 21 § 5 mom. i den numera upphävda L 
om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet löd 
enligt följande: ”Om direktmarknadsföring till konsumenter gäller dessutom konsu-
mentskyddslagen (38/1978).” Det innebar att även KO hade befogenhet att övervaka 
direktmarknadsföring via telekommunikation. L om dataskydd vid elektronisk kom-
munikation innehåller ingen motsvarande bestämmelse. KO nämns inte heller bland 
de myndigheter som har i uppgift att utöva tillsyn över och styrning av lagen. Det ty-
der på att lagstiftarens avsikt har varit att lämna KO utanför övervakningen av direkt-
marknadsföring via nya kommunikationstekniker.1004 En sådan tolkning kan emeller-
tid inte anses vara ändamålsenlig. Det finns inga starka argument för att KO skall sak-
na befogenhet att övervaka den marknadsföring som sker via de nya teknikerna. KO 
bör bl.a. ha möjlighet att ingripa om innehållet i den direktmarknadsföring som sänds 
via de nya teknikerna är osant eller vilseledande. I sammanhanget kan nämnas L om 
televisions- och radioverksamhet. Enligt nämnda lag är det kommunikationsverket 
som har till uppgift att övervaka att lagen, och med stöd av den utfärdade bestämmel-
ser, iakttas. Trots det kan KO ingripa med stöd av lagens 35 § 2 mom. som lyder: 
”Konsumentombudsmannen övervakar att 23 och 25 § iakttas. Konsumentombuds-
mannen kan med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) ingripa även i fråga om 
andra sändningar som strider mot 4 kap. i denna lag, om innehållet i sändningarna är 
sådan marknadsföring som är olämplig eller vilseledande för konsumenterna. Konsu-
mentombudsmannen kan föra ärendet till marknadsdomstolen så som föreskrivs i la-
gen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).”

Den omständigheten att det är olika myndigheter som övervakar olika typer av mark-
nadsföring, beroende på vilken kanal som används för frambefordrandet av mark-
nadsföringsmeddelandet är en oändamålsenlig lösning. Det finns inga starka skäl som 
talar för att marknadsföring via nya kommunikationstekniker skall övervakas av en 

1001 Se Kuluttaja-asiamies: Tiedote 06.10.1997. 
1002 Se Verkossa huijataan yhä enemmän 1999 s. D1. 
1003 Se RP 125/2003 s. 36. Mot bakgrund av att användning av cookies i den internationella diskussio-
nen har utgått från att cookies utgör ett allvarligt hot mot de enskilda användarnas integritetsskydd, är 
motiveringarna i propositionen klart överraskande.    
1004 I förarbetena till lagen ges inga motiveringar för ändringen.
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från de övriga konsumentskyddsmyndigheterna fristående inrättning. Åtminstone föl-
jande skäl talar för att även övervakningen av marknadsföring via de nya kommuni-
kationsteknikerna bör ligga hos någon av konsumentskyddsmyndigheterna.1005 För det 
första skulle det ge konsumenterna en klarare bild av till vem de kan vända sig, när de 
har tagit emot ett oönskat marknadsföringsmeddelande. Dataombudsmannen är rela-
tivt okänd för majoriteten av konsumenterna. Likaså torde L om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation vara obekant för de flesta konsumenter. Genom att skapa en 
skild avdelning, t.ex. hos konsumentverket, med uppgift att övervaka, informera om 
gällande rättsregler på området och ta emot anmälningar av konsumenter som fått 
oönskade marknadsföringsmeddelanden, kunde man uppnå en betydligt bättre situa-
tion än nuvarande system. Även om många konsumenter i dag känner till att närings-
idkare inte får sända dem marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikations-
teknikerna om de inte gett sitt samtycke till det på förhand, så är det få konsumenter 
som känner till vart de kan vända sig ifall de tagit emot sådana meddelanden. 

Med tanke på näringsidkarnas rättsskydd vore det även bättre med en gemensam in-
stans för övervakningen och tillämpningen av stadgandena om marknadsföring. Det 
har redan nu framkommit att systemet med två skilda myndigheter skapar ovisshet 
vad gäller tolkningen av gällande bestämmelser. Så var fallet i MD 2003:119.1006

MD 2003:119. Suomen Suoramarkkinointiliitto har år 2000 i samarbete med data-
ombudsmannen utarbetat spelregler för elektronisk handel. Dataombudsmannen 
har godkänt punkten i spelreglerna som berör förhandssamtycke. I nämnda punkt 
konstateras att i begäran om förhandssamtycke kan nämnas bland annat den 
produkt, som företaget har för avsikt att marknadsföra till konsumenterna … Data-
ombudsmannen har godkänt att begäran om samtycke innehåller omnämnande av 
produkten och företaget, d.v.s. de uppgifter som Aller har givit i sin begäran om 
samtycke. (Egen övers.). 

Enligt punkt 7.2. i spelregler för elektronisk handel, som dataombudsmannen hade 
godkänt, har ett företag rätt att begära godkännande av konsumenten för bl.a. mark-
nadsföring via textmeddelanden genom att använda sig av automatisk telekommuni-
kation. Som det framkom i kap. 3.2.4.2 förbjöd MD på KO:s yrkanden företaget att 
använda sig av textmeddelanden för att införskaffa mottagarens förhandssamtycke.1007

Även av avgörande 2003:33 kan man utläsa problem som uppkommer när det i över-
vakningen deltar flera myndigheter, som inte har någon fast enhetlig tolkningspraxis. 

MD 2003:33. Ifrågavarande textmeddelande var ett informationsmeddelande och 
inte någon planerad kommersiell marknadsföringskampanj. Av förhandlingar förda 
med myndigheter 13.6.2002 hade representanterna för Radiolinja och Radiolinja 
Origo fått den uppfattningen att också myndigheterna var bekymrade över avbrottet 
i teleservicetjänsterna för abonnenterna hos Telia Dual. På basen av dessa diskus-
sioner hade Radiolinja och Radiolinja Origo dragit den slutsatsen att myndigheter-
na hade givit – om inte s.k. konkludent godkännande, åtminstone förståelse för att 

1005 Naturligtvis kan man även tänka sig att hos någon av de befintliga konsumentskyddsmyndigheterna 
inrätta en särskild avdelning, som till sin huvudsakliga uppgift skulle vara att följa med utvecklingen 
och övervaka vad som händer på marknaden.  
1006 Rättsfallet har analyserats ovan i kap. 3.2.4.2. 
1007 HD kom i sitt avgörande (HD 2005:40) till samma slutresultat som MD.



8. kap. Övervakning 

209

använda undantagsåtgärder, inklusive textmeddelanden i det nödläge som var rå-
dande.1008 (Egen övers.).      

De ovan refererade fallen visar tydligt problemen med skilda övervakningsorgan, som 
inte nödvändigtvis är medvetna om varderas handlanden och överenskommelser med 
olika sammanslutningar, och som i vissa fall har divergerande tolkningar av gällande 
bestämmelser. Det här leder till rättsosäkerhet bland såväl konsumenter som närings-
idkare. 

Karakteristiskt för marknadsföring via de nya kommunikationsteknikerna är att den i 
allt högre grad blivit internationell.1009 För att möjliggöra ett effektivt konsument-
skydd bör myndigheter och organisationer ha möjlighet att ingripa, även om den 
olagliga verksamheten sker i ett annat land. Därför antog EU år 1998 ett direktiv om 
förbudsföreläggande.1010 Om det skulle vara möjligt för näringsidkare att flytta källan 
till en olaglig verksamhet till ett annat land, skulle det innebära en splittring av en väl 
fungerande inre marknad, samt utgöra en snedvridning av konkurrensen.1011 Om det 
skulle vara möjligt att flytta den olagliga verksamheten till ett annat land utom räck-
håll för rättsliga åtgärder, skulle det sannolikt minska konsumenternas förtroende för 
den inre marknaden. Det skulle även begränsa handlingsutrymmet för organisationer 
och myndigheter som övervakar konsumenternas intressen.1012

Direktivet implementerades i den finska lagstiftningen genom L om gränsöverskri-
dande förbudsförfarande (1189/2000). I § 1 listas de direktiv som faller in under till-
lämpningsområdet. I § 4 anges vilka finska myndigheter som har rätt att i en annan 
EES-stat anhängiggöra ett förbudsföreläggande. Bl.a. KO, läkemedelsverket, konsu-
mentverket, kommunikationsverket och finansinspektionen har en sådan rätt. An-
märkningsvärt är att kommunikationsverket har en dylik rätt, medan dataombudsman-
nen däremot inte har någon rätt att anhängiggöra ett förbudsföreläggande. Man kan 
bara spekulera i om detta har varit ett medvetet val av lagstiftaren eller ett misstag. 
Troligtvis är det dock ett misstag, eftersom bestämmelserna om användning av elek-
tronisk kommunikation vid direktmarknadsföring torde vara en av dem som oftast å-
samkar problem över landsgränserna. L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
övervakas av kommunikationsverket, med undantag för bestämmelserna om använd-
ning av elektronisk kommunikation vid direktmarknadsföring, vilka övervakas av da-
taombudsmannen.1013 Med tanke på ett effektivt rättsskydd för konsumenterna kan det 
inte anses ändamålsenligt med en sådan lösning att den övervakande myndigheten inte 
har rätt att anhängiggöra ett förbudsföreläggande. Också denna omständighet talar för 
att bestämmelserna om användning av elektronisk kommunikation vid direktmark-

1008 Det framgår inte av rättsfallet vilka myndigheter svarande åsyftar. 
1009 Tekniken har gjort det möjligt för bolag i alla storleksklasser att marknadsföra sig globalt. På sam-
ma sätt har även den elektroniska handeln blivit betydligt mer internationell.  
1010 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för 
att skydda konsumenternas intressen. 
1011 Se punkt 4 i ingressen till nämnda direktiv. 
1012 Se punkt 5 i ingressen. 
1013 L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 32 §. Som det framkommit tidigare är det kommu-
nikationsverket som övervakar användningen av cookies. Med andra ord kan förbudsföreläggande bli 
aktuellt vid brott mot användning av cookies, men inte vid brott mot bestämmelser om direktmarknads-
föring. 
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nadsföring borde överföras till KSL.1014 På samma sätt som § 4 i L om behandling av 
vissa marknadsrättsliga ärenden, erbjuds en registrerad förening med uppgift att beva-
ka konsumenternas intressen enligt L om gränsöverskridande förbudsförfarande en 
subsidiär rätt att anhängiggöra ett ärende.1015

8.3 Förslag till omstrukturering av övervakningen 

Nedan har jag för avsikt att ge några konkreta förslag till hur övervakningen av icke 
önskade marknadsföringsmeddelanden kunde utformas.1016     

Det föreligger ett trängande behov av att förändra övervakningen p.g.a. de omstän-
digheter som framkommit tidigare i avhandlingen; rättsosäkerhet både för konsumen-
ter och näringsidkare p.g.a. olika tolkningslinjer hos de skilda myndigheterna, olika 
påföljder beroende på enligt vilken lag man ingriper mot en näringsidkares åtgärd-
er1017 samt konsumenternas förhållandevis ringa kännedom om dataombudsmannens 
byrå. 

Man skulle övervinna samtliga ovan nämnda problem genom en så enkel lösning som 
att överföra bestämmelserna i 7 kap. i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
till KSL:s andra kapitel. Finland borde med andra ord välja samma lösning som Sve-
rige har valt. Det finns inga vägande skäl för att hålla kvar bestämmelser om använd-
ning av elektronisk kommunikation vid direktmarknadsföring i en speciallag. P.g.a. de 
problem nuvarande system medför kan man anse att bestämmelserna är malplacera-
de.1018

Överförs bestämmelserna om användning av telekommunikation vid direktmarknads-
föring till KSL blir följdfrågan hur övervakningen hos konsumentskyddsmyndig-
heterna borde utformas. I enlighet med KSL 2:10 skulle övervakningen av oönskade 
marknadsföringsmeddelanden falla in under KO:s uppgiftsområde. För att KO/konsu-
mentverket skall klara av att på ett enkelt och effektivt sätt behandla klagomål av kon-
sumenter som tagit emot oönskade marknadsföringsmeddelanden, bör anmälningsför-
farandet möjliggöra insändande av klagomål i elektroniskt format. Nu när lagstift-
ningen som uppställer ett förbud mot sändande av oönskade marknadsföringsmedde-
landen har trätt i kraft, kan man förvänta sig en ”rusning” till KO. Belägg för detta 
kan man finna i Sverige och Danmark. Efter att förbudet mot sändande av oönskad e-
postreklam trädde i kraft den 1 april, hade det svenska konsumentverket under de tio 
första timmarna mottagit 72 anmälningar om skräppost.1019 Konsumentverket var 
dock berett på detta, eftersom motsvarande myndighet i Danmark dagligen får ca 

1014 Naturligtvis kan man även tänka sig en sådan lösning att dataombudsmannen läggs till den lista i 4 
§ L om gränsöverskridande förbudsförfarande över myndigheter som har rätt att anhängiggöra ett 
förbudsföreläggande. Jag anser dock att det vore mer ändamålsenligt att överlåta denna uppgift till KO, 
som har större erfarenhet av och insyn i konsumentrelaterade frågor. 
1015 4 § 2 mom. 
1016 Med övervakning av oönskade marknadsföringsmeddelanden avser jag sådan marknadsföring som 
frambefordras via de nya kommunikationsteknikerna.  
1017 För en genomgång av hur en och samma marknadsföringsåtgärd kan bli påförd olika typer av på-
följder, beroende på enligt vilken lag åtgärden bedöms, hänvisas till vad som skrivits ovan i kap. 6.1.5. 
1018 Det är direkt överraskande att man inte i lagberedningen över huvud taget tog upp frågan om man 
skulle kunna ta in ifrågavarande bestämmelser i KSL.  
1019 Se Wistrand 2004, stycke 1. 
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1.000 anmälningar via sin hemsida.1020 Det är klart att anmälningsförfarandet måste 
möjliggöra insändande av klagomål i elektroniskt format för att konsumentverket 
skall klara av en så stor mängd anmälningar. Även för konsumenterna är det viktigt att 
anmälningsförfarandet görs så lätt som möjligt. Annars finns det en uppenbar risk att 
mottagare av oönskade marknadsföringsmeddelanden låter bli att anmäla dylika.1021

Konsumentverket i Sverige har gjort anmälningsförfarandet mycket enkelt för konsu-
menterna. 

På startsidan finns en tydlig länk till den webbsida där konsumenten kan anmäla 
obeställd e-postreklam. När man klickat vidare till den sidan möts man av ett fråge-
formulär med fyra frågor där man skall kryssa i ja, nej eller vet ej. Första frågan 
lyder: Har du fått e-postreklamen som privatperson/enskild firma? Enligt MFL är 
det inte förbjudet att sända obeställd e-postreklam till aktiebolag, stiftelser och and-
ra juridiska personer (jfr artikel 13 punkt 5 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation). I den andra frågan utreds huruvida förhandssamtycke inhämtats. 
Den lyder enligt följande: Har du tackat ja till att få e-postreklam från företaget? I 
den tredje frågan utreds om undantaget från kravet på opt-in föreligger (som tidiga-
re framkommit i kap. 5.1 stipulerar artikel 13 punkt 2 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation undantag från opt-in). Frågan lyder: Har du varit kund 
hos företaget och köpt något liknande som det e-postreklamen gäller? Även om det 
föreligger ett kundförhållande skall kunderna i varje meddelande ges möjlighet att 
emotsätta sig framtida meddelanden (artikel 13 punkt 2 i direktivet om integritet 
och elektronisk kommunikation). Därför lyder fråga fyra enligt följande: Om du 
svarade ja på förra frågan, har du i så fall tackat nej till fortsatt reklam från före-
taget? Efter att ha besvarat dessa frågor flyttas besökaren till följande sida, där han 
skall uppge bl.a. namn och e-postadress samt företaget som sänt reklamen och dess 
e-postadress.1022

Konsumentverket betonar även på sina hemsidor sitt önskemål om att den som fått 
obeställd e-postreklam använder sig av det färdiga formuläret vid anmälan. Konsu-
mentverket är nämligen tvunget att prioritera bland anmälningarna, och anmälningar 
via formuläret ger myndigheten bättre möjligheter att ingripa.1023

När anmälningsförfarandet görs elektroniskt via färdiga formulär underlättar detta be-
tydligt myndigheternas verksamhet. Sannolikt klarar konsumentverket med nuvarande 
resurser inte av den ökade arbetsmängd som övervakningen av oönskade marknads-
föringsmeddelanden kommer att innebära, utan det krävs ökade resurser för detta. Ett 
system med icke tillräckliga resurser leder oundvikligen till att myndigheten måste 
prioritera anmälningarna, vilket är fallet i Sverige för tillfället. Med tanke på konsu-
menternas rättsskydd vore detta en mycket olycklig lösning. När lagstiftaren har sänt 
signaler till konsumenterna att det har blivit förbjudet att sända oönskade marknads-
föringsmeddelanden, är det inte bra om det kommer motsatta signaler från de över-
vakande myndigheterna. Konsumenterna tappar snabbt benägenheten att ta egna ini-

1020 Se Stärn 2004, stycke 4. 
1021 I kap. 7 framkom att ett problem inom konsumenträtten är att många konsumenter låter bli att utöva 
sina rättigheter bland annat p.g.a. bekvämlighet. Genom färdigt utarbetade blanketter som kan fyllas i 
av konsumenterna on-line, ökar säkerligen anmälningsbenägenheten bland konsumenterna. 
1022 För mer information om hur anmälningsblanketten är uppbyggd, se <http://www.epostreklam. 
konsumentverket.se/>, hämtat 16.4.2004.     
1023 Se <http://www.epostreklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?LngCategory Id= 1586&lng 
ArticleId=3606>, hämtat 16.4.2004. Konsumentverket hade åtminstone inte en månad före lagen trädde 
ikraft några planer på att avsätta några extra resurser för detta, se Stärn 2004. 
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tiativ och informera myndigheterna om lagöverträdelser, om det visar sig att deras an-
mälningar inte leder till några åtgärder från myndighetshåll.1024 Även om ett förenklat 
anmälningsförfarande med elektroniska formulär leder till en betydligt större arbets-
börda för konsumentverket i och med att antalet anmälningar ökar drastiskt, än vad 
fallet vore om konsumenterna var tvungna att per e-post, telefon eller brevledes an-
mäla om oönskade marknadsföringsmeddelanden, är det skäl att välja ett sådant sys-
tem.1025

Man kan förvänta sig en märkbart större arbetsbörda även hos KO, i och med att det 
är han som skall meddela förbud. Så är fallet i synnerhet om det stora antalet anmäl-
ningar som kommer in till konsumentverket gäller många olika avsändare. KO:s ar-
betsbörda kan dock lindras enligt 8 § 2 mom. L om konsumentverket, eftersom han 
har rätt att överföra beslutanderätten till en tjänsteman som lyder under honom i såda-
na ärenden där praxis beträffande lagens tillämpning är vedertagen. 

Naturligtvis är sannolikheten stor att även arbetsbördan för nästa länk i kedjan, d.v.s. 
MD, kommer att öka. Motsätter sig näringsidkarna de förbud som KO har meddelat, 
eller om han har meddelat ett temporärt förbud, så bör ärendet gå vidare till MD. MD 
är även den myndighet som meddelar beslut om utdömande av vite. I kap. 6.2.1 redo-
gjordes för behovet av att införa en ny påföljdsform: marknadsstörningsavgift. Även 
detta kan tänkas öka arbetsbördan hos MD en aning.1026 Vid bildandet av specialdom-
stolen var lagstiftarens avsikt att skapa en domstol, vars avgöranden ”skulle ha så 
stort värde som möjligt såsom prejudikat”.1027 Så har också skett: KO följer i prakti-
ken noggrant de riktlinjer som MD givit.1028 MD har ett brett spektrum av ärenden 
som faller in under dess behörighet, och som redan framkom har detta spektrum vid-
gats flera gånger efter MD:s tillkomst. Bl.a. till följd av detta så är behandlingstiden 
av ett ärende vid MD förhållandevis lång. MD är dock inte avsedd att belastas med 
små rutinärenden.1029 Med hänvisning till de avgöranden som refererats tidigare i 
denna undersökning, så finns det fortsättningsvis ett flertal frågor som kräver riktgi-
vande avgöranden av MD. För tillfället är det främst frågan om tillåtna/otillåtna mark-
nadsföringskanaler1030 där MD har stakat ut klara riktlinjer. Även beträffande frågan 
hur ett samtycke kan inhämtas kan man anse att det efter avgörande 2003:119 finns en 
klar tolkningslinje. Frågor som fortsättningsvis är öppna eller oklara är t.ex. när ett 

1024 Jag är väl medveten om att detta åtminstone i initialskedet kommer att vara mycket svårt att lösa, 
eftersom man torde kunna räkna med ca tusen anmälningar per dag även i Finland.  
1025 Ett sådant system underlättar även myndigheternas arbete på många olika sätt, eftersom den som 
anmäler via ett sådant system påminns automatiskt ifall han har lämnat bort någon information som 
skall uppges. Anmälningsblanketten sänds inte vidare till myndigheten förrän alla uppgifter ifyllts. På 
detta sätt behöver inte myndigheten begära in kompletterande uppgifter, vilket fallet säkerligen skulle 
vara om konsumenten skickar sin anmälan i fri form via e-post. 
1026 Så är fallet också för KO om påföljden införs i den finska lagen, eftersom det är han som väcker 
talan om marknadsstörningsavgift. 
1027 Se RP 8/1977 s. 66. 
1028 Se Wilhelmsson 1989 s. 63. 
1029 Se Wilhelmsson 1989 s. 64. 
1030 Alla avgöranden har dock endast rört marknadsföring via mobiltelefoner (med undantag för MD 
2003:120 som gällde frågan om signaturer i e-postmeddelanden). Dessutom har alla avgöranden hand-
lat om en och samma marknadsföringsform, nämligen textmeddelanden. Eftersom telemarketing till 
mobiltelefoner medför vissa gemensamma olägenheter som vid marknadsföring via textmeddelanden, 
hade det varit intressant om även den frågan hade kommit upp för avgörande.  
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förhandssamtycke kan anses vara lämnat, hur länge ett sådant samtycke är i kraft samt 
frågan om vad som skall anses utgöra (direkt)marknadsföring.1031

Som det tidigare framkommit finns det ett behov att införa ett stadgande om skade-
stånd samt marknadsstörningsavgift i KSL. En naturlig följdfråga är då vem som skall 
döma ut skadestånd. Utan att ta närmare ställning till den frågan, kan konstateras att i 
Sverige, där det finns bestämmelser om skadestånd och marknadsstörningsavgift i 
MFL, så väcks talan om skadestånd vid Stockholms tingsrätt eller vid en tingsrätt som 
är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken. Däremot kan talan om marknadsstörnings-
avgift endast väckas vid Stockholms tingsrätt av KO.1032 Tingsrättens domar om ska-
destånd och marknadsstörningsavgift överklagas hos MD.1033

ADR. Trots att beslut och förlikningar genom ADR inte är verkställbara som domar, 
uppfyller dessa en viktig funktion.1034 Därför vore det positivt om det inrättades en 
ADR som fungerar on-line. Inrättandet av en sådan kunde eventuellt sammanföras 
med Kkn.1035 En av fördelarna med att införa ADR i Kkn är att det behövs sakkunniga 
medlare vid förhandlingarna i ADR. Kkn besitter sådan sakkunskap som behövs i 
ADR. I ett ADR-system on-line (ODR) kunde naturligtvis avgöras också andra frågor 
än sådana som är förknippade med oönskade marknadsföringsmeddelanden. Eftersom 
marknadsföringsmeddelanden via de nya teknikerna och elektronisk handel inte på 
samma sätt som traditionell marknadsföring och traditionella konsumentköp är bund-
na till det egna landets gränser, bör man även aktivt arbeta på att inrätta internationella 
ADR-organ.1036 P.g.a. att besluten vid ADR inte är verkställbara, skall inrättande av 
on-line ADR-system inte ersätta myndigheternas övervakningsverksamhet, utan 
fungera som ett komplement till dessa.                                   

1031 Jag har tidigare i undersökningen riktat stark kritik mot ett avgörande av MD (MD 2003:120) där 
domstolen tog ställning till vad som kan anses utgöra direktmarknadsföring, se kap. 3.2.4.3.  
1032 MFL 39 och 41 §.  
1033 MFL 43 §. 
1034 Bl.a. de kommunala konsumentrådgivarna och Kkn fyller en viktig funktion med tanke på konsu-
mentskyddet. 
1035 Alternativt kunde man tänka sig att frivilliga organisationer skulle sköta om inrättandet och upp-
rätthållandet. 
1036 Förhoppningsvis kommer försöket med ECODIR att fortsätta och bli bestående. För närmare infor-
mation om ECODIR, se kap. 7.1.1.
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9 ANSVARSFRÅGOR 

I förevarande kapitel behandlas ansvarsfrågor, d.v.s. vem som kan ställas till ansvar 
för sändande av oönskade marknadsföringsmeddelanden. Utgångspunkten är natur-
ligtvis att det är avsändaren som är ansvarig för sina handlingar. Men många omstän-
digheter, som till viss del hör samman med det som är karakteristiskt för marknads-
föringsmeddelanden via de nya kommunikationsteknikerna, gör att ansvarsfrågan krä-
ver en särskild belysning. Den omständigheten att en stor del av marknadsföringsmed-
delandena sänds från ett annat land får t.ex. återverkningar på ansvarsfrågan; kan man 
i en sådan situation rikta förbudet för den otillåtna marknadsföringen mot någon i Fin-
land, eller kan myndigheterna överhuvudtaget ingripa om marknadsföringen härstam-
mar från utlandet? Kan man även tänka sig att de som förmedlar marknadsförings-
meddelandena, tjänsteleverantörerna, kan hållas ansvariga för icke tillåtna marknads-
föringsmeddelanden. Bl.a. dessa frågor behandlas i det följande. 

Innan jag går in på de specifika bestämmelserna i KSL beträffande ansvar för mark-
nadsföringsåtgärder och det marknadsrättsliga förbudet, skall jag behandla frågan om 
ansvarsgenombrott i syfte att utreda om ett eventuellt ersättningsanspråk kan riktas 
mot någon annan än det företag som sänder marknadsföringsmeddelandet.

9.1 Ansvarsgenombrott 

Makt och ansvar hänger samman; den som har makten bör också bära det juridiska 
ansvaret för ett företags åtaganden.1037 I dagens globala ekonomi är det allt vanligare 
med sammanslutningar mellan skilda företag. Det finns mångfasetterade konstellatio-
ner där företag kan äga andra företag via korsvist ägande.1038 Därför är det inte alltid 
så enkelt att utreda vilket företag som har den egentliga beslutsmakten, d.v.s. vilket 
företag som är det rätta ansvarssubjektet. Bildandet av dotterbolag som exploaterar 
naturresurser och förorenar miljön i andra länder, har bidragit till diskussionen om 
moderbolagets ansvar för dotterbolagets åtaganden.1039 Detta ansvar går under beteck-
ningen ansvarsgenombrott. Möjligheterna att tillgripa ansvarsgenombrott har behand-
lats inte endast i rättsdoktrinen, utan även intagits i lagstiftningen. Bestämmelser om 
ansvarsgenombrott finns i lagen om ersättning för miljöskador. I ifrågavarande lags 7 
§ ingår bestämmelser om ersättningsskyldighet. I paragrafen stadgas att förutom verk-
samhetsutövaren, är den som är jämförbar med verksamhetsutövaren ersättningsskyl-
dig. När man genomför bedömningen om en person är jämförbar med verksamhets-

1037 Se Wilhelmsson 2001 s. 240 f. 
1038 Valet av olika former för samägande hänger ofta samman med skattemässiga orsaker. Ibland kan 
företagskonstellationerna vara utarbetade i illegala syften, t.ex. för att kringgå skattebestämmelser.  
1039 Naturligtvis är det inte endast i samband med internationella koncerners verksamhet som frågan om 
ansvarsgenombrott aktualiserats. Men som Wilhelmsson konstaterar är problematiken kanske mest an-
gelägen i sådana situationer. Se Wilhelmsson 2001 s. 254. Det är i synnerhet i samband med dotterbo-
lagets konkurs som frågan om ansvarsgenombrott aktualiseras, se af Schultén 1984 s. 81. 
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utövaren skall man beakta personens bestämmanderätt, hans ekonomiska relation till 
verksamhetsutövaren samt den ekonomiska nytta som han eftersträvar i verksamhe-
ten (7 § 2 mom.). Ansvarsgenombrott har med andra ord vunnit insteg i den finska 
lagstiftningen, tills vidare dock endast i en snäv bemärkelse (miljöskador). Wilhelms-
son konstaterar dock att ”Det är emellertid uppenbart att det legislativa erkännandet 
av ansvarsgenombrott på miljörättens område ger ett stöd för tanken på ett utvidgat 
ansvarsgenombrott också mer generellt.”1040

Trots att det finns en del rättsfall på området och det har skrivits förhållandevis myck-
et, så kan man inte påstå att rättsläget kring moderbolagens ansvar för dotterbolagens 
förpliktelser skulle vara klart.1041 Merparten av det som skrivits om ansvarsgenom-
brott har skrivits ur en bolagsrättslig synvinkel. Därför är det inte så överraskande att 
ansvarsgenombrott har ansetts vara en åtgärd som skall tillgripas endast i undantags-
fall. Grundpelaren i aktiebolagsrätten är ju att en aktieägare ansvarar endast med den 
kapitalinsats som han har tillfört.1042 Som exempel på situationer där ansvarsgenom-
brott kan bli aktuellt har i rättslitteraturen nämnts fall där dotterbolaget saknar själv-
ständigt affärsmässigt syfte eller en självständig förvaltning samt om dotterbolaget är 
underkapitaliserat i förhållande till sin affärsverksamhet.1043 Enligt Rodhe är inget av 
kriterierna ensamt för sig tillräckligt, utan för att ansvarsgenombrott skall uppkomma 
förutsätts alla tre kriterier uppfyllas samtidigt.1044 Vissa anser däremot att inget krav 
bör uppställas på underkapitalisering, osjälvständig förvaltning etc. i dotterbolaget, ef-
tersom det då finns en risk att sådana rekvisit får en tvingande karaktär.1045 Gemen-
samt för alla synpunkter på möjligheten till ansvarsgenombrott är förekomsten av nå-
gon form av missbruk.1046 Förekommer inget missbruk av bolagsform så blir det inte 
aktuellt att tillämpa ansvarsgenombrott. Dessutom har man ansett att ansvarsgenom-
brott är ett sekundärt rättsmedel, och skall därför inte tillämpas om dotterbolaget självt 
kan ansvara för sina förpliktelser.1047

Wilhelmsson har dock granskat ansvarsgenombrott ur en ansvarsrättslig synvinkel, 
och konstaterar att de ovan nämnda förutsättningarna för ansvarsgenombrott då ter sig 
alltför restriktiva.1048 Han lyfter fram betydelsen av att binda samman makt med an-
svar. Det avgörande kriteriet är inte valet av bolagsform, utan att moderbolaget har 
medverkat till de åtgärder som dotterbolaget har vidtagit, d.v.s. att moderbolaget har 
ett inflytande över dotterbolaget.1049 Han gör en hänvisning till det köprättsliga 
kontrollansvaret och konstaterar: ”I den mån dotterbolagets verksamhet ligger inom 

1040 Se Wilhelmsson 2001 s. 254 f. 
1041 Se Wilhelmsson 2001 s. 255. 
1042 Se Wilhelmsson 2001 s. 257. 
1043 Se Sainio 1996 s. 324 f. Jfr SOU 1987:59 där det konstateras att underkapitalisering och orsakerna 
till en sådan utgör omständigheter som är av central betydelse vid bedömningen av om ansvarsgenom-
brott skall anses föreligga, se SOU 1987:59 s. 110. 
1044 Se Rodhe 1984 s. 487.  
1045 I stället bör man göra en helhetsbedömning där man fäster särskild vikt vid om bolaget har påvisats 
skyldig till missbruk eller annat illojalt beteende. Se Brocker & Grapatin 1996 s. 88. 
1046 Se Huhtamäki 1999 s. 147. 
1047 Se Wilhelmsson 2001 s. 257. 
1048 Se Wilhelmsson 2001 s. 257. 
1049 I motsats till det som betonats vid en granskning av ansvarsgenombrott ur en bolagsrättslig syn-
vinkel skall detta kriterium inte vara en bland flera kumulativa förutsättningar, utan enligt Wilhelmsson 
vara det avgörande kriteriet. Med stöd av detta påpekar han att det inte föreligger några skäl för att anse 
att moderbolagets ansvar skall vara sekundärt. Se Wilhelmsson 2001 s. 258. 
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ramen för moderbolagets kontrollsfär talar de ansvarsrättsliga argumenten för ett 
kontrollansvar också för ett ansvarsgenombrott mot moderbolaget.”1050 Wilhelmsson 
betonar dock att de bolagsrättsliga argumenten som talar mot ett ansvarsgenombrott 
sätter vissa gränser för hur långt ansvarsgenombrottet kan genomföras, något generellt 
ansvarsgenombrott är det inte fråga om.1051

Om motparten som drabbas av moderbolagets beslut utgörs av en konsument, är det 
enligt Wilhelmsson motiverat att sänka tröskeln för ansvarsgenombrott.1052 I dylika 
fall talar han om att det vore en ändamålsenlig lösning att godta en identifikation mel-
lan moderbolaget och dotterbolaget, där skadan har förorsakats av dotterbolaget. Mo-
derbolagets ansvar skulle vara primärt, och konsumenterna skulle därmed inte vara 
förpliktade att först ha riktat sitt skadeståndskrav mot dotterbolaget. Konsumenterna 
skulle inte heller behöva visa att moderbolaget de facto har varit delaktigt i den skade-
bringande åtgärden. Ett moderbolag har normalt möjlighet att utöva inflytande över 
dotterbolaget. Till följd av detta anser Wilhelmsson att det inte i den enskilda pro-
cessen nödvändigtvis behöver bevisas att moderbolaget har utövat inflytande, utan 
detta presumeras vara fallet. För att kunna undgå ansvar bör moderbolaget visa att det 
av något skäl inte har haft möjlighet att utöva inflytande över dotterbolaget.1053       

De nya kommunikationsteknikerna har gjort det möjligt att snabbt och billigt grunda 
dotterbolag i många enskilda stater. I synnerhet om det är fråga om produkter som kan 
levereras digitalt, behövs inte nödvändigtvis fler än en anställd i dotterbolaget. Denna 
person kan ensam sköta om utarbetandet och uppdatering av webbsidor på det ifråga-
varande nationella språket, sända direktmarknadsföringsmeddelanden via de nya kom-
munikationsteknikerna, övervaka att tekniken fungerar o.s.v. Detta torde leda till att 
frågan om ansvarsgenombrott kan komma att aktualiseras betydligt oftare än tidigare.  

9.2 Problemet med gränsöverskridande marknadsföring 

Gränsöverskridande marknadsföring har förekommit i mindre skala redan en lång tid. 
T.ex. många utländska tidningar och tidskrifter innehåller reklam. Eftersom reklam i 
tidningar är tillåtet, är frågeställningen i dessa fall dock en annan; man ställer sig frå-
gan hur man skall förhålla sig till sådan reklams innehåll som strider mot den finska 
lagstiftningen.1054 I och med uppkomsten av satellit- och kabelsändningar skedde det 
en märkbar ökning av gränsöverskridande marknadsföring. Även i detta fall är dock 
spörsmålet huruvida man kan ingripa mot innehållet i själva reklamen.1055 Men det 

1050 Se Wilhelmsson 2001 s. 259. Här skall dock inte den intressanta frågan om möjligheten att utvidga 
tillämpningsområdet för det köprättsliga kontrollansvaret behandlas. För denna fråga hänvisas till Wil-
helmsson 2001 s. 247 f.   
1051 Se Wilhelmsson 2001 s. 259. 
1052 Som stöd för detta åberopar han exempel på andra sammanhang där lagstiftaren har valt att tiller-
känna möjlighet för konsumenter att framställa krav mot den reella beslutsfattaren. Så är fallet t.ex. en-
ligt produktansvarslagen och konsumentens rätt att vid fel i vara rikta krav mot tidigare säljled, KSL 
5:31. Se Wilhelmsson 2001 s. 262 f.   
1053 Se Wilhelmsson 2001 s. 264. 
1054 Se t.ex. alkoholL 33 § och TobaksL 8 §, där lagstiftaren har valt den lösningen att reklam för alko-
hol och tobak är tillåtna i utländska trycksaker, vars huvudsakliga ändamål inte är att göra reklam för 
alkohol eller tobak. 
1055 I Sverige var situationen annorlunda, eftersom reklam i TV och radio var förbjudet under den tid-
punkt som de utländska reklamsändningarna började sändas till svenska hushåll. 
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stora genombrottet för utländsk marknadsföring var Internets uppkomst. Naturligtvis 
är spörsmålet om marknadsföringens innehåll en synnerligen central fråga även vid 
marknadsföring på Internet, men den frågeställningen faller utanför mitt forskningste-
ma. Nedan behandlas ansvarsfrågan vid gränsöverskridande marknadsföring närmast 
med tanke på själva marknadsföringskanalen, oberoende av vilket innehåll själva 
marknadsföringsmeddelandet har. 

9.2.1 MD:s praxis vid gränsöverskridande marknadsföring 

Den första frågan som måste besvaras vid gränsöverskridande marknadsföring är till-
lämpningsområdet för den nationella marknadsföringslagstiftningen; kan 2 kap. KSL 
tillämpas när marknadsföringsåtgärderna sker från utlandet? MD har i ett flertal avgö-
randen (bl.a. MD 1987:13 och 1990:19) besvarat frågan jakande. 

I förarbetena till den svenska L om otillbörlig konkurrens ger departementschefen 
följande uttalande angående gränsöverskridande marknadsföring: ”Huvudsyftet med 
den föreslagna lagstiftningen är att sörja för att vissa normer iakttas inom reklam 
och marknadsföring på den svenska marknaden. Avgörande för om generalklausu-
len skall tillämpas på en viss åtgärd bör därför vara om åtgärden är inriktad på en 
svensk publik. Var åtgärden har företagits är däremot i princip utan betydelse … 
Detta bör gälla vare sig reklamen är särskilt inriktad på Sverige eller vänder sig 
till en internationell publik, däribland den svenska.”1056

MD 1990:19. Fallet gällde reklam på de engelska tv-kanalerna Super Channel och 
Sky Channel. Båda kanalerna sände barnprogram som bestod av diverse tecknade 
serier. Det förekom avbrott i barnprogrammen, under vilka det visades reklaminslag. 
Vissa reklaminslag använde samma figurer som fanns i de tecknade serierna, medan 
vissa reklaminslag innehöll våldsscener. I sina yrkanden krävde KO att förbudet 
skulle riktas såväl mot den utländska tillverkaren som den inhemska importören. Den 
inhemska importören motsatte sig kravet på förbud med motiveringen att bolaget inte 
hade beställt ifrågavarande marknadsföringsåtgärder, och hade inte heller haft möjlig-
het att disponera över reklamens innehåll.1057 Den utländske tillverkaren motsatte sig 
en tillämpning av KSL med följande motivering: ”Den marknadsföring, varom nu är 
fråga, kan inte anses ha ägt rum i Finland och ej ens vara riktad till finländska konsu-
menter. Antalet hushåll i Finland, där man tar emot satellittelevision, är försvinnande 
litet i jämförelse med världen i övrigt.” I sina motiveringar huruvida 2 kap. KSL kan 
tillämpas konstaterar MD följande:  

”Marknadsföringsreglerna i KSL avser marknadsföring, som riktar sig till konsu-
menter, som bor i Finland, oberoende av om marknadsföringen sker från Finland 
eller från en plats utanför Finlands gränser. Enligt den tolkning, som är rådande i 
de nordiska länderna, kan nationella regler beträffande marknadsföring tillämpas 
oberoende av om marknadsföringsåtgärderna utföres i det egna landet eller i utlan-
det. KSL i Finland gör ingen åtskillnad med avseende på om den, som genomför 

1056 Se prop. 1970 nr 57 s. 93. 
1057 KO:s yrkanden mot importören förkastades av MD. Motiveringen härför var att importören inte 
hade beställt ifrågavarande satellittv-reklam och marknadsföringen hade inte heller i övrigt utförts på 
importörens uppdrag. En ytterligare omständighet som MD fäste uppmärksamhet vid, var att importö-
ren sålde de leksaker som visats i tv-reklamen under andra namn och förpackade i särskilda förpack-
ningar, i avsikt att hålla sin egen marknadsföring skild från satellittv-reklamen.   
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eller beställer marknadsföringen är finländare eller utlänning. Finland har inga in-
ternationella avtal, som skulle hindra att KSL tillämpas i detta avseende.1058

    
MD:s avgöranden ovan visar att domstolen givit 2 kap. KSL ett vitt tillämpnings-
område. Om marknadsföringen kan anses rikta sig mot konsumenter bosatta i Finland, 
anser MD att KSL 2 kap. kan tillämpas, oberoende av varifrån marknadsföringsåtgär-
derna företas.1059 Problemen upphör dock inte här. Följande problem som uppkommer 
hör samman med påföljderna. Påföljdssystemet i KSL kan vara förhållandevis inef-
fektivt. I synnerhet om ett förbud inte förstärks med vite så saknar förbudet helt rätts-
liga påföljder.1060 Även om MD förstärker ett förbud gentemot en näringsidkare utom-
lands så kan inte vitet genomdrivas utomlands. Som Wilhelmsson uttrycker situatio-
nen blir ett förbud endast ett slag i luften om inte ifrågavarande näringsidkare frivilligt 
beslutar sig för att rätta sig efter förbudet.1061

Förbud mot utländska näringsidkare kan dock bli effektiva i vissa situationer. MD har 
rätt att rikta förbud mot ägaren av det informationsmedium genom vilket marknads-
föringsåtgärderna sprids. Det innebär att förbud vid t.ex. utländska satellitsändningar 
som distribueras via kabel, kan riktas mot det finska bolag som sköter distributionen 
via kabeln.1062 För televisionssändningar finns det numera särskilda regler, eftersom 
EU år 1989 antog det s.k. TV-direktivet.1063 Beträffande marknadsföringslagstiftning-
ens tillämpningsområde föreskriver direktivet en sändarlandsprincip. Sändarlandsprin-
cipen innebär att det är myndigheterna i sändarlandet som skall ansvara för kontrollen 
över att TV-företagen följer den inhemska regleringen. Sändarlandsprincipen har dock 
även en annan sida. Myndigheterna kan endast kontrollera de inhemska företagen. De 
har ingen rätt att kontrollera verksamheten hos de företag som är etablerade i en annan 
medlemsstat.1064

Speciellt i de nordiska länderna, som under en lång tid har haft ett förhållandevis 
starkt konsumentskydd, väcktes frågan om sändarlandsprincipen förhindrar tillämp-
ning av de nationella marknadsföringslagarna beträffande sändningar från andra med-
lemsstater. Frågan har också varit uppe för prövning hos EG-domstolen, i det s.k. De 
Agostini-målet.1065 EG-domstolen ansåg att sändarlandsprincipen inte hindrar en till-
lämpning av nationell lagstiftning beträffande omständigheter som inte regleras i di-
rektivet. Domstolen konstaterar bl.a. ”Direktivet utgör således i princip inte hinder för 

1058 Det bör poängteras att så var fallet innan Finlands medlemskap i EES och EU. 
1059 Speciellt vid marknadsföring via Internet uppkommer dock frågan när en marknadsföringsåtgärd 
kan anses vara riktad till konsumenter i Finland. Denna fråga kommer att behandlas i följande kapitel. 
1060 Ett förbud skall förstärkas med vite, om det inte av särskilt skäl är obehövligt (KSL 2:7.1). Ett 
exempel på en sådan situation är att näringsidkaren på förhand har meddelat att han går med på KO:s 
yrkanden, men KO trots detta beslutar att föra ärendet till MD p.g.a. att han anser det vara betydelse-
fullt att få ett prejudikat i saken. Se RP 8/1977 s. 30. Av denna orsak bör ett avgörande att inte utfärda 
vite alltid uttryckligen motiveras, se Wilhelmsson 1989 s. 116. 
1061 Se Wilhelmsson 1989 s. 159.  
1062 Se Wilhelmsson 1989 s. 160. 
1063 Rådets direktiv av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television 
(89/552/EEG).  
1064 Se Hasselberg & Karlsson & Söderlund 2002 s. 16. 
1065 Förenade målen C-34-36/95 Konsumentombudsmannen v De Agostini (Svenska) Förlag AB res-
pektive TV-Shop i Sverige AB. MD (avgörande 1998:17) riktade under ärendets behandling en begäran 
till EG-domstolen om ett förhandsavgörande beträffande frågan huruvida TV-direktivet förhindrar en 
medlemsstat att ingripa mot TV-reklam som sänds från en annan medlemsstat. 
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en tillämpning av nationella föreskrifter som på ett generellt sätt syftar till att främja 
konsumentskydd utan att det för den skull införs en andra kontroll av televisions-
sändningar utöver den som den sändande medlemsstaten är skyldig att utföra.1066 Att 
beträffande televisionssändningar från andra medlemsstater tillämpa sådana före-
skrifter i en medlemsstat som de som diskuteras i målen vid den nationella domstolen, 
vilka har till syfte att skydda konsumenter och i vilka det i detta syfte uppställs ett sys-
tem med förbud och ålägganden som är förenade med viten och som riktar sig till an-
nonsörerna, framstår således inte som ett hinder som är förbjudet enligt direkti-
vet.”1067 EG-domstolen fastslår dock att en förutsättning för att tillämpa nationell lag-
stiftning gentemot en utländsk annonsör är att åtgärderna inte är diskriminerande; de 
måste med andra ord påverka saluföringen av inhemska produkter och produkter från 
en annan medlemsstat på samma sätt. Dessutom måste bestämmelserna vara nödvän-
diga för att tillgodose tvingande allmänna intressen och stå i proportion till dessa syf-
ten, och om detta inte kan tillgodoses genom åtgärder som i mindre utsträckning be-
gränsar handeln inom gemenskapen.1068 TV-direktivet innehåller en del specifika be-
stämmelser om TV-reklam, bl.a. regler om reklam riktad till barn. Det är den sändan-
de medlemsstaten som skall säkerställa att de specifika bestämmelserna följs.1069 Den 
mottagande medlemsstaten får inte tillämpa egna strängare regler i dylika frågor, ef-
tersom det skulle innebära en otillåten andrahandskontroll.1070 Med andra ord är det 
endast den generella delen av marknadsföringslagstiftningens materiella regler som 
den mottagande medlemsstaten är tillåten att tillämpa.1071 EG-domstolens tolkning i 
De Agostini-målet har senare tillämpats av den svenska MD i avgörande 2000:4, och 
kan anses vara gällande rätt för marknadsföring i televisionssändningar.1072

Den andra situationen där ett förbud kan bli effektivt är om marknadsföringen från 
näringsidkaren utomlands kan anses vara utförd för en finsk näringsidkares räkning. I 
så fall kan förbudet riktas mot den finska näringsidkaren.1073 Ser man på praxis hos 
MD kan man konstatera att domstolen även använt sig av denna möjlighet. Så var fal-
let i MD 1987:13. I nämnda fall hade det i satellittv-kanalen Sky Channel förekommit 
reklaminslag för McDonald’s måltider. Reklamen hade publicerats på uppdrag av 
McDonald’s System of Europe som var beläget i Frankfurt. KO väckte talan mot det 
finska bolaget McDonald’s Oy, som i sitt bemötande yrkade på att KO:s talan skulle 
avvisas till följd av att bolaget inte var rätt svarande. Enligt bolaget hade det inga möj-
ligheter att kontrollera reklamen på Sky Channel och det hade ingen del i avtalsför-
hållandena mellan Sky Channel och de lokala kabeltv-bolagen. Därför kunde bolaget 
inte påverka reklamen som sändes via kabeltv. MD konstaterar dock i sitt avgörande 
att McDonald’s Oy hade under samma tidpunkt genomfört egna reklamkampanjer 

1066 Punkt 34. 
1067 Punkt 35. Domstolen konstaterar vidare att reglerna i direktivet om vilseledande reklam (84/450/ 
EEG) skulle riskera att förlora sitt innehåll beträffande TV-reklam, om den mottagande medlemsstaten 
fråntogs varje möjlighet att ingripa mot en annonsör utomlands (punkt 37). TV-direktivet hindrar inte 
att ingripa mot en annonsör till följd av reklam som sänts från en annan medlemsstat, under förutsätt-
ning att ingreppet inte inom dess territorium hindrar återutsändning i egentlig mening av televisions-
sändningar som härrör från den andra medlemsstaten (punkt 38). 
1068 Punkt 47. 
1069 Punkt 57. 
1070 Punkterna 59 och 60. För en närmare analys av domstolens avgörande, se Bernitz JT 1997-98 s. 
479 ff. 
1071 Se Hasselberg & Karlsson & Söderlund 2002 s. 17 f. 
1072 Se Hasselberg & Karlsson & Söderlund 2002 s. 18. 
1073 Se Wilhelmsson 1989 s. 160. 
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som till sitt innehåll var liknande det som sändes via Sky Channel. Därför ansåg MD 
att marknadsföringen på Sky Channel hade skett för McDonald’s Oy:s räkning. 

Fallet avgjordes innan TV-direktivet hade antagits1074, och frågan är om MD idag 
skulle ha haft behörighet att förbjuda TV-reklamen. I TV-reklamen hade det an-
vänts leksaksbåtar som förpackning till hamburgermåltider, och dessa gavs bety-
dande utrymme i reklamen. Dessutom hade bolaget i reklamen använt ett barn som 
uppmanade sin förälder att köpa en leksaksbåt. På basis av detta förbjöd MD bola-
get att i sin reklam riktad till barn a) använda produktförpackningar som det huvud-
sakliga budskapet och själva erbjudandet i en sekundär ställning i reklamen samt b) 
använda barn på en central plats i reklamen på sådant sätt att barnet framför en upp-
maning att köpa produkten. Med stöd av EG-domstolens tolkning i De Agostini-
målet kan följande konstateras: MD skulle inte idag kunna ingripa mot en sådan 
TV-reklam, som sänds från en annan medlemsstat, där barn framför en uppmaning 
att köpa en produkt. Det här följer av TV-direktivets artikel 16 punkt b) som lyder: 
”Den skall inte direkt uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar eller and-
ra att köpa de utannonserade varorna eller tjänsterna.” Däremot skulle MD fort-
sättningsvis kunna ingripa mot TV-reklam, som sänds från en annan medlemsstat, 
där något annat än själva erbjudandet ges en primär ställning. Det hör nämligen till 
den generella delen av marknadsföringslagstiftningen som inte specifikt finns regle-
rat i TV-direktivet, och förbud mot sådan marknadsföring gäller inte endast i de fall 
marknadsföringen riktar sig mot barn.1075

Ovan har framgått att de finska myndigheterna under vissa förutsättningar har rätt att 
rikta ett förbud mot ett inhemskt företag, när marknadsföringen sänds från utlandet. 

Så är fallet om marknadsföringen kan anses ske för det finska bolagets räkning, 
vilket MD ansåg vara fallet i MD 1987:13. Av nämnda avgörande kan man utläsa 
att som kriterium för att så är fallet är t.ex. att det finska företaget har en motsva-
rande marknadsföringskampanj samtidigt. Att det inte nödvändigtvis förutsätts så 
”stränga” kriterier kan utläsas av MD:s uttalanden i MD 1990:19: ”Marknadsdom-
stolen anser att Brio-Scanditoy Ab inte enbart av den anledningen att det impor-
terar ifrågavarande produkter är ansvarigt för den i ansökan avsedda satellittv-
reklamen. KO:s yrkanden grundar sig bland annat på sambandet mellan tv-rekla-
men och de i Finland sålda produkternas förpackningar. Man kan därför inte anse 
det vara uteslutet att (framhävt här) ifrågavarande tv-reklam sker för bolagets räk-
ning.” Jfr även Bernitz’ kommentarer angående MD 1987:13 där han säger att ett 
betydligt mindre mått av egna marknadsföringsåtgärder borde räcka för att anse att 
dotterbolaget, i egenskap av näringsidkare som ”beställer eller företar marknadsfö-
ring” kan påföras förbud enligt KSL 2:7.1076

EG-domstolens tolkning i De Agostini-målet medför dock att en medlemsstat inte kan 
ingripa vid TV-reklam som sänds från en annan medlemsstat, i frågor som specifikt 
reglerats i TV-direktivet. Här är det dock skäl att poängtera att med stöd av direktivet 
om förbudsföreläggande har vissa myndigheter och registrerade föreningar med upp-
gift att bevaka konsumenternas intressen rätt att anhängiggöra ett ärende i en annan 
EES-stat. Dessa har rätt att yrka på att sådan verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 

1074 Det bör också poängteras att Finland inte heller var medlem av EU vid nämnda tidpunkt. 
1075 Jfr även Viitanen 2003 s. 104. Se t.ex. MD 2000:8 där domstolen förbjöd presentationer av utlott-
ningar och priser på ett sådant sätt att de dominerar innehållet i marknadsföringen.           
1076 Se Bernitz 1988 s. 24. 
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punkten1077 och som kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade allmänna 
intressen i Finland, förbjuds.1078

9.3 Internet och den gränsöverskridande marknadsföringen 

Framväxten av satellit-TV ökade den internationella marknadsföringen betydligt, men 
i och med Internet så har ökningen varit explosionsartad. Naturligtvis kan många av 
de ansvarsfrågor som nämndes ovan vid genomgången av TV-reklam som sänds från 
utlandet, besvaras på samma sätt. 

Marknadsföringen över Internet avviker dock på många sätt från TV-reklam, och 
ett flertal nya frågeställningar uppstår. Bl.a. är marknadsföringen över Internet 
mycket mer internationell än marknadsföringen via satellit-TV. Dessutom kan en 
stor del av marknadsföringen över Internet inte anses ske för något inhemskt bolags 
räkning. Orsaken härför är att det är mycket förmånligt att genomföra global 
marknadsföring över Internet, och dylika marknadsföringskampanjer genomförs of-
ta av småföretag som inte har några egna återförsäljare eller importörer i enskilda 
länder. En bidragande orsak till att bolagen inte nödvändigtvis är i behov av återför-
säljare eller importörer hör samman med produkttyperna. Många produkter, t.ex. 
musik och datorprogram, kan överföras i elektroniskt format till köparen. Men även 
mer tekniskt komplicerade produkter lämpar sig bra att sälja on-line direkt till kon-
sumenterna. Företagen har nämligen ofta s.k. faq-sidor där den potentiella köparen 
lätt får information om produkten. Dessutom kan företaget på sina webbsidor ha 
länkar till elektroniska produktpresentationer. Nästan alla företag på Internet er-
bjuder även möjlighet för besökarna att ställa tilläggsfrågor, antingen via e-post 
eller i realtid via chattsidor eller andra motsvarande lösningar. Beroende på den po-
tentiella besökarens utrustning kan han även delta i videokonferenser med säljföre-
taget. Eftersom företagen har möjlighet att inkludera nästan obegränsad mängd in-
formation på sina hemsidor, kan de även ha informationen på sina hemsidor över-
satt till många olika språk. Allt detta medför att de potentiella köparna inte längre i 
lika hög grad är beroende av lokala återförsäljare för att erhålla information om pro-
dukterna.   

I enlighet med MD:s praxis kring sattelittv-reklam kan det marknadsrättsliga förbudet 
riktas mot ett finskt företag för sådan marknadsföring på Internet, vilken kan anses 
ske för det finska företagets räkning. Likaså har KO och registrerade föreningar med 
uppgift att bevaka konsumenternas intressen rätt att anhängiggöra ett ärende i en an-
nan EES-stat, om marknadsföringsåtgärderna t.ex. är vilseledande.1079 Situationen 
med oönskade marknadsföringsmeddelanden är dock litet mer problematisk. I förteck-
ningen över direktiv som omfattas av förbudsföreläggande ingår såväl distansavtalsdi-
rektivet (97/7/EG) som direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG). I båda dessa 
direktiv (artikel 10 i distansavtalsdirektivet och artikel 7 i direktivet om elektronisk 
handel) finns bestämmelser om användning av vissa tekniker. Problemet är att an-
vändning av elektronisk post i marknadsföringssyfte i dessa direktiv bygger på en opt-

1077 I 1 § 1 mom. 2 punkten L om gränsöverskridande förbudsförfarande listas de direktiv som omfattas 
av förbudsföreläggande. I denna lista ingår TV-direktivet: artiklarna 10–21. Nämnda artiklar hör till 
direktivets 4. kapitel, som har överskriften ”TV-reklam, sponsring och köp-TV” (överskriften ändrades 
genom direktiv 97/36/EG).  
1078 L om gränsöverskridande förbudsförfarande 4 §. 
1079 L om gränsöverskridande förbudsförfarande 1 § 1 mom. 2 punkten. 
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out-lösning.1080 Som det framkommit tidigare så är det först i direktivet om integritet 
och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) som EU går in för en linje med opt-in 
även för e-post. ”Föregångaren” till sistnämnda direktiv, direktivet om behandling av 
personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (97/66/ 
EG), som upphävdes när direktiv 2002/58/EG trädde ikraft, tillämpade ett system med 
opt-out för elektronisk post. Detta direktiv nämns inte i listan över direktiv som om-
fattas av förbudsföreläggande. I och för sig var detta med tanke på konsumenternas 
rättsskydd inte av någon avgörande betydelse, eftersom de direktiv som nämns i listan 
erbjuder konsumenterna samma skydd. Men i och med införandet av ett system med 
opt-in som erbjuder konsumenterna betydligt bättre skydd mot oönskade marknads-
föringsmeddelanden via elektronisk post, så står vi inför ett betydande problem om in-
te bestämmelserna om förbudsföreläggande ändras. Karakteristiskt för e-posten är ju 
att den i allra högsta grad är gränsöverskridande. En väldigt stor del av den marknads-
föring som mottagaren får via e-posten härstammar från andra länder. Har inte de na-
tionella myndigheterna rätt att anhängiggöra talan i andra EES-stater om att förbjuda 
företag att sända marknadsföringsmeddelanden utan mottagarnas förhandssamtycke, 
är sannolikheten att nyttan med ett system med opt-in blir försumbar.  

Förbudsföreläggande kan ske endast i en annan EES-stat. Därför måste man utreda 
när en verksamhet kan anses ske från EES-området, d.v.s. frågan om etablering. Frå-
gan var en verksamhet är etablerad har fått ökad betydelse i och med den tekniska ut-
vecklingen, eftersom det t.ex. är möjligt att placera webbplatser och servrar i många 
olika länder. Även i fråga om satellittv-sändningar har problemet med var en verk-
samhet skall anses vara etablerad uppkommit. Därför skall nedan kort behandlas eta-
bleringsbestämmelserna i TV-direktivet, innan jag går in på etablering beträffande 
verksamhet över Internet. 

9.4 Etablering 

9.4.1 Etableringsbestämmelserna i TV-direktivet1081

Etableringsbestämmelserna finns intagna i artikel 2. Som utgångspunkt för var ett pro-
gramföretag är etablerat är platsen för huvudkontoret och den plats där de redaktio-
nella besluten om programsammansättningen fattas.1082 Även om ett programföretag 
saknar såväl huvudkontor som arbetsstyrka i någon av medlemsstaterna, kan företaget 
anses vara etablerat i en medlemsstat om det använder sig av tilldelad frekvens eller 
satellitkapacitet eller en satellitupplänk belägen i en medlemsstat.1083 Vid avgörandet 
av etableringsställe är de funktionella kriterierna, såsom verksamhetsställe och den 
plats var största delen av arbetsstyrkan arbetar, primära medan de tekniska kriterierna, 
såsom satellitkapacitet, skall komma i fråga endast i undantagsfall.1084    

1080 Se närmare kap. 3.1 ovan. 
1081 Med TV-direktivet avses här det s.k. nya TV-direktivet (97/36/EG). Direktiv 89/552/EG innehöll 
inga definitioner av etablering. 
1082 Om huvudkontoret är beläget i en medlemsstat medan de redaktionella besluten om programsam-
mansättningen fattas i en annan medlemsstat, är det avgörande kriteriet den plats där en betydande del 
av arbetsstyrkan arbetar. Arbetar en betydande del av arbetsstyrkan i båda medlemsstaterna, skall före-
taget bedömas vara etablerat i den medlemsstat där huvudkontoret finns (artikel 2 punkt 3b).   
1083 Artikel 2 punkt 4. 
1084 Se RP 34/1998 s. 32. 
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9.4.2 Frågor kring etablering vid verksamhet över Internet  

Som ovan nämndes har utvecklingen inom informationsteknologin medfört nya utma-
ningar för frågan om etableringsort. Kan IT-specifika tekniska kriterier, såsom ort där 
en server är placerad eller ort varifrån en webbsida är tillgänglig, avgöra var en verk-
samhet skall anses vara etablerad? Frågan om etableringsort har behandlats bl.a. i di-
rektivet om elektronisk handel.1085 I punkt 19 i ingressen till nämnda direktiv står att 
läsa: 

”Tjänsteleverantörens etableringsort bör fastställas i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis, enligt vilken etableringsbegreppet omfattar det faktiska bedrivandet av 
näringsverksamhet med hjälp av ett fast driftställe under obestämd tid. Detta krav 
uppfylls även om ett företag är bildat för en viss tid. För ett företag som tillhanda-
håller tjänster via en webbplats på Internet är etableringsorten inte den ort där ut-
rustningen för webbplatsen finns eller den ort från vilken det går att nå webbplat-
sen, utan den ort där det utövar sin näringsverksamhet. När en tjänsteleverantör 
har flera etableringsorter är det viktigt att fastställa från vilken etableringsort 
tjänsten i fråga tillhandahålls. När det är svårt att avgöra från vilken av flera 
etableringsorter en viss tjänst tillhandahålls, skall detta vara den ort där centrumet 
för leverantörens verksamhet ligger när det gäller denna särskilda tjänst.” 

Med stöd av detta anser Larsson att en webbsida inte kan uppfylla kraven för etable-
ringsställe.1086

Beträffande marknadsföring över Internet föreligger det inga godtagbara skäl för att 
man skulle tillåta en för konsumenterna oförmånligare lösning, än den som valts i TV-
direktivet. Som det framkom i föregående kapitel skall ett programföretag enligt 
artikel 2 punkt 4 i TV-direktivet anses vara etablerad i en medlemsstat, om de använ-
der sig av a) en frekvens som upplåtits av medlemsstaten, b) en satellitkapacitet som 
hör till medlemsstaten eller c) använder sig av en satellitupplänk som är belägen i 
medlemsstaten. Punkt c) kan jämställas med en situation där utrustningen för webb-
platsen finns placerad. Det innebär att den ort där servern finns stationerad bör anses 
utgöra etableringsort, om man inte p.g.a. andra omständigheter kan anse att etable-
ringsorten är belägen i en annan medlemsstat.1087 Genom en sådan tolkning kan med-
lemsstaterna ingripa mot olaglig marknadsföring via en server belägen inom en EES-
stat, även om företaget som företar marknadsföringsåtgärderna är beläget i ett tredje 
land. Av det ovan sagda följer att medlemsstaterna kan vidta åtgärder vid olaga mark-
nadsföring både om marknadsföringen sker via en server som är belägen inom EES-
området av ett företag registrerat och verksamt i tredje land, och om marknads-
föringen sker via en server placerad i tredje land av ett företag som utövar närings-

1085 Artikel 3 punkt 1. 
1086 Se Larsson 2002 s. 269. Jfr Bogdan som kommer till ett annat resultat i sin analys huruvida en 
Internethemsida kan utgöra ett driftsställe. Som utgångspunkt använder han ett fiktivt exempel på ett 
irländskt företag som har en interaktiv hemsida placerad på en server i Sverige. Webbsidan är program-
merad på så sätt att den automatiskt kan bekräfta och acceptera beställningen samt leverera produkten 
elektroniskt. Han kommer till det slutresultatet att en sådan interaktiv webbsida kan anses uppfylla 
kraven på driftställe. Det är dock skäl att påpeka att Bogdan själv är tveksam i sina slutledningar samt 
att artikeln är skriven redan år 1998. Se Bogdan 1998b s. 825 f. 
1087 T.ex. om företaget som företar marknadsföringsåtgärder över Internet har sitt huvudkontor i en 
annan medlemsstat, följer av en analog tillämpning av bestämmelserna i TV-direktivet att det är i den 
medlemsstaten var huvudkontoret finns som är avgörande.    
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verksamhet på en ort i en EES-stat. Endast genom en sådan tolkning blir skyddet mot 
olaga marknadsföring tillräckligt effektivt gentemot konsumenterna. Även i direktivet 
om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter (95/46/EG) har frågan reglerats på motsvarande 
vis. I artikel 4 som behandlar tillämplig nationell rätt har man tagit ställning till den 
händelse att den registeransvarige inte är etablerad inom gemenskapen. Artikel 4 
punkt 1 lyder enligt följande:  

”Varje medlemsstat skall tillämpa de nationella bestämmelser som den för genom-
förandet av detta direktiv antar för behandlingen av personuppgifter när  
[…] 
c) den registeransvarige inte är etablerad på gemenskapens territorium och för 
behandling av personuppgifter använder databehandlad eller icke databehandlad 
utrustning som befinner sig på den nämnda medlemsstatens territorium, om inte 
sådan utrustning endast används för att låta uppgifter passera genom gemen-
skapen.”

De nationella medlemsstaterna har med andra ord möjlighet att ingripa om det på 
deras territorium finns utplacerad utrustning för behandling av personuppgifter.1088

Begreppet utrustning har inte definierats i direktivet, men hit torde höra fysiska 
företeelser såsom frågeformulär och terminaler.1089 Av artikel 4.1 punkt c följder dock 
att den nationella rätten inte blir tillämplig, om utrustningen i en medlemsstat används 
endast för att överföra personuppgifter mellan olika tredje land. Exempel på en situa-
tion där utrustningen används endast för att låta uppgifter passera genom gemen-
skapen är när avsändaren i ett tredje land skickar ett e-postmeddelande, som förmed-
las via en server belägen inom gemenskapen till en mottagare i ett tredje land.1090 En 
liknande tolkning torde bli gällande även vid marknadsföring. Låt oss anta följande 
händelseförlopp i en marknadsföringsåtgärd: ett amerikanskt företag, som äger en 
server inom gemenskapen, sänder via denna server marknadsföringsmeddelanden per 
e-post till konsumenter i USA utan att ha inhämtat mottagarnas förhandssamtycke. I 
en sådan situation blir inte direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
tillämpligt, eftersom marknadsföringen inte riktar sig mot konsumenter inom gemen-
skapen.1091 I och för sig är en sådan marknadsföringsåtgärd inte förbjuden i USA, 
eftersom där tillämpas ett system med opt-out vid marknadsföring via e-post.1092    

1088 Se även punkt 20 i ingressen till ifrågavarande direktiv där följande kan läsas: ”Den omständig-
heten att den registeransvarige är etablerad i ett tredje land får inte utgöra ett hinder för det skydd som 
enskilda personer ges i detta direktiv. I sådana fall skall på behandlingen av uppgifter tillämpas den 
medlemsstats lagstiftning som innehåller de hjälpmedel som används för behandlingen.”
1089 Se Öman & Lindblom 2001 s. 68. 
1090 Se Korfits Nielsen & Waaben 2001 s. 122. Även i den amerikanska rättspraxisen har man bedömt 
situationen så att en servers placering inte har någon avgörande betydelse. Se t.ex. Voyeur Dorm, L.C. 
v. City of Tampa, 265 F.3d 1232 (C.A.11 (Fla.) 2001), s. 1236 f där domstolen konstaterar: ”Here, the 
audience or consumers of the adult entertainment do not go to 2312 West Farwell Drive or congregate 
anywhere else in Tampa to enjoy the entertainment. Indeed, the public offering occurs over the Internet 
in ‘virtual space’.”   
1091 Frågan om när marknadsföring kan anses vara riktad till konsumenter inom gemenskapen skall be-
handlas i följande kapitel. 
1092 Här skall inte behandlas frågan om när tredje lands myndigheter kan ha rätt att stänga en server be-
lägen inom gemenskapen till följd av vissa grövre brott.    
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9.5 Tjänsteleverantörernas ansvar 

Ifall marknadsföring förmedlas via television eller radio kan även ägaren av det infor-
mationsmedium genom vars förmedling av marknadsföringen sker hållas ansvarig och 
påläggas ett förbud enligt KSL 2:7.1093 Ifall programmet sänds via kabel, kan förbudet 
riktas även mot företaget som sköter distributionen via kablarna.1094 Den centrala frå-
gan är om dessa ansvarsbestämmelser kan överföras även till ägare av de ”nya” distri-
butionskanalerna. Kan t.ex. Internet- och teleoperatörer bli ansvariga för marknadsfö-
ring som förmedlas via deras nätverk, och påläggas ett förbud enligt KSL 2:7? Spe-
ciellt i fråga om Internet skiljer sig förmedlingen av ett meddelande märkbart från 
t.ex. förmedling via satellit-tv. När ett meddelande överförs via Internet skickas det 
från router till router till det når slutdestinationen. Innan meddelandet börjar sin färd 
mot slutdestinationen delas det upp i datapaket.1095 De olika paketen tar nödvändigt-
vis inte samma väg, utan kan passera via olika routrar i världen, för att sedan samman-
slås till ett helt meddelande vid destinationen.1096 Detta innebär att antalet förmedlare 
av ett meddelande kan vara betydligt högre än vid förmedling via andra kommunika-
tionstekniker. 

Vägledning för om Internet- och teleoperatörer kan bli ansvariga för den marknads-
föring som förmedlas via deras nätverk ges i e-handelsdirektivet.1097 Ifrågavarande 
direktiv har som syfte att säkerställa den fria rörligheten för informationssamhällets 
tjänster mellan medlemsstaterna.1098 I ingresspunkt 18 till direktivet förklaras närmare 
vad som avses med informationssamhällets tjänster.1099 Enligt artiklarna 12–14 i e-
handelsdirektivet har tjänstelevererande mellanhänder ansvarsfrihet under vissa förut-
sättningar. Syftet med dessa bestämmelser är att garantera att mellanhändernas ansvar 
inte blir oskäligt betungande, samt att förhindra en snedvridning av konkurrensen på 
den gemensamma marknaden till följd av skillnader i medlemsstaternas lagstiftning 
och rättspraxis.1100 Ovisshet om mellanhänders juridiska ansvar, eller ett strängt an-
svar, kan minska investeringar i sådan teknik.1101 Det skulle vara mycket ödesdigert, 
eftersom mellanhänder är en förutsättning för att verksamhet on-line överhuvudtaget 
är möjligt. Därför behövs reglering som klargör och begränsar mellanhänders an-
svar.1102 I sammanhanget kan även nämnas uttalandet i Religious Technology Center 
v. Netcom On-Line Communication Services där domstolen konstaterar: ”[i]t does not 
make sense to adopt a rule that could lead to the liability of countless parties whose 

1093 Se RP 1977/8 s. 29. 
1094 Se Wilhelmsson 1989 s. 160. 
1095 Orsaken till denna lösning är att förmedlingen av meddelandet blir snabbare. 
1096 Se Spang-Hanssen 2004 s. 48 ff. 
1097 För att implementera bestämmelserna i e-handelsdirektivet på det nationella planet stiftades i Fin-
land L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002). 
1098 Art. 1. 
1099 Av ingressen framgår att informationssamhällets tjänster omfattar en mängd näringsverksamheter 
som bedrivs on-line. Den vanligaste formen av  informationssamhällets tjänster utgörs av försäljning av 
varor on-line, men begränsas inte enbart till tjänster som föranleder avtal on-line. Även t.ex. tillhanda-
hållande av sökmöjligheter på Internet hör till informationssamhällets tjänster. Också kommersiella 
meddelanden via e-post faller in under begreppet, medan användning av e-post av fysiska personer som 
agerar utanför sin handels-, närings- eller yrkesverksamhet faller utanför.  
1100 Se prop. 2001/02:150 s. 87 f samt ingresspunkt 40 i e-handelsdirektivet.  
1101 Se Walden 2001 s. 535. 
1102 Se Koelman 2000 s. 46. 
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role in the infringement is nothing more than setting up and operating a system that is 
necessary for the functioning of the Internet.”1103

Direktivet delar upp mellanhänderna i tre kategorier; de som enbart vidarebefordrar 
information (”mere conduit”, art. 12), de som överför information (”cachning”, art. 
13) samt de som tillhandahåller lagringsutrymme för information (”värdtjänster”, art. 
14).1104 Vid marknadsföring på webbsidor kan alla tre kategorier av mellanhänder bli 
aktuella, medan det vid e-postmarknadsföring främst är kategori ett som kommer i 
fråga.

Vid en genomgång av ansvarsfrihetsreglerna för mellanhänder är det skäl att betona 
att bestämmelserna i e-handelsdirektivet har utformats med tanke på innehållet i infor-
mationen. Den centrala problemställningen i föreliggande undersökning är emellertid 
inte innehållet i själva marknadsföringsmeddelandet, utan sättet varpå marknadsfö-
ringen frambefordras.  

9.5.1 Marknadsföring på webbsidor  

Som det framkom ovan kan alla tre kategorier av mellanhänder förekomma vid mark-
nadsföring på webbsidor.  

Enbart vidarebefordran. Enligt 13 § L om tillhandahållande av informationssam-
hällets tjänster är den tjänsteleverantör som endast vidarebefordrar information inte 
ansvarig för den överförda informationen. Det är emellertid inte fråga om en total 
ansvarsfrihet, eftersom det uppställs vissa villkor för ansvarsfrihet. För att uppnå an-
svarsfrihet bör följande tre villkor vara uppfyllda: tjänsteleverantören har a) inte ini-
tierat överföringen, b) inte valt ut mottagaren av den överförda informationen och c) 
inte valt ut eller ändrat den information som överförts.1105 Undantagen från ansvar 
förutsätter att tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till teknisk överföring av 
information som producerats av en tredje part till tjänstemottagaren, eller till den tek-
niska process att erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät. Verksamheten skall även 
vara av rent teknisk, automatisk och passiv natur. Det innebär att tjänsteleverantören 
varken har kännedom om eller kontroll över informationen som vidarebefordras.1106

Som det framgick ovan i kravpunkt c), förutsätter ansvarsfrihet att tjänsteleverantören 
inte har ändrat på informationen som vidarebefordras. Kravet omfattar inte manipula-
tioner av teknisk natur under vidarebefordran.1107 Det innebär att ändringar som på-
verkar t.ex. textens layout inte leder till att ansvarsfriheten upphör.1108

Cachning. Cachning innebär att det skapas flera tillfälliga och kortvariga kopior av 
samma webbsida, s.k. cachekopior. På så sätt behöver inte alla webbsurfare som besö-

1103 Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, 907 F.Supp. 1361 
(N.D.Cal. 1995), s. 1372. 
1104 För en mer ingående analys av innebörden av de olika tjänsterna, se prop. 2001/02:150 s. 20 f, samt 
Ds 2001:13 s. 72 ff.   
1105 Paragrafen motsvarar artikel 12 i e-handelsdirektivet. 
1106 Se ingresspunkt 42. 
1107 Se ingresspunkt 43 samt RP 194/2001 s. 38. 
1108 Se RP 194/2001 s. 38. T.ex. om e-postmeddelande ändras på så sätt att texten inte längre när mot-
tagaren mottagit meddelandet innehåller kursiv eller fet stil, är det fråga om en manipulation av teknisk 
natur. Se Pearlman Salow 2001, kapitel IV.C., stycke 2.     
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ker en och samma webbsida hämta sidan från samma server. Det leder till att infor-
mationen laddas ned fortare och belastningen på Internet blir mindre.1109 I 14 § L om 
tillhandahållande av informationssamhällets tjänster uppställs villkor som måste upp-
fyllas för att tjänsteleverantören skall erhålla ansvarsfrihet vid cachning. För det första 
förutsätts det att tjänsteleverantören som genomför cachningen inte ändrar informatio-
nen som lagras i cacheminnet.1110 För det andra förutsätts det att tjänsteleverantören 
uppfyller villkoren för tillgång till informationen.1111 Ett viktigt tilläggskrav för an-
svarsfrihet är att tjänsteleverantören utan dröjsmål avlägsnar information eller gör den 
oåtkomlig, så snart som han har fått faktisk kännedom om att informationen har av-
lägsnats eller gjorts oåtkomlig från sin ursprungliga plats på nätet.1112 Varken direkti-
vet eller förarbetena till den finska eller svenska lagen ger någon vägledning för hur 
kravet utan dröjsmål skall bedömas. Det rör sig dock sannolikt om en mycket kort 
tidsperiod, eftersom det finns teknik som automatiskt meddelar att den ursprungliga 
informationen avlägsnats och som samtidigt avlägsnar den tillfälliga kopian.1113 Stad-
gandet bör tolkas på så sätt att ansvarsfrihet erhålls endast ifall tjänsteleverantören har 
sådan teknik till sitt förfogande. En sådan tolkning kan motiveras med att avsaknad av 
teknik som automatisk meddelar att den ursprungliga sidan har avlägsnats eller spär-
rats, sannolikt leder till att cachekopian finns tillgänglig en mycket lång tid efter att 
originalet tagits bort eller spärrats. Det skulle med andra ord sannolikt förflyta en lång 
tid innan tjänsteleverantören erhåller faktisk kännedom om att originalet avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt, om kontrollen görs manuellt. Den tjänsteleverantör som ordnar 
cachning bör därför ha ovan nämnd teknik till sitt förfogande för att undgå ansvar.1114

Värdtjänster. Värdtjänster är av stor vikt för privatpersoner och mindre företag som 
inte har den tekniska kunskap eller de ekonomiska resurser som krävs för att upp-
rätthålla en egen server med permanent Internetuppkoppling. Företag som hyr ut lag-
ringsutrymme brukar benämnas webbhotell. Portaler är sådana webbhotell som har 
webbsidor med ingångar till ett stort utbud av olika tjänster.1115 Även tjänsteleveran-
törer som anordnar värdtjänster kan under vissa förutsättningar undgå ansvar för den 
information som innehållsproducenten lagrat på tjänsteleverantörens server. Bestäm-
melser om ansvarfrihet för dem som arrangerar värdtjänster ingår i 15 § L om till-
handahållande av informationssamhällets tjänster. För att undgå ansvar förutsätts att 
tjänsteleverantören inte har kännedom om att olaglig verksamhet eller olaglig infor-
mation finns på serverutrymmet, samt att informationen utan dröjsmål avlägsnas eller 
görs oåtkomlig sedan tjänsteleverantören har fått kännedom om detta. Vid bedöm-
ningen av hur snabbt tjänsteleverantören måste agera för att undgå ansvar efter att han 
har erhållit kännedom om den olagliga verksamheten eller informationen på server-
utrymmet, skall man ta i beaktande hur snabbt det i praktiken är möjligt att göra infor-
mationen oåtkomlig med beaktande av omständigheterna, verksamhetens omfattning 

1109 Se Ds 2001:13 s. 27 f. 
1110 På samma sätt som vid enbart vidarebefordran omfattar kravet endast ändringar som påverkar 
innehållet, inte tekniska ändringar se RP 194/2001 s. 39. 
1111 Om den tredje parten som upprättat webbsidan har avsett att sidan skall vara tillgänglig endast för 
bestämda mottagare, får en tjänsteleverantör som ställer webbsidan till andras förfogande inte ansvars-
frihet. Se RP 194/2001s. 39.  
1112 Paragrafen motsvarar artikel 13 i e-handelsdirektivet. 
1113 Se RP 194/2001s. 39. 
1114 Tjänsteleverantören har en motsvarande skyldighet att avlägsna eller göra information oåtkomlig 
när han fått kännedom om att en domstol eller administrativ myndighet, har bestämt att informationen 
skall avlägsnas eller göras oåtkomlig. Se art. 13.1 punkt e). 
1115 Andra former av värdtjänster är elektroniska anslagstavlor och chattjänster. Se Ds 2001:13 s. 28. 
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och materialets skadlighet.1116 Tjänsteleverantören kan inte åberopa ansvarsfrihet om 
innehållsproducenten handlat under dennes ledning eller tillsyn.1117 I art. 14.3 i e-
handelsdirektivet ges medlemsstaterna rätt att inrätta särskilda förfaranden för att av-
lägsna information eller göra den oåtkomlig. Syftet med bestämmelser om ett sådant 
förfarande, s.k. ”notice and take down-regler”, är att snabbt och utan att rättssäkerhe-
ten äventyras avlägsna olagligt material från webbplatser som allmänheten har till-
gång till. Förebilden för ”notice and take down-regler” finns i den amerikanska Digi-
tal Millennium Copyright Act.1118 Vid implementeringen av e-handelsdirektivet valde 
Sverige i motsats till Finland att inte ta in i lagstiftningen några ”notice and take 
down-regler”.1119

Sammanfattningsvis kan sägas att mellanhänderna endast i undantagsfall kan bli an-
svariga för den marknadsföring som förekommer i kommunikationsnätverken. Endast 
om mellanhanden deltar aktivt i genomförandet av marknadsföringen eller underlåter 
att vidta åtgärder i enlighet med förordnande av en myndighet, kan mellanhanden bli 
ansvarig för marknadsföringen. En sådan lösning är en nödvändighet för att Internet 
skall fungera smidigt, utan att tjänsteleverantörerna påförs ett allt för betungande an-
svar för det som företas på nätet. Det är viktigt att länder tillämpar likadana ansvars-
frihetsbestämmelser för mellanhänder. Om så inte är fallet, riskerar medborgare i de 
länder som inte har bestämmelser om ansvarsfrihet att utestängas från det globala nät-
verket.1120

9.5.2 Marknadsföring via e-post 

Ifråga om marknadsföring via elektronisk post är det främst endast den första typen av 
mellanhand (mere conduit), som kan komma ifråga. I synnerhet när man granskar e-
postmeddelandets färd från avsändaren till mottagarens e-postserver är det fråga om 
mere conduit.1121 Eventuellt kunde man tänka sig att den mellanhand som tillhanda-
håller e-postutrymme för abonnenter kan jämföras med den mellanhand som anordnar 
värdtjänster, eftersom meddelandena lagras på servern. Det finns dock en märkbar 
skillnad däri att värdtjänster som avses i art. 14 i e-handelsdirektivet närmast avser 
information som lagras för att bli åtkomlig för allmänheten.1122 Ett e-postmeddelande 
är däremot avsett endast för mottagaren och kan inte läsas av övriga personer. Dess-
utom sägs i art. 14 att informationen lagras på begäran av tjänstemottagaren (inne-
hållsproducenten). Ett e-postmeddelande lagras däremot inte på avsändarens begäran, 
utan det är mottagaren som avgör hur länge meddelandet lagras på servern. Nämnda 
skillnader gör att den tjänsteleverantör som tillhandahåller e-posttjänster inte skall 

1116 Se RP 194/2001 s. 40. Med andra ord skall en tjänsteleverantör reagera snabbare ju skadligare in-
formation det är fråga om. Detta framgår även av 16 § 2 punkten i L om tillhandahållande av informa-
tionssamhällets tjänster, där det stadgas att vid vissa typer av olaglig information kan tjänsteleveran-
tören inte passivt invänta förordnande av en myndighet.    
1117 15 § 2 mom. L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster 
1118 Se prop. 2001/02:150 s. 98. 
1119 För motiven till att Sverige valde att inte införa särskilda bestämmelser om ”notice and take down”, 
se prop. 2001/02:150 s. 98 f.  
1120 Se Spang-Hanssen 2004 s. 129.    
1121 Meddelandet kan passera ett flertal servrar på väg till mottagarens e-postserver. 
1122 Naturligtvis kan informationen göras åtkomlig endast för t.ex. personer som har giltigt lösenord.  
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anses vara en mellanhand som anordnar värdtjänster och därmed vara underkastad 
”notice and take down-regler”.1123

För att den tjänsteleverantör som sköter om vidarebefordran av information skall få 
ansvarsfrihet enligt 13 § L om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster 
förutsätts att tjänsteleverantören inte initierat överföringen, inte valt ut mottagaren av 
den överförda informationen och inte heller valt ut eller ändrat den information som 
överförts. De två första förutsättningarna föranleder normalt inga tolkningssvårighe-
ter. Det är avsändaren av e-postmeddelandet som initierar överföringen och väljer ut 
mottagaren. Vanligtvis har tjänsteleverantörerna installerat någon form av filter på sin 
server för att filtrera bort skräppost. Frågan blir då hur detta skall tolkas i relation till 
den tredje förutsättningen för ansvarsfrihet, d.v.s. kravet att tjänsteleverantören inte 
har valt ut den information som överförts. Ett filter fungerar ju på så vis att den väljer 
ut den information som skall sändas vidare och vilken information som skall filtreras 
bort. Trots att ett filter väljer ut den information som skall vidaresändas, bör inte be-
stämmelserna om ansvarsfrihet tolkas på så sätt att det skulle innebära att tjänste-
leverantörer med filter fråntas sin ansvarsfrihet. En annan tolkning skulle med all san-
nolikhet leda till betydande olägenheter för abonnenterna, eftersom tjänsteleverantö-
rerna skulle avlägsna sina filter.1124 Så länge det inte finns någon laggrundad skyldig-
het för en tjänsteleverantör att installera filter på sin server, kan man inte anse att 
tjänsteleverantören kan hållas ansvarig för mängden skräppost som förmedlas via 
hans server, trots att leverantören är medveten om att mängden kunde reduceras kraf-
tigt genom att installera ett filter.1125

9.5.2.1 Avtalsbrott 

Naturligtvis kan mellanhänder bli ersättningsskyldiga till följd av avtalsbrott. Så är 
fallet om tjänsteleverantören i sina avtalsvillkor eller i marknadsföringen utlovat 
filtertjänster, och det visar sig att tjänsteleverantören har försummat att installera eller 
uppgradera sina filter i enlighet med vad som har avtalats eller lovats i marknads-
föringen. Det är tekniskt sett förhållandevis enkelt att blockera trafik från bestämda 
adresser. Har tjänsteleverantören lovat abonnenterna en möjlighet att blockera inkom-
mande trafik från bestämda adresser, kan en abonnent rikta ett ersättningsanspråk 
gentemot den tjänsteleverantör som försummat att blockera trafik från sådana adresser 
som abonnenten har meddelat skall spärras. Situationen är densamma för sådana av-
giftsbelagda filterprogram som konsumenterna har köpt och installerat på sina egna 
datorer. I sådana fall kan konsumenten erhålla ersättning av tillverkaren eller säljaren i 
enlighet med en bedömning om det föreligger ett fel i varan.            

1123 De som sänder skräppost letar ofta upp servrar som har någon port öppen, för att styra e-post-
trafiken via dessa servrar. Det leder ofta till att de tjänsteleverantörer som utgör slutmålet för skräppos-
ten riktar krav mot de andra tjänsteleverantörerna att täta igen luckorna i systemen. Så skedde för Telia-
Sonera våren/sommaren 2004. Bolaget kände sig tvunget att spärra port 25 för all utgående e-post, efter 
påtryckningar av den amerikanska internetoperatören AOL. Se Byttner 2004, stycke 1 samt Bjurman 
2004, stycken 1–3. 
1124 Det utvecklas ständigt nya och effektivare filter mot skräppost. Om samtliga filter avlägsnas, leder 
det till en explosionsartad tillväxt av mängden skräppost som når de enskilda abonnenterna. 
1125 Däremot kan man tänka sig att en arbetsgivare är skyldig att installera filter som filtrerar bort skräp-
post med pornografiskt innehåll. Försummar han detta, kan det eventuellt anses uppfylla kriterierna för 
sexuella trakasserier. Se närmare Dahl 2003 s. 180 ff.  



10. kap. När är marknadsföringen riktad till konsumenter i en viss stat? 

230

10 NÄR ÄR MARKNADSFÖRINGEN RIKTAD TILL 
KONSUMENTER I EN VISS STAT? 

När skall en marknadsföringsåtgärd via de nya kommunikationsteknikerna anses vara 
riktad till konsumenter i en viss stat? Det här är viktigt att reda ut för att få vetskap om 
lagstiftningen i det land där konsumenterna/mottagarna befinner sig kan bli tillämplig 
i fallet. Uppkommer det ett avtal, t.ex. ett konsumentköp, där konsumenten befinner 
sig i ett annat land än säljaren, blir lagvalsfrågan viktig. Bl.a. Romkonventionen från 
år 1990 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser innehåller lagvalsregler för vissa kon-
sumentavtal. Dessa för konsumenternas rättskydd synnerligen viktiga frågor faller 
dock utanför kärnan i min undersökning, som tar sikte på marknadsföring. Därför 
lämnas i detta kapitel lagvalsfrågan, behörighetsfrågan samt erkännande- och verk-
ställighetsfrågan utan närmare genomgång.1126

Frågan när en marknadsföringsåtgärd skall anses vara riktad till konsumenter i en viss 
stat har blivit aktuell i och med de nya kommunikationskanalerna. Ännu för några de-
cennier sedan aktualiserades aldrig frågan i någon nämnvärd omfattning.1127 Vid den 
traditionella marknadsföringen är det enkelt att fastställa att marknadsföringen riktar 
sig till medborgare i en viss stat. Adresserade och oadresserade direktreklam som de-
las ut i postluckor, reklaminslag i nationella radio- och TV-kanaler, utomhusreklam 
o.s.v. riktar sig naturligtvis till mottagarna i en viss stat. Satellittelevisionens framväxt 
gjorde dock att det uppstod diskussioner kring frågan till vem marknadsföringen på 
sådana kanaler riktar sig.1128 Satellittv känner inte till några nationella gränser. Det 
finns en del avgöranden av de nordiska marknadsdomstolarna där man tagit ställning 
till frågan. I avgörande 1990:19 yrkade svarandebolaget att den finska KSL inte skulle 
tillämpas, eftersom marknadsföringen inte riktade sig till finska konsumenter. Som 
stöd för detta anförde bolaget att ”antalet hushåll i Finland, där man tar emot satellit-
television, är försvinnande litet i jämförelse med världen i övrigt.” Det framkommer 
inte av fallet om bolaget hade statistiska belägg för detta. MD tog dock inte ställning 
till frågan, och därför har aldrig frågan huruvida det krävs ett visst antal mottagare i 
Finland innan den finska KSL blir tillämplig avgjorts. I SvMD 1989:6 yrkade KO på 
att marknadsföringen av alkohol och tobak skulle förbjudas i tidningen Scanorama. 
Tidningen trycktes upp på försorg av SAS och distribuerades i SAS’ flygplan (ett 
exemplar av tidningen placerades i fickan framför varje passagerarsäte). Ca 10.000 av 
den sammanlagda upplagan om 140.000 exemplar placerades på inrikesflyg. Trots 

1126 Marie Larsson har i sin doktorsavhandling från år 2002 behandlat frågor gällande konsumentskydd 
över gränserna. 
1127 Marknadsföring från utlandet kom in till landet främst via internationella tidskrifter. För att lösa 
frågan om marknadsföring i dylika tidskrifter, främst alkohol- och tobaksreklam, togs enskilda bestäm-
melser in i speciallagar.  
1128 För närmare information, se Levin 1987 s. 131 ff. 
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detta förkastade domstolen KO:s yrkanden på att tidningen skall anses vara riktad till 
den svenska marknaden. MD motiverar sitt ställningstagande på följande vis: ”Tid-
ningen är engelskspråkig, vilket i sig talar emot att den är riktad till svensk publik. 
Tidningens innehåll måste också allmänt bedömas vara avsett väsentligen för ut-
ländska läsare. De påtalade annonserna är inte heller utformade med särskild inrikt-
ning på svensk publik eller den svenska marknaden.”1129 I avgörande SvMD 2000:4 
behandlades bl.a. frågan om marknadsföringen via sändningar som skett via satellit 
från England var riktad mot svenska konsumenter. MD konstaterar i sitt domskäl att 
marknadsföringen var riktad till svenska konsumenter, ”vilket framgår av att filmerna 
har svenskt tal respektive textats på svenska och att produkternas pris angetts i svens-
ka kronor.”

Trots att frågan huruvida marknadsföring via satellittv-kanaler riktar sig till medbor-
gare i en viss stat har aktualiserats i viss utsträckning i samband med framväxten av 
satellittv, har frågan om till vilka stater en marknadsföringsåtgärd riktar sig fått en 
märkbart större betydelse i samband med Internets genombrott. Genast som en sida 
placeras ut på Internet kan den besökas av alla personer runtom i världen.1130 Innebär 
detta att ett företag vid planeringen av sina webbsidor måste ta i beaktande bestäm-
melser om marknadsföring i världens samtliga länder? En sådan lösning torde dock 
vara allt för betungande för de enskilda företagen. En sådan sträng tolkning skulle 
med all sannolikhet innebära att största delen av marknadsföringen på Internet skulle 
försvinna. Å andra sidan skulle en lösning där man tillämpar endast lagstiftningen i 
det land där företaget är stationerat vara oändamålsenlig. Som det framkommit tidi-
gare har ju Internet skapat helt nya förutsättningar för företag att grunda och upprätt-
hålla affärsverksamhet. Ett företag kan i princip sköta sin affärsverksamhet helt och 
hållet via en server. Hela transaktionsförloppet kan vara automatiserat så att mark-
nadsföringen, beställningen och leveransen sker utan mänsklig insats. Om man tilläm-
pade ett system där företaget är skyldigt endast att följa marknadsföringsbestämmel-
serna i det land där det är stationerat, skulle det troligtvis leda till en synnerligen 
märkbar ökning av företag placerade i sådana länder där det inte finns några stränga 
bestämmelser för att skydda konsumenter och konkurrenter vid marknadsföringsåt-
gärder.1131 Med andra ord bör man finna en lösning som ligger mellan dessa två ytter-
ligheter. Nedan skall utredas vissa omständigheter som kan tas med i bedömningen 
vid avgörandet till vilka stater en marknadsföringsåtgärd riktar sig. Här bör man dock 
hålla isär den marknadsföring som sker via webbsidor och den marknadsföring som 
sker via andra kommunikationstekniker. Marknadsföring som sker på webbsidor kan i 
princip nås av samtliga personer i världen vilka är uppkopplade till Internet, medan 
marknadsföring via de övriga kommunikationsteknikerna1132 riktar sig enbart till 

1129 MD:s dom kan med fog kritiseras. Jfr dock Bogdan som förhåller sig positiv till en sådan här flexi-
bel inställning till den s.k. ”effektlandsprincipen”, se Bogdan 1998a s. 540. 
1130 Vissa länder, t.ex. Kina, försöker dock fortsättningsvis genom tekniska hinder förhindra det egna 
landets medborgare att komma åt webbsidor från andra länder, se Spang-Hanssen 2004 s. 133 ff. För 
närmare information om vilka tekniska hjälpmedel som ett land kan använda sig av för att spärra Inter-
nettrafik från utlandet, se Spang-Hanssen 2004 s. 92 ff.   
1131 Fenomenet att företag flyttar till länder med lindrigare bestämmelser brukar på engelska betecknas 
med ”race to the bottom”, se McGee 1996 s. 232 ff. I USA brukar begreppet ”Delaware effect” använ-
das för att beskriva motsvarande fenomen. Många skribenter är dock av den åsikt att ”Delaware effect”
inte är ”race to the bottom” utan ”race to the top”, p.g.a. att det i delstaten finns rikligt med expertis, 
inklusive rättspraxis, inom bolagsrätt. Se Griffin 2001 s. 340. 
1132 Med de övriga kommunikationsteknikerna avses här e-post, mobiltelefon, telefax och telemarke-
ting.  
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respektive mottagare.1133 Därför bör det vid marknadsföring som sker via de övriga 
kommunikationsteknikerna uppställas strängare krav på företagen, än vid marknads-
föring på webbsidor. 

10.1 Marknadsföring på webbsidor 

En naturlig utgångspunkt är att marknadsföringsåtgärder av ett företag som är statio-
nerad i en viss stat, måste iaktta de lagbestämmelser om marknadsföring som tilläm-
pas i ifrågavarande stat.1134 Eftersom marknadsföringen på webbsidor kan nås av 
många konsumenter i andra länder än dem där företaget är stationerat, aktualiseras 
frågan vilka andra länders marknadsföringslagstiftningar som företaget är tvunget att 
iaktta. Som det nämndes ovan kan en webbsida i regel besökas av konsumenter beläg-
na i något av världens alla länder. Eftersom det är en oändamålsenlig lösning att en-
dast tillämpa lagstiftningen i det land där företaget är beläget eller att tillämpa lagstift-
ningen i samtliga länder från vilka besökarna till webbsidan kommer, uppkommer 
följdfrågan var gränsen mellan dessa två alternativ skall dras. I USA har det förekom-
mit livliga diskussioner huruvida domstolen i en delstat har jurisdiktion i sådana ären-
den där marknadsföringen på Internet har sitt ursprung i en annan delstat. Nedan skall 
ges en redogörelse för diskussionen och de mest centrala rättsfallen1135 i USA på om-
rådet.1136

10.1.1 Bedömningen i USA av frågan om jurisdiktion i cyberrymden 

Det var i mitten av 1990-talet som diskussionerna kring jurisdiktionen för Internet tog 
fart. År 1995 skrev statsåklagaren i delstaten Minnesota, Hubert Humphrey III, i en 
resumé enligt följande: ”Persons outside of Minnesota who transmit information via 
the Internet knowing that information will be disseminated in Minnesota are subject 
to jurisdiction in Minnesota courts for violations of state criminal and civil laws.”1137

Naturligtvis hade frågan om domstolar i delstaterna har jurisdiktion i sådan situa-
tioner där svarande är belägen i en annan delstat förekommit långt före Internets 
uppkomst. I International Shoe Co. v. State of Washington fastslog Högsta Domsto-
len att en domstol har jurisdiktion över svarande bosatta i andra delstater om de har 
”certain minimum contacts with it such that the maintenance of the suit does not 
offend ‘traditional notions of fair play and substantial justice’.”1138 I World-Wide 
Volskswagen Corp. v. Charles S. Woodson definierade Högsta Domstolen mini-
mum contacts standard enligt följande: ”[t]he defendant’s conduct and connection 

1133 Det är dock skäl att betona att företaget inte nödvändigtvis har några specifika kunskaper om den 
enskilde mottagaren, t.ex. kunskap om vem mottagaren de facto är eller var i världen han är bosatt. 
1134 Situationen torde vara en annan om företaget kan bevisa att inga av deras marknadsföringsåtgärder 
riktar sig till konsumenter i ifrågavarande land, och kan inte heller p.g.a. tekniska lösningar nås av kon-
sumenterna i det land som företaget eller servern är stationerad. 
1135 Största delen av rättsfallen har haft samband med immaterialrättsliga tvister.  
1136 Trots att de processrättsliga reglerna i USA avviker från de finska, anser jag det vara befogat att gö-
ra en mer grundläggande genomgång av rättspraxis i USA. Motiveringen härför är att bedömningarna 
huruvida en webbsida konstituerar jurisdiktion i ett annat land, bör bedömas lika oberoende av vilket 
lands domstol som tar ställning i saken. Jfr Blume m.fl. 1998 s. 276. Dessutom är det endast i USA som 
det förekommer en omfattande rättspraxis på området. 
1137 Humphrey III citeras av Menthe, 1998 s. 75.  
1138 International Shoe Co. v. State of Washington, 66 S.Ct. 154 (1945), s. 158. 



10. kap. När är marknadsföringen riktad till konsumenter i en viss stat? 

233

with the forum State are such that he should reasonably anticipate being haled into 
court there.”1139

I Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.1140 ansåg domstolen att enbart användning 
av Internet var tillräckligt för att ge domstolen jurisdiktion.1141 Domstolen ansåg näm-
ligen att en Internetsida kan jämställas med kontinuerlig marknadsföring riktat till del-
staten Connecticut, och uppfyllde därmed minimum contacts standard. Domstolen 
konstaterar att ”[o]nce posted on the Internet, unlike television and radio advertising, 
the advertisement is available continuously to any Internet user. ISI has therefore, 
purposefully availed itself of the privilege of doing business within Connecticut.”1142

Enligt denna dom skulle alla domstolar runt om i världen ha jurisdiktion.1143 Under en 
kort tidsperiod förekom det ett flertal rättsfall där domstolarna löste frågan kring juris-
diktion för marknadsföring på Internetsidor enligt samma mönster som i Inset.1144 Så 
t.ex. i Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc. där domstolen hänvisade till Inset och konstate-
rade att kravet på minimum contacts standard uppfylldes i och med att svarandebola-
get hade översänt information om dess tjänster till delstaten uppskattningsvis 131 
gånger.1145 I Heroes, Inc. v. Heroes Foundation refererar domstolen till Inset och kon-
staterar följande: ”[t]he home page is certainly a sustained contact with the District; it 
has been possible for a District resident to gain access to it at any time since it was 
first posted.”1146   

Under samma tidsperiod förekommer dock ett flertal fall där domstolarna intar en an-
nan syn på jurisdiktion för Internetsidor. Exempel på rättsfall där domstolen kommer 
till motsatt resultat än i Inset är Bensusan Restaurant Corp. v. King.1147

Bensusan, en jazz-klubb i New York, hade registrerat varumärket ”The Blue Note”. 
Richard King drev en liten klubb i delstaten Missouri med namnet The Blue Note. 
King gjorde en Internetsida där han marknadsförde sin klubb. Bensusan väckte ta-
lan och yrkade på att King gjort sig skyldig till intrång i annans varumärkesrätt. 
King yrkade på att talan skulle förkastas, p.g.a. att domstolen i New York inte hade 
jurisdiktion i föreliggande fall. Domstolen tog ställning till om en hemsida på Inter-
net kan innebära att kravet på minimum contacts standard uppfylls. I sina motive-
ringar att så inte var fallet i detta ärende konstaterar domstolen enligt följande: ”It
takes several affirmative steps by the New York resident, however, to obtain access 
to the Web site and utilize the information there. First, the New York resident has to 
access the Web site using his or her computer hardware and software. Then, if the 
user wished to attend a show in defendant’s club, he or she would have to telephone 
the box office in Missouri and reserve tickets. Finally, that user would need to pick 
up the tickets in Missouri because King does not mail or otherwise transmit tickets 

1139 World-Wide Volskswagen Corp. v. Charles S. Woodson, 100 S.Ct. 559 (1980), s. 567 
1140 Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161 (D.Conn. 1996). Bolaget Inset Sys-
tems, Inc. var beläget i delstaten Connecticut och svarandebolaget i Massachusetts. 
1141 Svarandebolaget hade inga andra förbindelselänkar till Connecticut, varken kontor eller anställda, 
se Inset, 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996), s. 162 f. 
1142 Se Inset, 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996), s. 165. 
1143 Se Geist 2001 s. 1362. Wagstaff konstaterar att domstolen uppenbarligen inte förstod vad cyber-
rymden är, se Wagstaff 1997, kapitel ”3. Why Courts Should Use the ‘Additional Activity’ Test”, 
stycke 5.  
1144 Se Mayewski 1998 s. 317 f.  
1145 Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc. 947 F. Suppl. 1328 (E.D.Mo. 1996), s. 1330. 
1146 Heroes, Inc. v. Heroes Foundation, 958 F.Suppl. 1 (D.D.C. 1996), s. 5. 
1147 Bensusan Restaurant Corporation v. Richard B. King, 937 F.Suppl. 295 (S.D.N.Y 1996).  
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to the user.”1148 Domstolen konstaterar ytterligare: ”[C]reating a site, like placing a 
product into the stream of commerce, may be felt nationwide – or even worldwide – 
but, without more, it is not an act purposefully directed toward the forum state.”1149

I John W. McDonough v. Fallon McElligott, Inc. konstaterar domstolen följande: 
”[P]laintiff has alleged that Fallon maintains a World Wide Web (‘Web’) site. Becau-
se the Web enables easy world-wide access, allowing computer interaction via the 
web to supply sufficient contacts to establish jurisdiction would eviscerate the perso-
nal jurisdiction requirement as it currently exists; the Court is not willing to take this 
step. Thus, the fact that Fallon has a Web site used by Californians cannot establish 
jurisdiction by itself.”1150

Som ett tredje exempel på en dom som avviker från Inset kan nämnas Hearst Cor-
poration v. Ari Goldberger. Domstolen konstaterar att svarandens webbsida har be-
sökts av användare i New York, men godtar svarandes yrkande på att talan skall för-
kastas p.g.a. att domstolen inte har jurisdiktion i ärendet med följande motiveringar: 
”[W]here, as here, defendant has not contracted to sell or actually sold any goods or 
services to New Yorkers, a finding of personal jurisdiction in New York based on an 
Internet web site would mean that there would be nationwide (indeed, worldwide) 
personal jurisdiction over anyone and everyone who establishes an Internet web site. 
Such nationwide jurisdiction is not consistent with traditional personal jurisdiction 
case law nor acceptable to the Court as a matter of policy.”1151         

Rättsläget var med andra ord mycket oklart. Den år 1997 avkunnade domen Zippo 
Manufactoring Co. v. Zippo Dot Com, Inc.1152 hade stort inflytande över hur rätts-
praxis utvecklades därefter. I sitt avgörande om domstolen i delstaten Pennsylvania 
hade jurisdiktion i ärendet konstaterar domstolen följande: 

”[T]his sliding scale is consistent with well developed personal jurisdiction princip-
les. At one end of the spectrum are situations where a defendant clearly does 
business over the Internet. If the defendant enters into contracts with residents of a 
foreign jurisdiction that involve the knowing and repeated transmission of compu-
ter files over the Internet, personal jurisdiction is proper … At the opposite end are 
situations where a defendant has simply posted information on an Internet Web site 
which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive Web site that does 
little more than make information available to those who are interested in it is not 
grounds for the exercise personal jurisdiction … The middle ground is occupied by 
interactive Web sites where a user can exchange information with the host compu-
ter. In these cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level 
of interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs 
on the Web site.”1153

1148 Bensusan 937 F.Suppl. 295, s. 299. 
1149 Bensusan 937 F.Suppl. 295, s. 301. Bensusan anförde besvär, men appellationsdomstolen fastställ-
de den lägre rättsinstansens dom (Bensusan Restaurant Corporation v. Richard B. King, 126 F.3d 25 
(2nd Cir. 1997)).         
1150 John W. McDonough v. Fallon McElligott, Inc., 1996 WL 753991 (S.D.Cal.), punkt 3.  
1151 Hearst Corporation v. Ari Goldberger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y), punkt 1.  
1152 Zippo Manufactoring Company v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997). 
1153 Zippo, 952 F.Supp. 1119, s. 1124. 
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I enlighet med denna dom bör domstolen göra en åtskillnad mellan passiva och inter-
aktiva webbsidor.1154 Efter detta betydelsefulla avgörande följde en uppsjö av domar, 
där domstolen gör en bedömning av om verksamheten på Internet har utgjorts av en 
passiv eller interaktiv webbsida. 

Så t.ex. i State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc. där domstolen konstaterar 
att kravet på minimum contacts standard uppfylldes, eftersom ”[d]uring a two-week 
period in February and March 1996, at least 248 Minnesota computers accessed 
and ‘received transmissions from’ appelants’ websites”.1155 I David Mink v. AAAA 
Development LLC. förkastar domstolen kärandens krav på att domstolen i Texas har 
jurisdiktion med följande motivering: ”[W]hile the website provides users with a 
printable mail-in order form, AAAA’s toll-free telephone number, a mailing address 
and an electronic mail (‘e-mail’) address, orders are not taken through AAAA’s 
website. This does not classify the website as anything more than passive advertise-
ment which is not grounds for the exercise of personal jurisdiction.”1156

Ännu i slutet av 1990-talet var det motiverat att göra en åtskillnad mellan passiva och 
aktiva webbsidor, men som det framkommit tidigare i avhandlingen har utvecklingen 
på Internet gått mot utvecklande av allt mer interaktiva webbsidor. Interaktivitet är en 
viktig faktor till att e-handeln har vuxit så kraftigt som den gjort. I dagens läge är mer 
eller mindre samtliga företags webbsidor i någon grad interaktiva. Det har medfört att 
det inte längre är ändamålsenligt för domstolarna att göra en åtskillnad mellan interak-
tiva och passiva webbsidor vid avgörandet av frågan om jurisdiktion. Redan år 2001 
hade många amerikanska domstolar frångått ”Zippo-doktrinen” och gått in för en me-
ra effektbaserad lösning. I stället för att lägga huvudvikten vid hur webbsidan är utfor-
mad, ser domstolarna enligt denna modell mer till den faktiska effekt som webbsidan 
har haft inom en viss jurisdiktion.1157

Så t.ex. i People Solutions, Inc. v. People Solutions, Inc. I nämnda fall konstaterar 
domstolen att svarandes webbsidor var interaktiva, eftersom besökarna på webbsi-
dan hade möjlighet att testa svarandes produkter, ladda ned produktdemonstratio-
ner, broschyrer och information samt beställa produkter online. Det förelåg dock 
inga bevis för att personer bosatta i delstaten Texas hade köpt något från webbsi-
dan, och domstolen fastställer därför att den inte har jurisdiktion i ärendet med föl-
jande motivering: ”[P]ersonal jurisdiction should not be premised on the mere pos-
sibility, with nothing more, that Defendant may be able to do business with Texans 
over its web site.”1158

I The Winfield Collection, Ltd. v. Cynthia McCauley konstaterar domstolen: ”In
short, the court is not prepared to broadly hold, as Plaintiff implies, that the mere 
act of maintaining a website that includes interactive features ipso facto establishes 
personal jurisdiction over the sponsor of that website anywhere in the United Sta-
tes.”1159

1154 Ju mer passiv en webbsida är, desto större är sannolikheten att domstolen i en annan delstat inte har 
jurisdiktion. Men ju mer interaktiv sidan är, desto större är sannolikheten att domstolen i en annan 
delstat har jurisdiktion. Se Dearing 1999, stycke 44. 
1155 State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., 568 N.W.2d 715 (Minn.App. 1997), s. 718. 
1156 David Mink v. AAAA Development LLC., 190 F.3d 333, (5th Cir. 1999), s. 337. 
1157 Se Geist 2001 s. 1371 f.  
1158 People Solutions, Inc. v. People Solutions, Inc. 2000 WL 1030619 (N.D.Tex.), punkt 4. 
1159 The Winfield Collection, Ltd. v. Cynthia McCauley, 105 F.Supp.2d 746 (E.D.Mich. 2000), s. 751. 
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Enligt Geist bör domstolarna göra ett test på vem en webbsida på Internet riktar sig till 
vid avgörandet av jurisdiktionen. I detta test bör domstolarna fokusera på följande tre 
faktorer: kontrakt, teknologi samt faktisk eller underförstådd kännedom.1160 Enligt 
denna modell skall domstolarna utreda parternas syfte och fastställa vilka åtgärder 
som de har vidtagit för att antingen gå in på en viss marknad eller för att undvika en 
viss marknad.1161

Se t.ex. People v. World Interactive Gaming Corporation där domstolen konsta-
terar: ”Wide range implications would arise if this Court adopted respondent’s ar-
gument that activities or transactions which may be targeted at New York residents 
are beyond the state’s jurisdiction … A computer server cannot be permitted to 
function as a shield against liability, particularly in this case where respondents 
actively targeted New York as the location where they conducted many of their 
allegedly illegal activities.”1162

Det är inte enbart amerikanska domstolar som använder sig av ett test till vem en 
webbsida riktar sig, utan denna princip har vunnit insteg även hos internationella or-
ganisationer som utarbetar regelverk för e-handel.1163 Vilka faktorer kan eller skall tas 
i beaktande när man gör testet till vilken jurisdiktion en Internetsida riktar sig? En 
viktig faktor är naturligtvis språket på Internetsidan. Använder företaget ett visst språk 
i sitt marknadsföringsmaterial på sina webbsidor, måste marknadsföringsåtgärden an-
ses rikta sig till det land eller de länder där ifrågavarande språk talas av en betydande 
del av befolkningen. För att inte kraven skall bli för rigida för företagen som mark-
nadsför sig på Internet, bör en betydande del av befolkningen ha det språket som an-
vänds i marknadsföringen som modersmål, innan marknadsföringsåtgärderna skall an-
ses vara riktad till konsumenterna i ifrågavarande land.1164 Internet är ett utomordent-
ligt verktyg för företag att genomföra marknadsföringsåtgärder på många olika språk. 
I princip kan ett företag på en och samma Internetsida ha identiska marknadsförings-
kampanjer på världens alla språk.1165 Trots att språket som används på Internetsidan är 
en viktig faktor vid testet, kan det inte tillmätas en avgörande betydelse. Så är fallet i 
synnerhet om det är frågan om ett globalt språk.1166 Är det fråga om ett språk som ta-
las i endast ett eller ett fåtal närliggande länder, såsom t.ex. finska och svenska, kan 
man som utgångspunkt anse att en Internetsida skriven på ett sådant språk riktar sig 
till det land där ifrågavarande språk har officiell status.1167 Det behöver emellertid inte 
alltid vara så. För tillfället pågår en utredning i Sverige beträffande ett företag som 

1160 Se Geist 2001 s. 1380. 
1161 Se Geist 2001 s. 1380.  
1162 People v. World Interactive Gaming Corporation, 185 Misc.2d 852, 714 N.Y.S.2d 844, s. 860. 
1163 Se Geist 2001 s. 1382. I punkt II i bilagan till OECD:s riktlinjer för konsumentskydd vid elektro-
nisk handel stadgas att: ”Företagen skall ta hänsyn till den elektroniska handelns globala natur och, 
när så är möjligt, ta hänsyn till de olika system för reglering som gäller på de marknader de riktar sig 
till (här framhävt).” <http://www.oecd.org/dataoecd/18/28/34023792.pdf>, hämtat 18.1.2005. 
1164 Språkkriteriet har redan i samband med marknadsföring på satellittv-kanaler tillmätts betydelse, se 
den svenska MD:s motiveringar ovan i avgörande 2000:4. 
1165 Vanligtvis brukar företag dock inte ha fler än ca 5–10 språk, eftersom uppdatering av sidorna natur-
ligtvis blir mer arbetsdrygt för varje enskilt språk. För att göra det så lätt som möjligt för besökarna att 
läsa webbsidorna på sitt modersmål, finns det ofta på välkomstsidan en rad med bilder av de flaggor för 
vilka språk sidorna finns tillgängliga på. 
1166 Ovan refererade rättspraxis från USA belyser mycket väl att språket inte kan ha en avgörande bety-
delse. Situationen är densamma för språk som t.ex. franska, spanska och portugisiska. Jfr Willebrand 
2001 s. 93.   
1167 Jfr Hyvärinen 1998 s. 273 f. 
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marknadsför snus på sina hemsidor även på finska. De finska myndigheterna har kon-
taktat det svenska konsumentverket och begärt att de vidtar åtgärder. Enligt de finska 
myndigheterna utgör marknadsföringen ett klart brott mot förbudet att marknadsföra 
snus utanför Sverige. De svenska konsumentverket är mer återhållsamt och betonar att 
sidorna eventuellt riktar sig till de finskspråkiga invånarna i Sverige.1168

Men åter igen bör man vid bedömningen vara medveten om den tekniska utveckling-
en och de möjligheter som den erbjuder. Sökmaskinen Google har t.ex. inbyggt en 
översättningsfunktion. Det innebär att webbsidor skrivna på ett visst språk automatiskt 
översätts till det språk som webbsurfaren önskar.1169 En annan faktor som i litteraturen 
har ansetts utgöra ett viktigt kriterium för avgörandet till vilken jurisdiktion en Inter-
netsida kan anses riktad mot, är den valuta eller de valutor som används på sidan.1170

Här står man dock inför liknande problem som dem vid språkfrågan, d.v.s. att det 
finns vissa valutor som mer eller mindre kan karakteriseras som globala. På samma 
sätt som för språk så måste även här den tekniska utvecklingen beaktas.1171

Språket och valutor på Internetsidan kan ge vägledning vid utredandet av marknads-
förarens intentioner att rikta sig till en viss marknad. Men även andra faktorer kan på-
visa marknadsförarens intentioner.1172 En lokal bokhandel som sätter ut en webbsida 
på Internet där den marknadsför en kommande bok som den lokala författaren signe-
rar vid utgivningsceremonin i bokhandeln, kan t.ex. inte anses ha riktat sin marknads-
föring utanför den egna jurisdiktionen.1173

10.1.2 MD 2004:26 - Till vem är en Internetsida riktad? 

MD har i avgörande 2004:26 behandlat frågan om en Internetsida var riktad till per-
soner bosatta i Finland. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral hade med stöd 
av AlkoholL 33 § 1 mom. förbjudit bolaget Zandora Oy att på sina webbsidor mark-
nadsföra starka alkoholdrycker. Bolaget sökte ändring hos MD och yrkade att förbu-
det skulle upphävas. MD tog ställning till ett antal omständigheter i avgörandet. För 
det första tittade MD på bolagets Internetadress; www.zandora.fi, och konstaterar att 
endast företag intagna i det finska handelsregistret kan tilldelas toppdomänen .fi. MD 
konstaterar dock att varken företagets hemort eller den plats där servern befinner sig, 
har betydelse vid avgörandet huruvida webbsidor riktar sig till personer bosatta i 
Finland. Språket på webbsidorna var engelska, men MD konstaterar att Internetsidor 
ofta är på engelska och att även personer i Finland är vana att sköta sina angelägen-
heter på Internet på engelska. Därför innebar den omständigheten att webbsidorna var 

1168 Se Bjon 2004 s. 3. 
1169 För en förteckning över vilka språk som sökmaskinen Google klarar av att översätta, se <http:// 
www.google.com/language_tools?hl=en>.   
1170 I SvMD 2000:19 tillmäter domstolen den omständigheten att samtliga priser var angiven i svenska 
kronor stor betydelse, vid avgörandet huruvida sidan var riktad mot konsumenter på den svenska mark-
naden. 
1171 Det finns ett flertal betalningssystem on-line som automatiskt konverterar en valuta till en annan.  
1172 Jfr Willebrand som konstaterar att bedömningen av till vilken stat marknadsföring på Internet riktar 
sig, alltid måste ske in casu. Se Willebrand 2002 s. 75. 
1173 Jfr Jacobs uttalande i 1-800 Flowers v. Phonenames Ltd [2000] E.T.M.R. 369, s. 378 där han säger: 
”[a] fishmonger in Bootle who put his wares and prices on his own website, for instance for local deli-
very, can hardly be said to be trying to sell fish to the whole world or even the whole country.” Situa-
tionen blir en annan för en online-bokhandel som saknar fysiska försäljningsutrymmen och som på 
webbsidorna marknadsför ett stort urval av böcker, se Meyer 1997 s. 1327.     
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på engelska inte att de riktade sig enbart till personer utomlands. Det som verkar ha 
haft avgörande betydelse var att det på webbsidorna hade funnits ett omnämnande att 
en av produkterna skulle tas in i det finska Alkos produktsortiment, samt att det på 
webbsidorna hade avbildats två finska tidningsannonser som bolaget använt sig av.  

Bolaget hade även begärt att MD skulle ta ställning till om förbudet endast omfattade 
toppdomänen .fi eller även andra toppdomäner såsom .com, .org och .net. ”Olyck-
ligtvis” yrkade produkttillsynscentralen att ansökan skall förkastas till andra delar än 
användningen av toppdomänen .fi och MD konstaterar att den inte på förhand kan ta 
ställning till lagenligheten för marknadsföring som genomförs på andra toppdomä-
ner. Det hade varit intressant att se om MD hade kommit till ett annat slutresultat ifall 
webbadressen hade varit www.zandora.com. Jag anser att det inte kan ha någon avgö-
rande betydelse vad toppdomänen är, vid avgörandet om en webbsida riktar sig till en 
viss stat.1174 MD konstaterar att personer bosatta i Finland är vana att sköta angelägen-
heter på Internet på engelska. På motsvarande sätt är personer bosatta i Finland vana 
att surfa på bl.a. .com-sidor.1175

Anmärkningsvärt är att myndigheterna inte har ingripit i t.ex. Finlandia-vodkans 
marknadsföring på Internet. De engelskspråkiga webbsidorna upprätthålls av Fin-
landia Vodka Ltd., Helsinki, på adressen www.finlandia.com/. På öppningssidan 
skall besökaren fylla i ålder och land. Fyller besökaren i en ålder som inte berättigar 
till inköp av starka alkoholdrycker i det land besökaren anger han är bosatt i, kom-
mer besökaren inte vidare. Besökaren behöver inte skriva in landet själv, utan kan 
välja mellan ett flertal länder som finns angivna på en rullgardinsmeny. Ett av län-
derna på rullgardinsmenyn är Finland. Även om besökaren väljer Finland kommer 
han vidare på webbsidorna där vodkan marknadsförs. Eftersom Finland har lagts till 
i länderna i rullgardinsmenyn, måste detta tolkas som bolagets avsikt att rikta mark-
nadsföringen till personer bosatta i Finland. Förfarandet strider klart mot AlkoholL 
33 §.               

10.1.3 Avslutande synpunkter 

Som det framkommit tidigare i kapitlet finns det betydande problem i testet till vem 
en Internetsida skall anses rikta sig. Därför föreslår Geist att domstolarna vid genom-
förandet av testet bör återgå till en av kärnprinciperna för avgörande av jurisdiktions-
frågan, nämligen förutsebarhet.1176 Vid avgörandet av förutsebarhet bör domstolarna 
beakta de tre faktorerna kontrakt, teknologi samt faktisk eller underförstådd känne-
dom. Med kontrakt avses att det på Internetsidan finns villkor om forumval, vilket 
innebär att parterna på förhand avtalar om tillämplig jurisdiktion vid en eventuell 
tvist. Sådana villkor bör dock framgå klart och tydligt. Se t.ex. Ticketmaster Corp. v. 
Tickets.com, Inc. där domstolen konstaterar: ”[t]he terms and conditions are set forth 
so that the customer needs to scroll down the home page to find and read them. Many 
customers instead are likely to proceed to the … page of interest rather than reading 

1174 I SvMD 2000:19 hade det portugisiska bolaget i sin Internetmarknadsföring använt en webbadress 
med toppdomänen .se (www.elinge.se). Användningen av toppdomänen .se hade emellertid ingen av-
görande betydelse för bedömningen om webbsidan riktade sig till svenska konsumenter. Domskälen 
nämner inte ens saken, se Bogdan, JT, 2000-01 s. 623. 
1175 Många .com sidor är finskspråkiga. 
1176 Se Geist 2001 s. 1385. 
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the “small print.” It cannot be said that merely putting the terms and conditions in 
this fashion necessarily creates a contract with any one using the web site.”1177

Ett ofta förekommande problem för webbsurfarna är att villkoren på företagets 
hemsida är intagna under olika rubriker, som reglerar en viss fråga. Vissa villkor 
finns t.ex. under rubriken ”leverans”, medan andra finns under rubriken ”returrätt” 
eller ”betalning”. Det medför att webbsurfaren har svårt att få en helhetsbild över 
de villkor som tillämpas.1178

Med teknologifaktorn avser Geist den nya teknik som gör det möjligt för den som 
upprätthåller en Internetsida, att med teknikens hjälp förhindra att sidan visas i sådana 
stater som upprätthållaren av sidan bestämmer.1179

Med faktisk eller underförstådd kännedom avses att företaget har vetskap om att per-
soner från en viss stat agerar med företaget. Det kan erhålla denna vetskap i synnerhet 
om betalningen för varor och service på webbsidan sker med kreditkort. Försäljare 
som godtar kreditkort som betalning är nämligen skyldiga att kontinuerligt kontrol-
lera giltigheten av en köpares kreditkort. Vid denna kontroll kan företaget säkerställa 
att adressen som köparen uppger stämmer överens med den som registrerats hos kre-
ditbolaget.1180

Att faktisk kännedom om att personer från en viss stat har ingått avtal med företaget 
har betydelse, framgår av domslutet i People v. World Interactive Gaming Corpo-
ration. Företaget som var beläget i Antigua hade en Internetsida där man mark-
nadsförde hasardspel, vilket är förbjudet i delstaten New York. Det gick inte att 
registrera sig om man uppgav en adress i New York, men domstolen konstaterade: 
”[t]his Court rejects respondents’ argument that it unknowingly accepted bets from 
New York residents. New York users can easily circumvent the casino software in 
order to play by the simple expedient of entering an out-of-state address.”1181

Enligt Geist bör ingen av de tre faktorerna vara avgörande vid genomförande av tes-
tet, och den relativa vikten av var och en beror på det enskilda fallet.1182 Rahnasto an-
ser att det mest ändamålsenliga sättet att avgöra om marknadsföring på Internet strider 
mot ett visst lands lagstiftning är att dela upp Internetmarknadsföring i aktiv och pas-
siv marknadsföring. Med aktiv marknadsföring avser Rahnasto marknadsföring som 
på basis av omständigheterna kan anses vara riktad till medborgare i en bestämd stat. 
Passiv marknadsföring däremot är sådan marknadsföring som endast sporadiskt når 
medborgare i en bestämd stat, utan att ifrågavarande personer utgör målgrupp för 
marknadsföringen.1183

1177 Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., 2000 WL 525390 (C.D.Cal.), punkt 3.  
1178 Se Coteanu 2005 s. 48. 
1179 Ett av kännetecknen för Internet har varit att det inte känner till några statsgränser. Den nya tek-
niken möjliggör dock att företag, om de så önskar, kan skapa gränser även i cyberrymden. På detta sätt 
kan företag undvika att deras Internetsidor visas i sådana stater, från vilka de inte önskar sig konsu-
menter/besökare, se Geist 2001 s. 1385 och 1393.  
1180 Se Geist 2001 s. 1399.  
1181 People v. World Interactive Gaming Corporation, 185 Misc.2d 852, 714 N.Y.S.2d 844, 861. 
1182 Se Geist 2001 s. 1386.  
1183 Enligt Rahnasto är det endast aktiv marknadsföring som ger domstolarna i det land som marknads-
föringen har tagits emot kompetens att avgöra ärendet, och ta ställning till om marknadsföringen strider 
mot ifrågavarande lands marknadsföringslagstiftning. Se Rahnasto 2002 s. 67.   
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Geist ser dock även nackdelar med att tillämpa ovan nämnda test, eftersom det kan 
medföra att Internet inte längre förblir gränslöst. Upplever företag att det är för risk-
fyllt att sälja till konsumenter i ett visst land, är det stor sannolikhet att företaget byg-
ger upp murar mot det ifrågavarande landet, och förhindrar konsumenter bosatta i lan-
det att ingå avtal med företaget.1184 Det gäller med andra ord för domstolar och andra 
myndigheter att iaktta en viss försiktighet.1185 Det vore en mycket olycklig utveckling 
om företag som marknadsför sig på Internet i allt större omfattning börjar införa tek-
niska hinder riktade mot främmande länder, till följd av intensiva ingripanden av na-
tionella myndigheter. Internet innebär en faktisk möjlighet för konsumenter att agera 
på den globala spelplanen, och denna möjlighet bör värnas.1186

Det är skäl att nämna att en del av marknadsföringen på en webbsida kan anses vara 
riktad till konsumenterna i en viss stat, trots att den resterande delen av webbsidan 
inte kan anses vara riktad till ifrågavarande marknad. Som tidigare nämnts är det van-
ligt att företag hyr ut en del av utrymmet på sina webbsidor åt andra företag för 
marknadsföring. Det innebär att det på en webbsida kan visas en reklambanner på 
t.ex. finska, när en webbsurfare från Finland besöker webbsidan. Eftersom reklamban-
nern är på finska, måste den anses vara riktad till konsumenter i Finland. Det innebär 
att innehavaren av webbsidan kan hållas ansvarig för marknadsföringen i reklam-
bannern om den strider mot marknadsföringslagstiftningen i Finland, trots att webb-
sidan inte är avsedd för konsumenter i Finland.1187

10.2 Marknadsföring via andra kommunikationstekniker än 
webbsidor

För de andra kommunikationsteknikerna föreligger inga omständigheter som talar för 
att myndigheterna bör inta en lika försiktig inställning som vid marknadsföring på 
Internetsidor. Argument härför är att marknadsföringsmeddelanden via dessa tekniker 
är riktade till enskilda individer.1188 Med andra ord är företaget medvetet om att med-
delandet sänds till de personer som är satta som adressat, i motsats till marknadsfö-
ringen på en webbsida som i princip kan öppnas av vem som helst uppkopplad till 
Internet. 

1184 Se Geist 2001 s. 1405. 
1185 Jfr Rothchild som förespråkar att medlemsstaterna i EU skall vara återhållsamma när de fastställer 
bestämmelserna om on-line kommunikation i distansavtalsdirektivet, samt vid övervakningen av de-
samma. Se Rothchild 1998 s. 300. 
1186 Vid marknadsföring på Internet vore det skäl att i viss utsträckning tillämpa samma praxis som vid 
marknadsföring i internationella tidskrifter. Om det framgår av sammanhanget att marknadsföringen på 
en Internetsida har som syfte att rikta sig specifikt till den finska marknaden, bör naturligtvis myndig-
heter ingripa om marknadsföringen är otillbörlig.    
1187 Naturligtvis är det i första hand den som hyr utrymmet som ansvarar för den marknadsföring som 
han använder på webbsidan. Men med stöd av medverkansreglerna i KSL 2:7.2 kan även den som upp-
låter annonsutrymmet hållas ansvarig för marknadsföringen. Se Dahlström & Karlsson 2000 s. 100. 
1188 Situationen kan jämställas med andra former av direktmarknadsföring riktade till enskilda indi-
vider, såsom direktadresserad reklam via traditionell post och telemarketing. Jfr Eklund 2001 s. 86. I 
ACLU v Reno jämställer domstolen sändande av e-post med sändande av ett brev av 1. klass. Se Ame-
rican Civil Liberties Union v. Janet Reno, 929 F.Supp. 824 (E.D.Pa. 1996), s. 834. Denna jämförelse 
kritiseras av domare Preska i American Libraries Association v. Pataki med följande motivering: ”[t]he 
sender directs his message to a logical rather than geographic address.” Se American Libraries Asso-
ciation v. George Pataki, 969 F.Supp. 160 (S.D.N.Y. 1997), s. 165. 
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Naturligtvis behöver inte mottagaren vara bekant för företaget. Det kan hända att 
företaget har fått en e-postadress eller telefonnummer från en tredje part. Den som 
sänder marknadsföringsmeddelandet skall inte till sitt försvar kunna säga att e-post-
adresserna har genererats automatiskt, och att meddelandet därför av misstag har 
sänts till mottagare i länder som har opt-in system eller till sådana mottagare i län-
der med opt-out-system vilka har meddelat att de inte önskar sådana meddelan-
den.1189 I State v. Heckel yrkade svarande på att talan skulle förkastas, p.g.a. att kä-
randen inte kunde visa att han visste eller borde ha vetat att skräpposten som han 
sände skickades till en viss e-postadress, vars innehavare var bosatt i Washington. 
Domstolen förkastade svarandes yrkande med följande argument: ”Again, if we 
were to interpret the Act the way Heckel suggests, no spammer sending deceptive e-
mail could ever violate the Act as long as he were to use a bulk e-mail program to 
harvest large numbers of addresses without regard to residence of the owners, be-
cause he could always claim that he had no specific knowledge about particular 
recipients.” 1190

Företaget har också mycket goda förutsättningar att på förhand känna till i vilket land 
mottagaren bor i. I e-postadresserna ingår vanligtvis ett specifikt landsprefix, en s.k. 
toppdomän. Toppdomänen för Finland är ”.fi” och för Sverige ”.se”. Varje land har 
även ett specifikt prefix för telefon- och faxnummer. 1191

Det finns dock också e-postadresser som inte ger någon direkt fingervisning om var 
mottagaren befinner sig, såsom t.ex. prefix som ”.com”, ”.org” och ”.net”. Det är en 
betydligt mera arbetsdryg uppgift att på förhand reda ut var en sådan mottagare är 
belägen. Av domen State of Washington v. Jason Heckel, framgår att domstolen 
ansåg mängden skickade meddelanden hade en avgörande betydelse. Domstolen 
konstaterar: ”[H]eckel does not dispute that he sent between 100,000 and 1,000,000 
messages per week over a period of at least four months. Based on these numbers, 
we agree with the State and conclude that Heckel had reason to know that his spam 
would be directed to Washington residents.”1192

Den avgörande faktorn kan dock inte vara mängden meddelanden som skickas, utan 
domännamnet till vilket meddelandet sänds. Låt oss som exempel ta de tre stora 
tjänsteleverantörerna AOL, Yahoo och Hotmail. För att få gratis e-postadress hos 
AOL (xyz@aol.com) krävs att den sökande är bosatt i USA. Yahoo och Hotmail 
har däremot prolifierat sig som globala tjänsteleverantörer. Det innebär att en stor 
del av dem som innehar e-postadresser hos dessa två företag (xyz@yahoo.com,
xyz@hotmail.com), är bosatta i länder som tillämpar opt-in för e-postmeddelanden. 
Den som sänder kommersiella meddelanden till e-postadresser av formen 
xyz@aol.com behöver inte inhämta mottagarens samtycke på förhand, eftersom 
mottagarna är bosatta i ett land där opt-out tillämpas. Om meddelandet däremot 
sänds till adresser av formen xyz@yahoo.com eller xyz@hotmail.com, bör avsän-
daren räkna med att mottagaren kan vara bosatt i ett land där opt-in gäller. Det 
gäller oaktat antalet meddelanden som skickas. Endast på detta sätt erhåller samt-
liga personer inom EU ett likvärdigt opt-in-skydd.      

1189 Jfr MD 2003:80. Svarandebolaget hade sänt direktmarknadsföring till minderåriga personer, och 
bolaget åberopade att detta berodde på ett mänskligt misstag. MD godkände emellertid inte svarandens 
vädjan om att misstaget skulle frånta bolaget ansvar för det inträffade.   
1190 State of Washington v. Jason Heckel, 93 P.3d 189 (Wash.App. Div. 1 2004) s. 192 f.     
1191 Jfr uttalandet i prop. 2001/02:150 s. 39: ”Vid t.ex. direktadresserad och individuell marknadsföring 
via e-post torde det utan större problem kunna bedömas om marknadsföringen är riktad mot den svens-
ka marknaden eller inte.”  
1192 State of Washington v. Jason Heckel, 93 P.3d 189 (Wash.App. Div. 1 2004), s. 193. 
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För att mottagare som är bosatta i länder som tillämpar en opt-in-lösning skall få bästa 
möjliga skydd mot oönskade marknadsföringsmeddelanden, bör företag som sänder 
marknadsföringsmeddelanden via andra kommunikationstekniker än webbsidor på 
förhand ha införskaffat mottagarens samtycke. Så bör fallet vara oberoende av i vilket 
land avsändaren befinner sig.1193

1193 Inte enbart konsumentskyddshänsyn talar för en sådan lösning, utan även från en konkurrensrättslig 
synvinkel betraktat bör detta anses vara befogat. Om inte så är fallet får företag i länder som tillämpar 
opt-out, en orättmätig fördel jämfört med de företag som är belägna i länder med opt-in system.  
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11 REGLERING ELLER SJÄLVREGLERING 

Det är svårt att ge en exakt definition av begreppet självreglering. Enligt Josefsson 
kunde en rimlig definition av begreppet avse ”förhållanden där berörda aktörer i 
större eller mindre utsträckning själva sköter normbildningen i samverkan eller sam-
spel med den statligt institutionaliserade, offentliga rättsbildningen.”1194 Frågan om 
reglering eller självreglering har varit ett hett diskussionstema ända sedan Internets 
stora genombrott.1195 Det är främst Internet som blivit föremål för sådana diskussio-
ner.1196 Trots förhållandevis hårt motstånd mot reglering av Internet, i synnerhet i 
början av Internets snabba framväxt, så har allt flera rättsliga frågor i anslutning till 
Internet lösts genom lagstiftningsåtgärder. Många frågor som lagstiftats hör samman 
med att erbjuda konsumenterna ett bättre skydd, än vad en självreglering eventuellt 
skulle erbjuda.1197 Speciellt i samband med den elektroniska handeln har man insett 
betydelsen av att det upprättas samordnade lagbestämmelser. Dessa bestämmelser är 
viktiga såväl för tjänsteleverantörer som för konsumenter. I direktivet om elektronisk 
handel regleras många centrala frågor för att klargöra och underlätta den elektroniska 
handeln inom gemenskapen.1198 Sådana frågor är t.ex. förbud att av en tjänstelevera-
ntör kräva förhandstillstånd samt bestämmelser om vilken information som tjänstele-
verantörerna skall lämna till konsumenter både före och i samband med en beställ-
ning.1199 Som det framkommit i undersökningen har även användningen av vissa 
kommunikationstekniker i samband med marknadsföring reglerats i ett flertal direk-
tiv.1200 Ända sedan det första direktivet på området, distansavtalsdirektivet, har tekni-
kerna automatiska uppringningssystem och telefax varit underkastade en opt-in-

1194 Se Josefsson 2001 s. 212. 
1195 Självreglering har i huvudsak uppkommit inom de områden där det skett snabba förändringar och 
där man upplevt ett behov av flexibilitet. Se Neuvonen 2005 s. 112. Fördelen med självreglering är att 
den i regel möjliggör snabbare ingripanden mot ett problem än vad som är möjligt genom lagstiftning, 
se Marsden 2004 s. 190.  
1196 Campbell har i sin artikel Self-Regulation and the Media från år 1999 undersökt hur väl själv-
reglering fungerat inom radio- och TV-utsändningar, marknadsföring riktat mot barn, nyheter, alkohol-
reklam, serietidningar, filmer och videospel. Analysens slutresultat visar att självreglering inom nämn-
da områden inte har lyckats uppnå sina målsättningar. I vissa fall har självregleringen dock fungerat bra 
som ett komplement till den traditionella lagstiftningen. Campbell kommer till den slutsatsen att enbart 
tillämpa självreglering för Internet osannolikt skulle leda till ett ändamålsenligt resultat. Se Campbell 
1999 s. 772.     
1197 En nackdel med självreglering är att oseriösa företag inte kan nås. Se Jonsson 2001 s. 298. 
1198 Detta framgår även av punkt 3 i ingressen till direktivet, vilken lyder enligt följande: ”Gemen-
skapsrätten och det som kännetecknar gemenskapens rättssystem är en viktig tillgång för att de euro-
peiska medborgarna och operatörerna till fullo, utan att behöva ta hänsyn till några gränser, skall 
kunna utnyttja de möjligheter som den elektroniska handeln erbjuder.”  
1199 Som exempel på andra direktiv där frågor relaterade till de nya kommunikationsteknikerna reg-
lerats kan nämnas direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer, distans-
avtalsdirektivet samt direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter. 
1200 För en översikt över i vilka direktiv sådana bestämmelser finns intagna hänvisas läsaren till kap. 3.1 
ovan. 
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lösning. Övriga tekniker hörde till ett system med opt-out. Först i samband med 
direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, inkluderades elektronisk post 
till listan över tekniker som kräver förhandssamtycke av mottagaren. 

Det har med andra ord vidtagits en del lagstiftningsåtgärder för att reglera marknads-
föring via de nya kommunikationsteknikerna. För att ett system med förbud skall ef-
terföljas i praktiken, bör det finnas bestämmelser om påföljder vid överträdelser av 
bestämmelserna. Sett till vad som har angivits beträffande påföljder i de olika direktiv 
som behandlar marknadsföring via de nya teknikerna kan följande konstateras: i 
artikel 20 i direktivet om elektronisk handel kan läsas: ”Medlemsstaterna skall be-
stämma de påföljder som skall tillämpas vid överträdelser av de nationella bestäm-
melser som antas med tillämpning av detta direktiv, och skall vidta alla åtgärder som 
krävs för att säkerställa att dessa bestämmelser efterlevs. Påföljderna skall vara verk-
ningsfulla, proportionerliga och avskräckande (framhävt här).”1201 I direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation, där ett system med opt-in tillämpas för 
elektronisk post, har beträffande påföljderna vid överträdelser intagits i artikel 15.2 en 
hänvisning till persondataskyddsdirektivet (95/46/EG). I sistnämnda direktiv stadgas 
följande om sanktioner: ”Medlemsstaterna skall anta lämpliga bestämmelser för att 
säkerställa att detta direktiv genomförs fullständigt och skall särskilt besluta om de 
sanktioner som skall användas vid överträdelse av de bestämmelser som antagits för 
att genomföra detta direktiv.”1202

Jag har i kap. 6 undersökt de påföljder som finns intagna i dagens lagstiftning, samt 
gett förslag till eventuella nya påföljder som kunde göra påföljdssystemet mer effek-
tivt och avskräckande. Huruvida ett införande av de påföljder och processuella lös-
ningar som nämndes i kapitel 6 och 7, bl.a. marknadsstörningsavgift, straffskadestånd 
och grupptalan, skulle leda till minskat antal överträdelser, får tiden utvisa. Även om 
införande av nya påföljder sannolikt kan leda till en viss minskning av överträdelser, 
tror jag inte att problemet med oönskade marknadsföringsmeddelanden kommer att 
upphöra helt och hållet genom lagstiftningsåtgärder. Det innebär att man även bör 
överväga alternativa lösningar på problemet med den växande mängden oönskade 
marknadsföringsmeddelanden. Ett enkelt och effektivt sätt att minska antalet oönska-
de marknadsföringsmeddelanden är att satsa på information till konsumenterna, om 
hur de kan minimera dem.1203

I synnerhet e-post utgör ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ för många företag i 
marknadsföringsprocessen. Undersökningar har visat att de företag som använder sig 
av tillståndsbaserad e-postmarknadsföring oftare uppnår önskat slutresultat, än de som 
sänder marknadsföring utan att ha införskaffat mottagarens förhandssamtycke till åt-
gärden. Det har lett till att många företag iakttar en opt-in-lösning, trots att de enligt 
ifrågavarande lands lagstiftning inte är skyldiga att göra så. En annan positiv utveck-

1201 En närapå identisk ordalydelse finns intagen i artikel 11 i direktivet om distansförsäljning av finan-
siella tjänster till konsumenter. 
1202 Artikel 24. 
1203 Det finns många goda råd för att minska mängden skräppost, t.ex. låta bli att publicera sin e-post-
adress på Internetsidor, undvika att svara på skräppostmeddelanden, undvika nedladdning av okända 
program o.s.v. För att nå alla målgrupper, bör informationen spridas via flera olika kanaler, och inte en-
bart på nätet. Se KOM(2004) 28 s. 28. Betydelsen av information om hur man kan minska mängden 
skräppost betonas även i ICC:s policyförklaring, se ICC Policy Statement,  Document N° 373-22/114 s. 
4 f.   
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ling som ägt rum är att många seriösa e-postmarknadsförare tillämpar ett system med 
dubbla opt-in.  

Fördelen med dubbla opt-in är att då kan företaget säkerställa att den som har an-
mält sitt intresse via e-post verkligen är den person som har sänt önskemålet. Det 
vore önskvärt om alla företag som vill marknadsföra via e-post skulle följa de 
australienska myndigheternas praktiska anvisningar om Spam Act 2003. I anvis-
ningarna ges följande rekommendation; när företaget har fått ett meddelande om att 
avsändaren skall läggas till företagets kontaktlista över personer som vill ta emot 
marknadsföring via e-post, skall företaget sända ett svar där mottagaren ombedes 
bekräfta sitt önskemål. Svaret bör innehålla en notis om att en positiv bekräftelse 
skall ges inom 14 dagar. När 14 dagar har förflutit, finns följande tre alternativ: 1) 
företaget har fått en positiv bekräftelse – e-postadressen förs till kontaktlistan, 2) 
företaget har fått ett avböjande svar – e-postadressen förs inte till kontaktlistan och 
3) företaget har inte fått något svar – e-postadressen förs inte till kontaktlistan.1204

Nedan skall jag redogöra för vissa alternativa lösningar som kan bidra till en lösning 
på problemet. Tyngdpunkten kommer att läggas på lösningar för förhindrande av 
oönskade marknadsföringsmeddelanden via e-post. Orsaken härför är att det är just 
via e-post som den största delen av oönskade marknadsföringsmeddelanden frambe-
fordras. Dessutom erbjuder tekniken kring e-post de bästa förutsättningarna att genom 
tekniska lösningar förhindra frambefordrande av oönskade marknadsföringsmedde-
landen.  

11.1 Tekniska lösningar 

Det finns ett flertal tekniska lösningar som har utvecklats för att minska mängden 
skräppost. För det första så har det utvecklats s.k. filter som filtrerar bort skräp-
postmeddelanden. Dylika filter finns installerade både hos tjänsteleverantörer, före-
tags privata servrar samt även hos enskilda konsumenter som installerat ett sådant fil-
ter på sin hemdator.1205 Vid en sökning i Yahoo i april 2004 av tillbudsstående filter-
program, visade sökresultatet att det finns 58 olika filtreringsprogram.1206 Filtrerings-
programmen har blivit utsatta för kritik, eftersom de ibland förhindrar frambefordran-
det av ”legitima” meddelanden och ibland släpper igenom skräppostmeddelanden.1207

Ett annat problem är att filtren sänker hastigheten i nätverken.1208 Gemensamt för de 
flesta filtreringsprogrammen är att de söker efter olika faktorer i ett e-postmeddelan-
de, som ger indikationer på att det är fråga om skräppost. En sådan faktor kan vara hur 

1204 Se Australian Communications Authority, 2004 s. 9 f. 
1205 Redan så tidigt som 1997 påbörjades utvecklingen av filtreringsprogram hos Microsoft. Det visade 
sig dock att tidpunkten var felaktigt vald, eftersom det omfattande problemet med skräppost då ännu 
inte hade uppkommit. Se Ross 2004, stycke 1. 
1206 Se <http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Business_to_Business/Comp uters/Communica 
tions_and_Networking/Software/Email/Junk_Email_Removal and _Filtering/>, hämtat 27.4.2004. Ef-
tersom det i princip är omöjligt för sökmaskiner att finna alla tillbudsstående sidor, så är det faktiska 
antalet filtreringsprogram större än denna siffra.  
1207 Arrison ger en träffande beskrivning av det här problemet: ”Filters are a little like chaperones at a 
teenage party – they often misinterpret legitimate actions (false positives) and they sometimes miss the 
naughty behaviour (false negatives). And spammers are a bit like teenagers, who will change their 
strategies to foil the watchers.” Se Arrison 2004 s. 10.    
1208 Se Directorate for science, technology and industry. Committee for information, computer and 
communication policy, 2004, s. 30. 
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texten i meddelandet har utformats.1209 Det har t.ex. visat sig att skräppostmeddelan-
den ofta innehåller ord som ”gratis” och fraser som ”klicka här”.1210 Vanligtvis söker 
filtreringsprogrammen efter vissa nyckelord i meddelandets brevhuvud. Det är en av 
orsakerna till att många legitima e-postmeddelanden stoppas av misstag.1211 Dessutom 
är det relativt lätt för dem som skickar ut masspost att kringgå filtreringen, genom att 
ändra en aning på orden i brevhuvudet på meddelandet.1212 För att underlätta proble-
met med att frambefordringen av legitima e-postmeddelanden spärras, så kan filtret 
fungera på så sätt att den förflyttar misstänkta skräppostmeddelanden till en särskild 
katalog. Det positiva med ett sådant system är att alla legitima e-postmeddelanden an-
länder till mottagarens e-postlåda. Den negativa sidan med ett sådant system är natur-
ligtvis att den tar emot alla meddelanden, också samtliga skräppostmeddelanden. Det 
kan vara förhållandevis tidsödande för mottagaren att bland alla meddelanden i kata-
logen ”skräppost” finna legitima meddelanden, i synnerhet som mängden skräppost-
meddelanden ständigt ökar.1213

Som det framkom ovan finns det allvarliga problem med filtreringsprogram, som filt-
rerar e-postmeddelanden på basis av innehållet i meddelandena. Därför har företagen 
som erbjuder filtreringsprogram under senare tid utvecklat smartare program. Ovan 
nämndes att många program har lärt sig hur skräppostmeddelanden är utformade, t.ex. 
genom att undersöka hur vissa fraser används i meddelandet. Andra faktorer som filt-
reringsprogrammet tar i beaktande är t.ex. den tid på dygnet som meddelandet har 
sänts. Genom att kombinera olika faktorer kan man erhålla ett betydligt säkrare slut-
resultat vid filtreringen.1214 S.k. Bayesian spamfilter har den fördelen att det kan lära 
sig att bli bättre på att känna igen skräppost, antingen automatiskt eller genom att an-
vändaren manuellt korrigerar ett misstag som filtret har gjort.1215 Naturligtvis gör även 
dylika filtreringsprogram misstag. En annan negativ faktor är att det kan vara tidskrä-
vande för användaren att ”skola” filtret så att det fungerar så tillförligt som möj-
ligt.1216

Det finns också filtreringsprogram som kombinerar flera olika tekniker. Det finns filt-
reringsprogram som förutom att de kontrollerar texten i brevhuvuden och själva med-
delandet även blockerar e-postmeddelanden som sänds från en tjänsteleverantör som 
har svartlistats och som tillämpar s.k. signaturblockering.1217 Signaturblockering fung-

1209 Se Arrison 2004 s. 10.    
1210 Se Ross 2004, kapitel ”A Better Anti-Spam Filter”, stycke 7. 
1211 Ju effektivare filtren görs, desto större är sannolikheten att även önskade e-postmeddelanden filt-
reras bort, se Smith 2000, kapitel III.A. ”Filters”, stycke 4. Av en undersökning gjord av Return Path, 
Inc. framkom att under första halvan av år 2003 stoppades 17 procent av önskade e-postmeddelanden. 
Variationen mellan företag vars ”legitima” e-post stoppades var mycket stor, allt mellan 1 och 46 
procent. Undersökningen finns tillgänglig på adressen: <http://www.returnpath.biz/pdf /Blocking_ 
Filtering_Report.pdf>, hämtat 2.5.2005.    
1212 Av denna orsak skickas ofta e-postmeddelanden med förvrängda rubriker såsom ”Nlarge your 
Pen!s”. Se Arrison 2004 s. 10. 
1213 Dessutom måste mottagaren med jämna mellanrum kontrollera två brevlådor i stället för en. 
1214 Se Ross 2004, kapitel ”A Better Anti-Spam Filter”, stycke 7. 
1215 Se Sullivan & De Leeuw 2004 s. 920 f. 
1216 Se Arrison 2004 s. 10. 
1217 Exempel på ett sådant filtreringsprogram är SpamAssissin. För mer information om ifrågavarande 
filtreringsprogram, se <http://spamassassin.rediris.es/index.html>, hämtat 27.4.2004. Skräppostmedde-
landen har oftast en viss utformning och SpamAssissin klarar av att filtrera bort meddelanden utgående 
från hur de utformats. Filterprogrammet klarar dock inte av att göra några sofistikerade semantiska 
analyser av innehållet i e-postmeddelandet, se Morris 2004 s. 30. 
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erar på det sättet att en mottagare av ett skräppostmeddelande vidarebefordrar medde-
landet till en databas. Efter att skräppostmeddelandet listats i databasen, kan det inte 
sändas vidare till någon annan mottagare. Det är möjligt eftersom varje e-postmedde-
lande har en viss signatur. Signaturblockering kan vara ett effektivt vapen mot skräp-
postmeddelanden, eftersom kännetecknande för sådana meddelanden är att de sänds 
till en stor grupp av mottagare. För att systemet skall fungera effektivt förutsätts dock 
att mottagare av skräppostmeddelanden, vidarebefordrar dessa till databasen.1218

En annan lösning på skräppostproblematiken är att svartlista e-postadresser varifrån 
dylika meddelanden sänds. Nackdelen med en sådan lösning är att e-postadresser hos 
personer/företag som är helt oskyldiga kan av en eller annan orsak svartlistas. Det är 
nämligen inte svårt för en avsändare att sätta in en falsk avsändaradress i meddelan-
det, vilket gör att någon oskyldigs e-postadress svartlistas.1219 Det kan dessutom visa 
sig vara svårt att få svartlistningen borttagen, speciellt om listningen skett av ett privat 
företag.1220 Ett annat problem är att de svarta listorna inte är så effektiva gentemot de 
avsändare som kontinuerligt byter e-postleverantör.1221

De svarta listorna förhindrar sändande av e-postmeddelanden från en e-postadress 
som listats. Det finns också en annan variant av listor, nämligen en som fungerar på 
motsatt vis jämfört med de svarta listorna. Denna variant av listor kallas för ”vita 
listor”. En vit lista innebär att e-post kan sändas endast via sådana e-postadresser som 
har registrerats på listan.1222

Som sista alternativ på tekniska lösningar för att hindra oönskade e-postmeddelanden 
kan nämnas ett system, som förutsätter att avsändaren agerar på ett eller annat vis 
innan meddelandet går fram till mottagaren. Systemet bygger på att avsändaren måste 
ägna tid för varje meddelande som han sänder. På så sätt förhindras en och samma 
avsändare att skicka ut tusentals e-postmeddelanden på en bråkdels sekund. Exempel 
på åtgärder som avsändaren måste vidta innan e-postmeddelandet sänds vidare är att 
svara på en fråga eller fylla i ett formulär. Samtidigt som avsändaren måste ägna tid så 
förhindras även möjligheten att det är en automatisk utrustning som sköter om avsän-
dandet.1223 Eftersom frågorna eller formulären varierar, krävs det mänsklig insats för 
att klara av uppgiften. Först när frågan har besvarats rätt eller formuläret ifyllts, sänds 
meddelandet vidare till mottagarens e-postlåda. Denna lösning är optimal med tanke 
på att minska mängden oönskade e-postmeddelanden, men den har en betydande 
nackdel i och med att den förhindrar automatiska system att sända e-post.1224 Många 
företag som har tjänster på Internet måste ofta använda sig av automatiska system, för 

1218 Se Arrison 2004 s. 10.  
1219 På engelska brukar begreppet spoofing användas för de situationer då avsändaren utan tillstånd av 
den rätta e-postadressens innehavare, använder dennes adress i fältet ”From” eller ”Reply-to”. Se FTC 
v. Brian D. Westby & Martijn P. Bevelander & Maps Holding B.V., 2004 WL 1175047 (N.D.Ill.), 
punkt 2. 
1220 Därtill kan det hända att den som har blivit oskyldigt svartlistad inte är medveten om att så har 
skett, se Arrison 2004 s. 11.  
1221 Se Hirsh 2002, kapitel ”Programs Have Limits”, stycke 1.   
1222 Sådana listor har uppnått stor popularitet hos legitima marknadsföringsföretag, som gärna ser att 
deras e-postmeddelanden kan särskiljas från dem som sänder skräppost. Nackdelen för konsumenterna 
är att de vita listorna inte på ett effektivt sätt kan stoppa oönskade marknadsföringsmeddelanden. Se 
Arrison 2004 s. 11. 
1223 Se Arrison 2004 s. 11 f. 
1224 Se Arrison 2004 s. 12. 
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att snabbt och effektivt kunna betjäna besökarna. Låt oss ta följande exempel: en be-
sökare beställer en resa on-line på Internet. Genast efter beställningen sänds auto-
matiskt en bekräftelse av beställningen till beställarens e-postadress. Ett sådant system 
omöjliggörs om man har en lösning som kräver mänsklig insats av avsändaren.   

Såsom det har framkommit ovan finns det en mängd olika tekniska lösningar för att 
minska mängden oönskade marknadsföringsmeddelanden via e-post. Hade det inte 
vidtagits några tekniska åtgärder, skulle mängden skräppost säkert ha varit betydligt 
större än den är i dagens läge. De olika lösningarna har dock som det framgick ovan 
även negativa följder, och som ett bevis på att de inte fungerar på önskvärt sätt kan 
nämnas att mängden skräppost fortsättningsvis ökar. Därför bör utvecklingen av nya 
och effektivare lösningar fortgå. För att uppnå ett så effektivt slutresultat som möjligt, 
är det viktigt med ett samarbete mellan företag som utvecklar tekniska lösningar. Som 
det framkom ovan finns det redan nu ett stort antal olika program för att förhindra 
skräppost. Dessutom bygger programmen ofta på olika lösningar; t.ex. svartlistning, 
signaturblockering och vita listor. Det medför naturligtvis problem för de enskilda 
användarna vid valet av vilket program som de skall installera på sina datorer. Den 
stora mängden program medför att användarna har svårt att följa med utvecklingen på 
området.1225 För att råda bot på uppkomsten av diversifierade tekniska lösningar, be-
slöt de tre största e-postoperatörerna1226 i april 2003 att samarbeta kring utvecklandet 
av en gemensam lösning.1227 Ett år senare visade det sig dock att det fanns väldigt få 
tecken på pågående utveckling av gemensamma tekniska standarder. I stället utveck-
lar de tre företagen fortfarande med varandra konkurrerande lösningar.1228

11.2 Ekonomiska lösningar 

Som det framkom ovan finns det en del problem med tekniska lösningar för att för-
hindra mängden skräppost.1229 Därför har under den senaste tiden börjat höjas röster 
för införande av ekonomiska lösningar, för att få bukt med problemet med den stora 
mängden skräppost.1230 I dag är det gratis för var och en att sända e-post, oberoende 
av hur många e-postmeddelanden som sänds. Därför uppmuntras företag att sända så 
många e-postmeddelanden som möjligt, i hopp om att det skall väcka intresse hos nå-
gon av mottagarna.  

Införandet av små avgifter, s.k. e-frimärken, för varje e-postmeddelande skulle mins-
ka företagens benägenhet att sända obegränsat antal meddelanden. Flera företag har 
redan påbörjat utvecklingen av system för e-frimärken. Avsikten är att företag som 

1225 På grund av den ovisshet som råder bland användarna beträffande tillbudsstående program, är ris-
ken stor att de inte på sina datorer har installerat den vid varje tidpunkt bäst fungerande tekniken. 
1226 America Online, Yahoo och Microsoft. 
1227 Se Junnarkar 2003 stycken 1–3. AOL:s vice ordf. Ted Leonsis uttryckte behovet av ett samarbete 
enligt följande: ”Spam is an industrywide challenge, requiring industrywide teamwork, in order to 
yield industrywide solutions. By cooperating and collaborating together, we can make real progress 
against this toxin that pollutes the Internet environment.” Se Junnarkar 2003, stycke 14. 
1228 Se Olsen 2004a, kapitel ”Bottom line:”, stycke 1 samt stycken 7–8. 
1229 T.ex. måste programmen utvecklas konstant, eftersom de som skickar ut skräppost regelbundet ut-
vecklar tekniker för att kringgå filtreringsprogrammen. Se Olsen 2001, stycken 12–13. 
1230 Dock så tidigt som 1994, d.v.s. långt innan problemet med skräppost blivit vardag för den stora all-
mänheten, gav Rothschild förslag på införandet av en kostnad för sändande av e-post. Se Rothschild 
1994, stycke 13. 
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skickar massutskick är tvungna att förse e-posten med avgiftsbelagda e-frimärken, 
medan e-frimärken för privatpersoner skulle vara gratis.1231 Förfrågningar har visat att 
företag förhåller sig mycket positiva till ett system med avgiftsbelagda e-frimärken. 
Richar Gingras, verkställande direktör för Goodmail Systems som utarbetar system 
med e-frimärken, konstaterar följande: ”Our biggest surprise was how much the mass 
senders liked this idea, but it turns out they really want to distinguish themselves from 
illegitimate spammers. They also want to make sure their messages get through with-
out having to stop using words like ‘free’ and ‘discount’ in order to escape spam fil-
ters.”1232

Förslaget med e-frimärken förefaller vara en utomordentlig lösning på skräppost-
problematiken, men det finns många frågor som borde lösas i praktiken innan allting 
fungerar på önskvärt sätt. Kritiska röster har fokuserat på vem som skall upprätta ett 
dylikt system, samt hur de enskilda konsumenterna skall få tag på e-frimärken.1233 Ett 
problem med införandet av nya tekniker är att ingen, eller endast ett fåtal är beredda 
att satsa på en ny teknik i inledningsskedet.1234

På samma sätt som vid utvecklandet av tekniska lösningar, finns det även i fråga om 
ekonomiska lösningar en fara för att det på marknaden kommer att uppstå olika sys-
tem. Det kan medföra betydande problem för konsumenterna om sändande av e-post-
meddelanden förutsätter e-frimärken, och olika tjänsteleverantörer tillämpar olika lös-
ningar. Det skulle göra sändande av e-post både krångligt och tidsödande.  

Ett system med e-frimärken kommer troligtvis inte att avlägsna oönskade marknads-
föringsmeddelanden via e-post totalt. De som sänder dylika meddelanden kan natur-
ligtvis köpa e-frimärken och även i fortsättningen sända e-post. Ju högre priset för ett 
e-frimärke sätts, desto mindre är sannolikheten att företag sänder e-post till personer 
som inte uttryckligen har meddelat sitt intresse att få sådana. Det går inte helt och hål-
let att utesluta möjligheten att någon bryter sig in i privatpersoners e-frimärkskonton, 
och därmed gratis kan sända e-postmeddelanden. Risken för detta kan dock minime-
ras med hjälp av olika tekniska lösningar, såsom övervakning över hur mycket trafik 
som går via privatpersoners e-postkonton.1235 Systemet med e-frimärken bygger på att 
det är mottagaren som erhåller ersättningen för de kostnader som avsändaren orsakats 
vid sändandet av meddelandet. Detta kommer naturligtvis att medföra initiativ för 
oseriösa personer att skriva ett sådant virus, som gör att miljontals människor automa-
tiskt sänder e-postmeddelanden till en hemlig e-postadress.1236 En ytterligare risk är 
att det kommer att förekomma omfattande förfalskning av e-frimärken.1237

Ett annat problem för ett välfungerande system med e-frimärken är de s.k. e-post-
listorna. Många privatpersoner har anmält sitt intresse att vara med i olika e-postlistor, 

1231 Se Arrison 2004 s. 13. 
1232 Se Arrison 2004 s. 14. 
1233 Se Arrison 2004 s. 13.  
1234 Brad Templeton, som var en av de första förespråkarna för införandet av e-frimärken, konstaterar: 
”Many systems have a chicken-and-egg problem, and only some overcome it. At the start, few people 
would be offering such stamps. That means you really can’t reject all mail that doesn’t come with them. 
In fact, you can’t even do anything special to it.” Se Templeton 2004, kapitel ”At first, nobody will be 
doing it”, stycke 1.  
1235 Se Arrison 2004 s. 14. 
1236 Se Templeton 2004, kapitel ”Virus vulnerability”, stycke 1. 
1237 Se Taughannock Networks 2004 s. 5.   
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där det kan finnas tusentals personer. Ett system med e-frimärken kan riskera möjlig-
heten för personer som är medlemmar i sådana listor att gratis sända e-post till de 
övriga medlemmarna. Så det finns fortsättningsvis en mängd frågor som måste lösas, 
innan systemet med e-frimärken blir ett reellt alternativ för att stoppa mängden skräp-
post.  

Ett system med e-frimärken har den fördelen jämfört med filtreringsprogram att fram-
befordrandet av legitima e-postmeddelanden inte i misstag förhindras.1238 Arrison är 
en stark förespråkare för införandet av ekonomiska lösningar. Hon konstaterar att: 
”The marriage of economics with technology is the best solution to deal with the 
problem of spam. It preserves individual choice and does not require mammoth enfor-
cement machines. It is a solution that follows the simple rules of the marketplace to fix 
what seems now to be an unmanageable problem.”1239 Hon avslutar dock sin artikel 
med konstaterandet: ”That’s not to say that law and filters are completely useless. But 
they are not nearly as effective, and inexpensive to implement, as the estamps solu-
tion.”1240 Personligen är jag av samma åsikt som Arrison; att påföra e-postmeddelan-
den kostnader för företag, kommer att minska mängden oönskade marknadsförings-
meddelanden via e-post.1241 Dock vill jag i större utsträckning än Arrison betona 
lagstiftningens betydelse.1242 Många viktiga frågor kan inte lösas på ett effektivt sätt 
endast genom självreglering på området. Exempel på en viktig fråga som inte kan lö-
sas genom självreglering är den om påföljder vid brott mot sändande av skräppost.1243

Oberoende av vilket system som införs genom självreglering på marknaden, kommer 
det alltid att förekomma fall där det har skickats oönskad e-postreklam. Både för att 
ersätta mottagaren de kostnader som detta åsamkat honom och för att tilldela företaget 
straffrättsliga påföljder i avskräckande syfte, behövs det lagstiftning på området. Ef-
tersom lagstiftning inte heller ensam för sig kan avlägsna alla problem, är det välkom-
met att det vid sidan därav företas självreglerande åtgärder av aktörerna på markna-
den. Detta betonas även i inledningen av CAN-SPAM Act, där det i sektion 2 sägs: 
”The Congress finds the following: … (12) The problems associated with the rapid 
growth and abuse of unsolicited commercial electronic mail cannot be solved by 
Federal legislation alone. The development and adoption of technological approaches 
and the pursuit of cooperative efforts with other countries will be necessary as 
well.”1244 Vikten av att det i större grad än för tillfället vidtas gemensamma åtgärder 
vid utvecklandet av olika lösningar kan inte överbetonas. Utvecklande av system som 
bygger på olika tekniker kan medföra mera skada än nytta. 

1238 Som det tidigare framkom kan dock uppkomsten av olika system med e-frimärken innebära pro-
blem, eftersom e-post som inte är försett med ett e-frimärke av den typ som tillämpas av den tjänste-
leverantör där mottagaren har sitt konto, inte går fram till mottagaren. För att lösa det problemet bör ett 
meddelande automatiskt sändas till avsändaren som talar om hurudant e-frimärke behövs. 
1239 Se Arrison 2004 s. 15. 
1240 Se Arrison 2004 s. 15. 
1241 Huruvida e-frimärken kommer bli ett effektivt vapen i kampen mot skräppost får tiden utvisa. Tek-
niska och ekonomiska faktorer kan dock mycket väl sätta hinder för ett genombrott för e-frimärken.  
1242 Även Chetwin & Clarke betonar betydelsen av såväl lagstiftning som tekniska hinder, för att för-
hindra den stora mängden skräppost som förekommer för tillfället. Se Chetwin & Clarke 2004 s. 196 f. 
Jfr även Palomäki som betonar den finska lagstiftningens betydelse för att det inte sänds så mycket 
skräppost från finska företag. Se Palomäki 2005 s. 21. 
1243 Även Bernitz betonar vikten av det finns en bakomliggande lagstiftning som täcker sådana situa-
tioner där självreglering visar sig vara otillräcklig. Se Bernitz 2001 s. 308. 
1244 Se även Sorkin som betonar vikten av samverkan mellan teknik och lagstiftning enligt följande: 
”Coordination of technical and legal mechanisms seems to be the most promising approach to the 
spam problem.” Se Sorkin 2001 s. 384. 
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Smith nämner fyra olika tillvägagångssätt för att lösa de juridiska problem som 
uppkommit i samband med Internet. För det första bör man tillämpa marknads-
baserade lösningar och därtill hörande självreglering. Genom självreglering kan 
man ingripa snabbare och mer effektivt mot de förändrade förhållanden som följer 
av den tekniska utvecklingen, än vad som är möjligt genom traditionell lagstiftning. 
För det andra bör man tillgripa tekniska lösningar för att lösa de problem som den 
nya tekniken medför. För det tredje bör myndigheterna ha intensivt samarbete med 
den privata sektorn för att främja självreglering och för att fylla ut eventuella luckor 
i självregleringen. För det fjärde bör såväl offentliga myndigheter som privata 
aktörer sträva efter att uppnå internationellt harmoniserade lösningar.1245

Eventuellt kunde man tänka sig att lagstiftningsvägen förplikta tjänsteleverantörer att 
på sina servrar installera program för att minska mängden skräppost. Här måste dock 
lagstiftaren gå varsamt fram, eftersom ett sådant krav skulle innebära ett allvarligt in-
grepp mot såväl företagens självbestämmanderätt1246 som den i grundlagen tryggade 
yttrandefriheten. En inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna är under-
kastad kravet på proportionalitet. Det innebär bl.a. att inskränkningen bör vara nöd-
vändig för att uppnå ett acceptabelt syfte.1247 En inskränkning kan genomföras om det 
sker för att trygga någon annan grundläggande fri- eller rättighet, såsom t.ex. hemfrid 
och privatliv.1248 Det är också skäl att betona att yttrandefriheten inkluderar rätten för 
envar att ta emot meddelanden utan att hinder i förväg sätts ut.1249

Tjänsteleverantörerna bör ha frihet att välja hurudan service de erbjuder abonnenterna. 
Det finns många företag som redan i dag erbjuder ”skräppostfria” tjänster, vilka ofta 
är avgiftsbelagda.1250 19 § L om dataskydd vid elektronisk kommunikation bör dock 
tolkas så att tjänsteleverantörerna under vissa omständigheter är förpliktade att instal-
lera filterprogram. Enligt ifrågavarande paragraf har tjänsteleverantörer skyldighet att 
handha dataskyddet för sina tjänster.1251 Med dataskydd avses bl.a. tekniska åtgärder 
varigenom man garanterar att informationssystemen kan utnyttjas av dem som har rätt 
därtill.1252 I 20 § stadgas hurudana åtgärder en tjänsteleverantör får vidta för att säkra 
dataskyddet som avses i 19 §. Tjänsteleverantörerna får bl.a. hindra sändande och 
mottagande av e-post, om det är nödvändigt för att säkra en funktionsduglig elektro-
nisk kommunikation.1253 Lagstiftaren har med andra ord uppmuntrat tjänsteleverantö-
rer att genomföra filtrering.1254 Om mängden skräppost blir så stor att den allvarligt 

1245 Se Smith Bradford 2001 s. 3 f. Jfr Lindberg som betonar vikten av att självreglering sker i samråd 
med den traditionella lagstiftningen. Se Lindberg 1998 s. 18.       
1246 Jfr även artikel 4.1 i direktivet om elektronisk handel där det stadgas att tjänsteleverantörer inte får 
underkastas bestämmelser om förhandstillstånd.  
1247 Se GrUB 25/1994 s. 5. 
1248 Se GrUU 23/1997 s. 3. 
1249 Se RP 309/1993 s. 61. 
1250 Ifall en tjänsteleverantörer erbjuder dylik service blir läget annorlunda. I sådana fall bör tjänsteleve-
rantören använda sig av det tillbudsstående system som vid varje enskild tidpunkt förhindrar oönskade 
e-postmeddelanden så effektivt som möjligt. Gör tjänsteleverantören inte det, kan situationen tolkas 
som ett avtalsbrott från företagets sida. 
1251 Dataskyddet skall anpassas till hur allvarliga hot som föreligger samt till den tekniska utveckling-
ens nivå och till kostnaderna.   
1252 Se RP 125/2003 s. 75. 
1253 Se RP 125/2003 s. 76. 
1254 Se Helopuro & Perttula & Ristola 2004 s. 151. 
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hotar funktionsdugligheten i nätverket, har tjänsteleverantörerna inte endast en rätt att 
filtrera, utan en skyldighet att göra så i enlighet med 19 §. 
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12 DE LEGE FERENDA-DISKUSSION 

När jag för min licentiatavhandling bedrev forskning kring ett liknande tema som i 
föreliggande avhandling, var rättsläget kring sändande av marknadsföringsmeddelan-
den via de nya kommunikationsteknikerna mycket oklart. Så var läget även vid initial-
skedet av denna avhandling. Som det framkommit tidigare i avhandlingen hade EU år 
1997 antagit ett par direktiv, som tog upp frågan om användningen av vissa kommuni-
kationstekniker i direktmarknadsföringssyfte.1255 Dessa direktiv skapade dock inte så 
mycket klarhet i frågorna. Medlemsstaterna beviljades nämligen enligt direktiven rätt 
att välja mellan ett system med eller utan krav på förhandsgodkännande av mottaga-
ren. Med andra ord hade medlemsstaterna frihet att välja mellan ett system med opt-
out eller opt-in. Endast två tekniker var fråntagna valfrihet: automatiska uppringnings-
system utan mänsklig medverkan samt telefax.  

Under samma tidsperiod kom de första avgörandena av den finska MD1256, där dom-
stolen tog ställning till om det var tillåtet att sända marknadsföringsmeddelanden som 
textmeddelanden till mobiltelefoner. I bägge fallen ansåg MD det vara otillbörligt att 
sända marknadsföringsmeddelanden till mottagarnas mobiltelefoner, om inte motta-
garna hade samtyckt till det på förhand. MD hänvisade i båda avgörandena till 
distansavtalsdirektivet.1257 Som det framkom ovan förutsätts det dock enligt ifrågava-
rande direktiv förhandssamtycke av mottagaren, endast ifråga om automatiska upp-
ringningssystem utan mänsklig betjäning och telefax. Trots detta förbjöd MD sändan-
de av marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefoner, om mottagaren inte givit sitt 
samtycke till det på förhand.1258   

Kravet på att meddelandet skall förses med en rubrik som visar att det är fråga om ett 
kommersiellt meddelande avlägsnar vissa olägenheter för mottagaren, men inte alla. 
Har mottagaren protokollet POP i sin e-posttjänst så laddas alla e-postmeddelanden 
hem till den egna hårdskivan, vilket medför att mottagaren betalar för alla meddelan-
den om han är kopplad till Internet på tidsdebitering.1259 Även om det av meddelan-
dets rubrik framgår att det är fråga om ett kommersiellt meddelande och mottagaren 
inte behöver öppna det, har nedladdningen åsamkat honom kostnader.1260 Så länge det 

1255 De två direktiven var distansavtalsdirektivet och direktivet om behandling av personuppgifter och 
skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet. 
1256 MD 1997:20 och 1998:21. 
1257 MD konstaterar enligt följande: ”I Finland finns för närvarande ingen lagstiftning rörande sändan-
de av kommersiella meddelanden till mobiltelefoner. Europeiska Gemenskapens lagstiftning, genom 
vilken användningen av vissa elektroniska kommunikationsmedier i marknadsföringssyfte har begrän-
sats, kan dock anses vara riktgivande vid bedömningen av föreliggande ärende.” (Egen övers.).    
1258 För närmare redogörelse av motiveringarna härför, se kap. 4.4.1 ovan. 
1259 Hämtande av nya e-postmeddelanden kan basera sig på två olika tekniker; POP och IMAP. Skill-
naderna mellan dessa har behandlats ovan i kap. 4.4.3.1. 
1260 Situationen är densamma om mottagaren har ingått avtal om att inkomna meddelanden skall sändas 
till hans mobiltelefon, eller om han i övrigt väljer att kontrollera sin e-post via mobiltelefon. 
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inte finns något globalt centralt opt-out-register är mottagaren tvungen att öppna varje 
kommersiellt meddelande och skicka ett svar till avsändaren, med önskan om att inte i 
framtiden få dylika meddelanden av företaget.1261 Naturligtvis kvarstår även proble-
met med att marknadsföringsmeddelanden till e-post kan utgöra ett hinder; varje med-
delande minskar på e-postutrymmet som mottagaren har till sitt förfogande.1262

Kritiken mot EU:s ställningstagande i direktiven att tillåta en opt-out-lösning för elek-
tronisk post var ställvis hård. Den hårdaste kritiken kom föga oväntat från olika kon-
sumentskyddsorganisationer, medan förespråkare för kvarhållande av ett opt-out-
system kom från näringsidkarkretsar. Kampen mellan opt-in och opt-out resulterade i 
favör för opt-in även för elektronisk post, i och med antagandet av direktivet om inte-
gritet och elektronisk kommunikation. I nämnda direktivs artikel 13 punkt 1 uppräk-
nas de kommunikationstekniker för vilka mottagarens förhandssamtycke krävs (d.v.s. 
opt-in-system).1263 En kort tid efter det att EU hade ändrat linje beträffande marknads-
föring via elektronisk post, gick USA beklagligtvis en annan väg och väljer en opt-
out-lösning för elektronisk post.   

EU har alltså antagit en del direktiv som reglerar tillåtligheten att använda vissa kom-
munikationstekniker som marknadsföringskanaler. Den största ”nyheten” i reglering-
en är att även elektronisk post har underkastats en opt-in-lösning. Trots att EU har valt 
en opt-in-lösning för elektronisk post, har man inte löpt hela linan ut. Det finns fort-
sättningsvis många frågor där man borde gå ett steg vidare, i syfte att stärka skyddet 
gentemot oönskade marknadsföringsmeddelanden. Eftersom marknadsföringen i da-
gens läge är så globaliserad, vore den bästa lösningen att åtgärderna skulle genom-
föras på gemenskapsnivå. Den mest optimala lösningen vore naturligtvis om man 
kunde få till stånd en internationell överenskommelse, vilket jag dock betvivlar kom-
mer att lyckas under den närmaste tidshorisonten. 

Tecken som tyder på detta är t.ex. att USA har valt en opt-out-lösning för mark-
nadsföring via elektronisk post, trots att EU en kort tid före detta hade infört en opt-
in-lösning för e-post. Även delstaten Kalifornien hade utarbetat ett lagförslag som 
byggde på opt-in för e-post. Lagen skulle ha trätt i kraft 1.1.2004, men kunde inte 
träda i kraft till följd av den federala lagen.1264

Den nya lagen i USA har mötts av hård kritik. Bl.a. har det höjts kritiska röster för 
att lagen endast ger riktlinjer för hur skräppost kan sändas lagenligt.1265 Direktören 
för bolaget Junkbusters.com, Jason Catlett, gör en intressant jämförelse mellan opt-
out och snatteri. Enligt Catlett kan ett system med opt-out jämföras med att tillåta 
var och en att begå snatteri tills de enskilda affärsinnehavarna uppmanar att sluta 
upp med det. Även personer som inte berörs direkt av snatterierna blir lidande till 
följd av de högre priserna.1266 Ett annat missförhållande är att lagen är obekant för 
en stor del av de företag som idkar e-postmarknadsföring. Hela 46.3 procent av 
företag inom B2B och 33.3 procent av företag inom B2C kände inte till Can-Spam 

1261 Det medför kostnader för de mottagare som är uppkopplade till Internet på tidsdebitering. 
1262 Den olägenheten är densamma för alla mottagare, oberoende av om de har bredband eller tidsdebit-
erad modemuppkoppling. 
1263 I punkt 2 i ifrågavarande artikel anges dock undantag från opt-in. Se kap. 5.1 ovan för en närmare 
redogörelse för undantag. 
1264 Se Ford 2005 s. 358. 
1265 Se Zhang 2005 s. 301. 
1266 Se Enos 2001, kapitel ”License to Spam”, stycke 2.



12. kap. De lege ferenda-diskussion 

255

Act, trots att mer än två månader hade förflutit sedan lagen trädde i kraft.1267 Under-
sökningar visar att lagen inte uppnått målet att minska mängden skräppost. Tvärtom 
har mängden fortsatt att öka efter lagens tillkomst, och antalet oönskade meddelan-
den som den enskilde mottagaren får är i hög grad beroende av hans egna förebyg-
gande åtgärder.1268

Trots att ett optimalt skydd mot oönskade marknadsföringsmeddelanden i dagens glo-
bala ekonomi skulle förutsätta internationella lösningar, kommer jag dock att över-
gripande ha lagstiftningen i Finland som utgångspunkt när jag nedan genomför en de 
lege ferenda-diskussion.1269

12.1 Krav på mottagarneutralitet 

Med krav på mottagarneutralitet avses att det inte skall föreligga någon skillnad 
mellan vem som är mottagare av ett marknadsföringsmeddelande. För att utreda hur 
situationen ser ut för tillfället görs först en genomgång av EU-direktiven. I det första 
direktivet på området, distansavtalsdirektivet, används i artikel 10 som begränsar 
användningen av vissa kommunikationstekniker begreppet konsument. Konsument-
begreppet definieras i artikel 2 i ifrågavarande direktiv enligt följande: ”en fysisk per-
son som, med avseende på avtal som omfattas av detta direktiv, handlar för ändamål 
som ligger utanför hans näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke.” Denna defi-
nition motsvarar det konsumentbegrepp som kan sägas vara det gällande konsument-
begreppet i EU:s konsumenträttsliga direktiv.1270 Därtill har man ansett att konsu-
mentbegreppet i direktiven inkluderar ett s.k. huvudsaklighetskriterium. Det innebär 
att konsumentbegreppet blir tillämpligt om personen i fråga handlar huvudsakligen 
utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.1271 Det har även förekommit vissa oklarhe-
ter om i vad mån det bör föreligga ett s.k. synbarhetskriterium. Med synbarhetskrite-
rium avses att näringsidkaren visste eller borde ha vetat att hans motpart är en kon-
sument. Den rådande ståndpunkten efter antagandet av direktivet om konsumentkre-
diter (87/102/EEG) är att det inte längre finns något krav på synbarhetskriterium.1272

De tre följande direktiven som behandlar frågan om marknadsföring via de nya kom-
munikationsteknikerna använder sig av en annan begreppsterminologi.1273 Direktivet 
om elektronisk handel använder i ifrågavarande artikel begreppet mottagare (art. 7), 
medan de två direktivena om behandling av personuppgifter och integritetsskydd1274

använder begreppet abonnent (artiklarna 12 respektive 13). Begreppet abonnent defi-
nieras i art. 2 i direktivet om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet 

1267 Se Gaudet 2004, kapitel ”Regulatory Impact of Email Marketing”, stycke 4.
1268 Se Kikuchi 2004 s. 288 f.  samt Coteanu 2005 s. 6.       
1269 Jag är medveten om att många av de utvecklingslinjer som stakas ut i det följande kan bli förhål-
landevis kraftlösa, om de genomförs endast i en eller ett fåtal stater. 
1270 Se Bärlund 2002 s. 24 f.  
1271 Se Bärlund 2002 s. 25. Jfr stadgandet i den finska KSL 1:4 som lyder ”en fysisk person som skaffar 
en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för annat ändamål än den näringsverksamhet som han idkar.”
1272 Se Bärlund 2002 s. 25 f. Jfr dock Herre som anser att läget är oklart för svensk rätts del, se Herre 
1999b s. 300 ff. 
1273 Här är dock skäl att påpeka att även direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till kon-
sumenter använder begreppet konsument i den för undersökningen relevanta artikeln (art. 10). Defini-
tionen av konsument i direktivet (art. 2) motsvarar det enhetliga konsumentbegreppet i de konsument-
rättsliga EG-direktiven.  
1274 Direktiv 97/66/EG och direktiv 2002/58/EG, som upphävde det förstnämnda direktivet.  
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inom telekommunikationsområdet enligt följande: ”en fysisk eller juridisk person som 
har ingått ett avtal med den som tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster om 
tillhandahållande av sådana tjänster.” Det ersättande direktivet innehåller ingen defi-
nition på abonnent, utan hänvisar till direktivet om ett gemensamt regelverk för elek-
troniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2002/21/ EG).1275 Det är 
också skäl att påpeka att direktiven gör åtskillnad mellan abonnent och användare. 
Användare har en snävare definition än abonnent; endast fysiska personer kan vara 
användare. 

Abonnent och mottagare är mycket vidare begrepp än konsument, och därför kan de 
ovan nämnda direktiven tyckas erbjuda ett mycket vittgående skydd mot marknads-
föringsmeddelanden via nya kommunikationskanaler. Så är dock nödvändigtvis inte 
fallet. Det beror på att direktiven innehåller bestämmelser om att rättigheterna som 
tilldelats beträffande oönskade marknadsföringsmeddelanden skall gälla abonnenter 
och mottagare som är fysiska personer. Vad gäller mottagare som inte är fysiska per-
soner skall medlemsstaterna säkerställa att berättigade intressen hos dessa är tillräck-
ligt skyddade när det gäller icke begärd kommunikation. Medlemsstaterna har med 
andra ord en skyldighet att se till att även juridiska personers intressen skyddas.1276

Direktiven hindrar inte att medlemsstaterna tillämpar ett likvärdigt skydd för juridiska 
personer som för fysiska personer, d.v.s. ett system med förhandsgodkännande (opt-
in).

I det följande ges vissa synpunkter på varför det är en oändamålsenlig lösning att för 
elektronisk post tillämpa olika regleringar, beroende på om mottagaren är en fysisk el-
ler icke fysisk person. I olika EU-direktiv och i förarbetena till L om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation betonas att oönskade marknadsföringsmeddelanden via 
nya kommunikationstekniker kan förorsaka problem i de elektroniska kommunika-
tionsnäten.1277 Om syftet är att trygga ett välfungerande kommunikationsnät utan onö-
dig belastning av icke önskvärd datatrafik, finns det inga skäl att tillämpa olika regle-
ring med hänsyn till vem som är mottagare. E-post förorsakar dessutom betydande 
kostnader för företag. Företaget kan åsamkas både direkta och indirekta kostnader. 
För det första kan det hända att företaget inte har bredbandsanslutning, vilket natur-
ligtvis leder till kostnader för den tid som går åt att läsa eller deletera de inkomna 
meddelandena. Ju större mängden av meddelanden blir, desto större är sannolikheten 
att företaget bör investera i större serverutrymme för att klara av den ökade e-post-
trafiken. Det är synnerligen viktigt för ett företag att det har tillräckligt med serverut-
rymme. Annars kan den för företaget viktiga e-posttrafiken bli långsammare eller 
t.o.m. helt blockeras.1278 En icke oväsentlig kostnad uppkommer till följd av den ar-
betstid som går förlorad inom företaget, när de enskilda arbetstagarna skall läsa eller 
deletera marknadsföringsmeddelanden i sin e-post. Indirekta kostnader kan uppkom-
ma till följd av att legitima affärsrelaterade e-postmeddelanden inte kommer fram 

1275 Definitionen av abonnent i nämnda direktiv motsvarar den i direktivet om behandling av person-
uppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.  
1276 En granskning av hur EU-rätten utvecklats den senaste tiden, visar att det finns en trend att utvidga 
konsumentskyddet även till juridiska personer. Se Aquaro 2003 s. 408. 
1277 Se bl.a. RP 125/2003 s. 86. 
1278 En stor del av företagen har inte egen server, utan köper denna tjänst av en utomstående tjänstele-
verantör. I dessa fall är det tjänsteleverantören som är tvungen att göra dylika investeringar, och priset 
för dessa investeringar måste alla abonnenter betala, d.v.s. både konsumenter och företag som är 
kunder hos leverantören.  



12. kap. De lege ferenda-diskussion 

257

p.g.a. att de filtreras bort, eller att de inte observeras bland mängden skräppost.1279 Det 
är naturligtvis svårt att ge en exakt uppgift om hur stora kostnader som skräppost 
åsamkar företag, men det rör sig om betydande belopp. År 2002 uppskattades kostna-
derna för de europeiska företagen endast i produktivitetsförluster uppgå till 2,5 mil-
jarder euro. I juni 2003 uppskattades att kostnaderna för enbart brittiska företag uppgå 
till ca 3,2 miljarder pund, och enligt en undersökning som publicerades i juni 2004 
uppskattas skräppost åsamka ett produktivitetsbortfall på $ 2000 per arbetstagare.1280

Kostnadsökningen är lavinartad. År 2005 uppskattas de sammanlagda kostnaderna för 
företag enbart i USA uppgå till $ 90 miljarder.1281

En annan viktig omständighet som talar emot ett system med opt-out är att en bety-
dande del av arbetstagare i dag har möjligheten att hemifrån på sin fritid kontrollera 
den e-post som anlänt till hans e-postadress på arbetsplatsen. Många har ingen annan 
e-postadress än jobbets, vilket innebär att all privattrafik går via jobbets e-postserver. 
Ifall en sådan arbetstagare på sin fritid vill kontrollera sin e-post, innebär det att han 
måste betala för varje oönskat marknadsföringsmeddelande som anlänt till hans e-
postadress på jobbet.1282 Det leder till onödigt krångliga bevissvårigheter. Skall den 
fysiska personen bevisa vilka oönskade marknadsföringsmeddelande till e-posten an-
länt mellan den tid som han har varit borta från jobbet och den tid som han kontrol-
lerar sin e-post hemma på sin fritid. Vi kan bygga ut problembeskrivningen med att ta 
exemplet med en person som grundat ett aktiebolag, där han är ensam ägare. Han styr 
företaget hemifrån via dator som han använder både för sitt privata bruk och för sin 
näringsverksamhet. Det vore oskäligt att i ett sådant fall tillåta att det till juridiska 
personer är tillåtet att skicka marknadsföringsmeddelanden, trots att de inte har givit 
sitt samtycke till det på förhand. Låt oss anta att det under en kort tidsperiod sänds 
tusentals oönskade e-postmeddelanden till mottagarens e-post. Avsändarna kan inte 
anses ha gjort något olagligt, eftersom de kan bevisa att meddelandena är riktade till 
en juridisk person. Frågan är om mottagaren å sin sida kan hänvisa till det s.k. huvud-
saklighetskriteriet inom konsumenträtten. Använder mottagaren datorn huvudsakligen 
för sitt personliga bruk, talar omständigheterna för att han då bör erbjudas skydd mot 
oönskade marknadsföringsmeddelanden via elektronisk post. Frågan blir dock mer 
komplicerad om alla marknadsföringsmeddelanden på något sätt berör just den speci-
fika näringsverksamhet som personen idkar. Då torde man inte längre kunna tillämpa 
huvudsaklighetskriteriet.  

Ovan angivna beskrivningar visar att det är oändamålsenligt att tillämpa olika system, 
beroende på vem som är mottagare av ett e-postmeddelande.1283 Därtill kan man med 
fog anta att mängden skräppost ökar eller hålls hög, så länge lagstiftningen tillåter så-
dana i vissa situationer. Det säkraste sättet att minska på benägenheten att sända 
marknadsföringsmeddelanden via e-post utan mottagarens förhandssamtycke, är att 
utforma ett heltäckande förbud. För att minska på mängden skräppost samt för att 

1279 Se KOM(2004) 28 s. 7 f. 
1280 Se Hall 2004 s. 5 samt KOM(2004) 28 s. 8. 
1281 Se Burns 2005 s. 170. 
1282 Även om företaget har bredband så kan det hända att mottagaren hemma har sedvanlig modem-
anslutning, och sålunda åsamkas kostnader. 
1283 Även Kikuchi riktar skarp kritik mot att opt-in-lösningen inte tillämpas för juridiska personer. Hon 
skriver: ”This provision, therefore, makes no sense at all, and leaves the legislation much weaker than 
it would have been without it.” Se Kikuchi 2004 s. 301. 
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undvika invecklade bevisfrågor bör därför lagstiftningen bygga på ett system med 
mottagarneutralitet. 

De juridiska personer som oftast åsamkas de största kostnaderna för oönskade e-post-
meddelanden är leverantörer av e-posttjänster. Dessa är tvungna att kontinuerligt utö-
ka sin kapacitet, uppgradera filter och övervaka e-posttrafiken. I USA har de stora 
tjänsteleverantörerna under den senaste tiden vidtagit kraftåtgärder för att minska 
mängden skräppost, och de första domsluten har kommit med enorma skadestånds-

Se t.ex. Robert W. Kramer, III d/b/a Cis Internet Services v. Cash Link Systems, 
Inc. & AMP Dollar Savings, Inc. & TEI Marketing Group, Inc. CIS hör inte till de 
större tjänsteleverantörerna, utan har endast ca 5000 abonnenter. Svarandebolagen 
hade sänt e-postmeddelanden till fiktiva adresser med domänen ”cis.net” (abon-
nenterna hos CIS hade e-postadresser som bestod av ett unikt namn valt av abon-
nenterna själva samt domänen cis.net). Domstolen konstaterar: ”But receipt of fic-
tious e-mail addresses consumes nearly the same amount of CIS´s computer resour-
ces (Internet bandwidth, mail server processing power, and mail storage) as hand-
ling by CIS of a piece of legitimate e-mail sent to a valid CIS e-mail address.”1284

Enligt lagstiftningen i delstaten Iowa har mottagaren rätt till $ 10 skadestånd per 
skräppostmeddelande. Dessutom har mottagaren enligt lagstiftningen rätt att kräva 
att skadeståndsersättningen tredubblas samt rätt till straffskadestånd. Med stöd av 
detta dömde domstolen de tre svarandebolagen att erlägga ett skadestånd om sam-
manlagt $ 1.080.140.000.1285

12.2 Krav på teknikneutralitet 

Som det har framkommit på ett flertal ställen i avhandlingen tog det ett antal år innan 
även elektronisk post fogades till listan över kommunikationstekniker, som enligt gäl-
lande EU-direktiv kräver förhandssamtycke av mottagarna. Av definitionen i art. 2 
punkt h i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation framgår att med 
elektronisk post avses: ”ett meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds 
via ett allmänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens ter-
minalutrustning tills mottagaren hämtar det.” Definitionen omfattar därmed även t.ex. 
SMS och MMS-meddelanden till mobiltelefoner.1286 Frågan är om definitionen ovan 
kan anses täcka sedvanlig telemarketing. Troligtvis skall den frågan besvaras nekan-

1284 Robert W. Kramer, III d/b/a Cis Internet Services v. Cash Link Systems, Inc. & AMP Dollar 
Savings, Inc. & TEI Marketing Group, Inc., 2004 WL 2952561 (S.D.Iowa), punkt 3 
1285 Den första domen som medförde fängelsestraff för brott mot lagstiftningen om skräppost, avkun-
nades den 8 april 2005 i delstaten Virginia. Svarandena yrkade på att åtalet skulle förkastas på den 
grund att delstatslagen strider mot grundlagen, eftersom den bl.a. hindrar rätten att tala anonymt på 
Internet samt strider mot yttrandefriheten som garanteras i första tillägget i den amerikanska konstitu-
tionen. Se Circuit Court of Virginia, Loudoun County v. Jeremy Jaynes & Richard Rutkowski & 
Jessica DeGroot, 2004 WL 2085359 (Va. Cir. Ct.), punkterna 5 och 6. Jaynes dömdes till nio års fäng-
else medan hans syster DeGroot dömdes till skadestånd om $ 7.500.  
1286 Noterbart är att i ingressen nämns endast SMS-meddelanden (punkt 40). Vid tiden för utarbetandet 
av direktivet var inte möjligheterna att sända MMS-meddelanden kända. Det visar hur den snabba 
tekniska utvecklingen kan medföra att lagstiftningen tenderar att släpa efter. För att lösa detta problem, 
är den optimala lösningen att förfara på det sättet som man har gjort i ifrågavarande direktiv, d.v.s. att 
vidta definitioner med omfattande innehåll.  

belopp som slutresultat. 
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de, även om det naturligtvis tekniskt sett är möjligt att lagra ett sådant samtal.1287 Men 
situationen blir en annan om den som genomför telemarketing vid obesvarat samtal 
lämnar meddelande på mottagarens svarare. Ett sådant meddelande kan jämföras med 
ett SMS-meddelande, i och med att det lagras i mottagarens terminalutrustning tills 
mottagaren hämtar det. Kravet på förhandssamtycke skall gälla såväl telefonsvarare 
kopplade till mobiltelefoner som telefonsvarare inbyggda eller kopplade till en sed-
vanlig fast telefon. Motiveringen härför är att även ett meddelande på telefonsvararen 
kopplad till en fast telefon bör anses uppfylla kriteriet terminalutrustning. Begreppet 
terminalutrustning finns inte definierat i något direktiv, däremot finns begreppet tele-
terminalutrustning definierat bl.a. i art. 2 punkt b i direktivet om radioutrustning och 
teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstäm-
melse (1999/5/EG).1288 En telefonsvarare faller inom definitionen av teleterminalut-
rustning. Teleterminalutrustning bör anses vara en undergrupp av terminalutrust-
ning1289, och därav följer att ett meddelande på en telefonsvarare kopplad till en fast 
telefon skall jämställas med elektronisk post. Andra omständigheter som talar för det-
ta är att meddelanden på en dylik telefonsvarare kan kontrolleras på distans via en an-
nan fast telefon eller mobiltelefon. Det föreligger därför inga skäl att behandla en tele-
fonsvarare kopplad till en fast telefon på annat sätt än en telefonsvarare kopplad till 
mobiltelefonen. 

Som det framkom ovan torde man dock inte kunna anse telemarketing som sker i 
form av ett telefonsamtal falla in under begreppet elektronisk post. Jag anser dock att 
telemarketing skall falla in under ett system med opt-in. Orsakerna härför är flera. En 
av orsakerna till att elektronisk post har belagts med krav på förhandssamtycke är att 
sådana förorsakar kostnader för mottagaren. På samma sätt kan även telemarketing 
förorsaka kostnader för mottagaren av samtalet. Så är situationen om samtalet tas e-
mot via en mobiltelefon. I sådana fall förorsakar samtalet kostnader bl.a. i form av 
uppladdningskostnader. Kostnaderna är betydligt större om mottagaren befinner sig 
utomlands och själv betalar avgiften för mottagandet av samtalet. Det är inte heller 
otänkbart att telemarketing till en fast telefon förorsakar kostnader för mottagaren. Så 
är fallet om mottagaren under sin vistelse utanför hemmet har kopplat samtal som 
kommer till den fasta telefonen, vidare till en annan fast telefon eller mobiltelefon. I 
dylika fall betalar mottagaren kostnaderna för samtalet som vidarekopplingen medför. 
Kostnaderna växer i relation till den tid som samtalet pågår. Den som utför telemar-
keting är dock enligt KSL 6:13.2 skyldig att meddela sitt namn och samtalets kom-
mersiella syfte genast i början av samtalet. Iakttar den som genomför telemarketing 
dessa skyldigheter minskar kostnaderna för mottagaren, men befinner sig mottagaren 
utomlands, kan kostnaderna trots detta bli märkbara.1290

1287 Det som talar emot att bestämmelsen omfattar telemarketing är slutleden av bestämmelsen där det 
sägs tills mottagaren hämtar det. Den finska lagen innehåller däremot inget omnämnande om en 
sådan begränsning. Se närmare kap. 4.4.4.4 ovan.    
1288 I 4 § punkt 18 kommunikationsmarknadslagen definieras teleterminalutrustning enligt följande: 
”utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av information är avsedd att via ledning, 
per radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en an-
slutning i det allmänna telenätet eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutning i det allmänna 
telenätet fungera i samband med det allmänna telenätet.”
1289 En annan undergrupp av terminalutrustning utgörs av dataterminaler. 
1290 Som det framkommit tidigare upplever många människor att det är ohövligt att slänga på luren, 
trots att detta kan vara det enda sättet att snabbt avsluta ett samtal. 
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Frågan om också telemarketing skall höra till ett system som kräver förhandssamtycke 
av mottagaren har behandlats i direktivet om integritet och elektronisk kommuni-
kation. Vägledning för hur frågan skall besvaras kan utläsas från punkt 42 i ingressen 
till ifrågavarande direktiv. I punkt 42 kan läsas: 

Andra former av direkt marknadsföring som är dyrare (här framhävt) för avsän-
daren och inte medför några kostnader (här framhävt) för abonnenter och använ-
dare, till exempel telefonsamtal från en person till en annan, kan motivera behål-
landet av ett system som ger abonnenter och användare möjlighet att meddela att 
de inte vill få sådana samtal. För att trots detta inte sänka den nuvarande nivån be-
träffande skydd av integriteten bör medlemsstaterna få rätt att behålla nationella 
system som endast medger sådana samtal till abonnenter och användare som har 
lämnat samtycke i förväg. 

Direktivet ger med andra ord medlemsstater rätt att tillämpa en opt-in-lösning även 
för telemarketing. Orsaken till att EU inte gått in för ett krav på opt-in även för tele-
marketing torde vara att genomförande av en sådan marknadsföringsåtgärd är betyd-
ligt dyrare än att sända marknadsföringsmeddelanden via elektronisk post. Det är bara 
en tidsfråga innan detta argument inte håller längre. Redan nu har man under en läng-
re tid kunnat skönja märkbara prissänkningar för telefonsamtal, både för nationella 
och internationella samtal. Detta hänger samman med privatiseringen och öppnandet 
av telekommunikationssektorn. Det som dock inom en förhållandevis nära framtid 
kommer att revolutionera taltelefonin är utvecklingen av IP-telefoni. IP-telefonin 
innebär att samtalen vidarebefordras via Internet, och vi går mot en situation där det i 
princip är gratis att ringa till vem som helst i världen.1291 När det blir gratis att ringa 
kan man förvänta sig en våldsam ökning av telemarketing som riktas från utlandet till 
finska konsumenter. Här föreligger betydande faror med tanke på konsumentskyddet. 
En stor del av konsumenterna behärskar inte nödvändigtvis språket som används vid 
samtalet perfekt. Förutom att många konsumenter kan känna det besvärande att tacka 
nej till ett försäljningssamtal, tillkommer här risken att konsumenten inte uppfattar be-
ställningsvillkoren korrekt.  

Ytterligare omständigheter som talar för att även telemarketing skall höra till ett opt-
in-system är att en stor del av personer som tar emot sådana samtal upplever dem som 
påträngande.1292 Anmärkningsvärt är att andelen är så hög, trots att telemarketing fort-
sättningsvis förekommer i förhållandevis liten omfattning. Ökar mängden telemarke-
ting explosionsartat i samband med de allt lägre kostnaderna för att utföra sådana 
marknadsföringsåtgärder, kommer andelen personer som upplever telemarketing som 
påträngande med största sannolikhet att bli ännu högre. Andelen personer som upp-

1291 Tekniken för IP-telefoni finns redan i dag. IP-telefoni kallas även ibland för VoIP (VoIP är en för-
kortning av den engelska beteckningen Voice over Internet Protocol). IP-telefoni kan indelas i två klas-
ser; äkta IP-telefoni och delvis IP-telefoni. Vid äkta IP-telefoni går hela samtalet över IP, medan endast 
vissa delar av samtalet går över IP vid delvis IP-telefoni och vissa delar av samtalet går via klassiska 
teleledningar. Vidarebefordras samtalen av telekommunikationsföretag, uppbärs dock en avgift för 
ringande av ett sådant samtal. Det uppkommer dock snabbt nya och förbättrade mjukvaruprogram på 
Internet som kan laddas ned och installeras på persondatorer. En av orsakerna till att dessa inte har sla-
git igenom med så stor kraft ännu, är att båda parterna bör ha installerat samma mjukvara på sina dato-
rer. Det utvecklas ständigt även nya former av t.ex. bildtelefoni, vilket gör att den som genomför tele-
marketing kan förmedla en bild eller videosekvens av produkten i fråga i realtid till mottagaren av sam-
talet. Med andra ord kombineras de olika teknikerna och marknadsföringssättena på olika sätt, så att 
man inte längre kan dra några skarpa gränser mellan t.ex. elektronisk post och telemarketing.   
1292 Se närmare kap. 4.5.1.3 ovan.  
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lever telemarketing som påträngande är högre än dem som upplever icke önskade 
marknadsföringsmeddelanden via elektronisk post som påträngande. Detta hänger 
samman med att telemarketing ofta i motsats till meddelanden via elektronisk post 
kräver direkt respons av mottagaren. Mottagaren kan inte på samma sätt som vid 
elektronisk post lämna kontrollen av inkommande meddelanden till en självvald tid-
punkt. 

Kostnaderna för en juridisk person är i merparten av fall lägre för mottagande av tele-
marketingsamtal än för mottagande av elektronisk post. Detta hänger samman med att 
företaget inte på samma sätt som vid den ökande mängden e-postmeddelanden, behö-
ver satsa i mera utrymmeskapacitet. Meddelar den som genomför telemarketing ge-
nast i början av samtalet sitt syfte, uppkommer inte så höga kostnader i form av för-
lorad arbetstid. Det är dock inte ovanligt att enskilda arbetstagare utnyttjar möjlighe-
ten att vidarekoppla samtal till arbetstelefonen till en annan telefon under sin från-
varo. I samband med genomgången av e-post ovan konstaterades att denna omstän-
dighet medför att det bör föreligga ett krav på mottagarneutralitet. Följande skäl talar 
dock för att det vid telemarketing inte behöver tillämpas ett liknande krav. För det 
första betalas kostnaderna för en sådan vidarekoppling av företaget. För det andra 
föreligger det inte någon motsvarande fara för att ökad trafik medför merkostnader för 
konsumentgemenskapen. Tvärtom kan man förvänta sig prissänkningar i sådant fall. 
För det tredje bör det finnas en snabb kanal till buds för företag att rikta sin mark-
nadsföring till sådana företag som de inte har affärsförhållande med från tidigare. 
Dessa omständigheter talar för att bibehålla ett system med opt-out vid telemarketing 
till icke fysiska personer. VoIP och den sannolika uppkomsten av SPIT kan dock 
medföra att en motsatt lösning bör övervägas i framtiden. 

12.3 Krav på effektivare påföljdssystem/fungerande ersätt-
ningssystem 

I rättslitteraturen stöter man med jämna mellanrum på påståendet att påföljdssystemet 
i KSL är förhållandevis tandlöst.1293 Är detta ett tomt påstående utan belägg? Ser man 
på vem som har varit parter i MD:s avgöranden finner man belägg för påståendet.1294

Det marknadsrättsliga förbudet förenat med vite (KSL 2:7) tycks med andra ord inte 
fungera tillräckligt avskräckande för näringsidkare att medvetet genomföra olagliga 
marknadsföringskampanjer.1295

Jfr dock Bärlund som med hänvisning till HD-avgörande 2004:123 anser att syste-
met inte är tandlöst. Nokia, bolaget i fråga, hade av MD meddelats förbud att an-
vända vissa garantivillkor. Bolaget erhöll besvärstillstånd av HD, som upphävde 
MD:s dom. Trots detta hade bolaget självmant i sina nya garantivillkor beaktat alla 
krav som KO ursprungligen uppställde i sin ansökan, vilket enligt Bärlund är ett 
tydligt tecken på att systemet inte är tandlöst.1296 Vid bedömningen av om detta är 
ett tecken på förekomsten av ett effektivt påföljdssystem bör man dock beakta föl-
jande omständigheter: Nokia är verksamt inom en bransch som karakteriseras av 
hård konkurrens, vilket bl.a. innebär att ett starkt ”brand” är a och o. Nokia har inte 

1293 Så bl.a. SOU 1993:59, prop. 1994/95:123 s. 37 samt Utterström 1984 s. 170. 
1294 Se Wilhelmsson 1989 s. 122. 
1295 Se Bernitz 1991 s. 101 samt Viitanen 2003 s. 40.  
1296 Se Bärlund 2005 s. 433. 
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”råd” att tillämpa märkbart sämre garantivillkor än sina konkurrenter. Om de nya 
garantivillkoren (i enlighet med de krav som KO uppställt i sin ansökan) endast står 
i linje med övriga konkurrenters villkor, är jag mindre benägen än Bärlund att tolka 
detta fall som ett tecken på att systemet inte skulle vara tandlöst. Hade det varit frå-
ga om ett mindre seriöst bolag inom en lågt konkurrensutsatt bransch där dessutom 
kundtillfredsställelse inte är av lika stor betydelse som i nämnda fall, är det föga 
troligt att bolaget självmant skulle ha följt KO:s krav i en motsvarande situation.

Det kan inte anses ändamålsenligt att upprätthålla ett system där näringsidkare kan 
erhålla ekonomisk nytta genom olagligt förfarande.1297 Problemet med det marknads-
rättsliga förbudet och vitet är att de riktar sig mot framtiden, och på sätt och vis inte 
bestraffar näringsidkaren för tidigare åtaganden. De kan med andra ord jämställas 
med en varning. KSL 2:7 ger MD möjlighet att bredda omfattningen av förbudet, så 
att det även omfattar därmed jämförbar marknadsföring. Som det framkom ovan i 
kap. 6.1.6 har MD dock varit mycket återhållsam med att döma ut vite, om den nya 
marknadsföringsåtgärden avviker i viss mån från den tidigare marknadsföringen. Där-
för är det inte helt uteslutet att MD skulle lämna vite outdömt för en näringsidkare 
som företar följande fiktiva kedja av marknadsföringsåtgärder: marknadsföringsmed-
delanden sänds till mottagarnas telefaxapparater, marknadsföringsmeddelanden läm-
nas på mottagarnas telefonsvarare, marknadsföringsmeddelanden sänds till mottagar-
nas mobiltelefoner som SMS-meddelanden samt marknadsföringsmeddelanden sänds 
till mottagarnas e-postadresser. 

För att få bukt med ineffektiviteten och öka den avskräckande effekten hos påföljds-
systemet, borde därför införas en bestämmelse som innebär en negativ påföljd redan 
vid den första lagöverträdelsen. Ett påföljdsalternativ som uppfyller dessa kriterier är 
det som i Sverige benämns marknadsstörningsavgift. Marknadsstörningsavgiften är 
nästan identisk med påföljdsavgiften i den finska kommunikationsmarknadslagen 
(122 §).1298

Sverige har dock valt att lämna sändande av icke begärda marknadsföringsmeddelan-
den via elektronisk post utanför marknadsstörningsavgiftens tillämpningsområde, med 
undantag för meddelanden som saknar giltig adress till vilken mottagaren kan anmäla 
att han motsätter sig ytterligare reklamutskick. Förbudet mot att skicka meddelanden 
där avsändaradressen döljs eller hemlighålls följer av art. 13.4 i direktivet om integri-
tet och elektronisk kommunikation. Förbudet gäller såväl vid sändande av elektronisk 
post till fysiska personer som till icke fysiska personer. Förbudet motiveras i ingressen 
enligt följande:1299 ”För att underlätta ett verkningsfullt genomförande av gemen-
skapsbestämmelserna om icke begärd kommunikation för direkt marknadsföring är 
det nödvändigt att förbjuda användning av falska identiteter eller falska retur-
adresser eller returnummer (här framhävt) vid sändandet av icke begärd kommuni-
kation för direkt marknadsföring.” Anmärkningsvärt är att det i ingressen talas om 

1297 En av de grundläggande principerna bakom straffrätten är att det inte skall vara ekonomiskt lön-
samt att begå brott. Denna princip bör naturligtvis gälla även inom marknadsrätten. 
1298 Den mest väsentliga skillnaden är att marknadsstörningsavgiften inte kan överstiga fem miljoner 
kronor. Påföljdsavgiften har inga sådana begränsningar, utan kan om det är motiverat överstiga maxi-
mibeloppet (en miljon euro). Påföljdsavgiften kan dock inte överstiga 5 procent av näringsidkarens om-
sättning under det föregående året. Vid införandet av en bestämmelse om marknadsstörningsavgift i 
KSL, vore det skäl att tillämpa samma procentsatsats som i L om konkurrensbegränsningar, d.v.s. 10 
procent.   
1299 Punkt 43.   



12. kap. De lege ferenda-diskussion 

263

falsk avsändaradress, medan direktivtexten talar om döljande eller hemlighållande av 
identiteten på den avsändare för vars räkning meddelandet skickas. Direktivtexten 
ställer med andra ord betydligt strängare krav på avsändaren än vad som sägs i ingres-
sen. Vad som avses med döljande eller hemlighållande framgår dock ingenstans. Det 
är därför oklart hur strängt stadgandet skall tolkas. Den omständigheten att ingressen 
nämner falsk avsändaradress tyder på att avsikten inte har varit att uppställa en allt för 
sträng tolkningslinje. En annan omständighet som stöder denna tolkningslinje är att 
direktivtexten fortsätter enligt följande: ”om det inte finns en giltig adress till vilken 
mottagaren kan skicka en begäran om att sådana meddelanden upphör.” Det innebär 
att det inte torde vara otillbörligt att som avsändare använda en allmän e-postadress, 
medan man i själva meddelandet anger en annan e-postadress till vilken mottagaren 
kan skicka en begäran om att framtida meddelanden upphör. Så torde fallet vara i syn-
nerhet om e-postadressen anges på ett klart och synligt ställe i själva meddelandet. 
Men vad händer om ifrågavarande e-postadress göms t.ex. in bland det finstilta i med-
delandet? Även om ett sådant meddelande innehåller en giltig adress till vilken motta-
garen kan skicka en begäran om upphörande av framtida meddelanden, bör direktivet 
tolkas på så sätt att ett dylikt förfarande skall jämställas med döljande av avsändare 
och därför vara förbjudet. 

Jag har tidigare påpekat att Finland inte vid ett införande av marknadsstörningsavgift 
bör gå samma väg som Sverige, och endast låta meddelanden som saknar giltig ad-
ress, till vilken mottagaren kan anmäla att han motsätter sig ytterligare reklamut-
skick, falla in under marknadsstörningsavgiftens tillämpningsområde.1300 Även nä-
ringsidkare som sänder icke begärda meddelanden som har en giltig adress till vilken 
mottagaren kan meddela sitt önskemål, skall kunna påföras marknadsstörningsavgift. 
Om så inte sker, förlorar marknadsstörningsavgiften mycket av sin avskräckande 
effekt. För att belysa detta kan vi tänka oss följande situation: en näringsidkare erhål-
ler inkomster genom att sända stora mängder e-postmeddelanden till mottagare som 
inte givit sitt samtycke till detta på förhand. Han har ingått kompanjonskap med 
hundratals företag på Internet, vilka betalar honom en summa pengar i relation till an-
talet utskickade meddelanden.1301 Näringsidkaren har låtit registrera en skild e-post-
adress för varje kompanjonskap.1302 Situationen kan avbildas med bilden på följande 
sida: 

1300 Se kap. 6.2.1 ovan. 
1301 Det är vanligt förekommande i synnerhet hos små företag som opererar via Internet. De använder 
privatpersoner och andra företag att sprida information om sig själva. I gengäld betalar de en liten er-
sättning för varje marknadsföringsmeddelande som kompanjonen har skickat. 
1302 Största delen av de företag som erbjuder gratis e-postadresser har inga begränsningar i antalet adre-
sser som en och samma person kan låta registrera. 
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         *          *     * 
    *          *     * 
    *          *     *   

Varje e-postmeddelande innehåller med andra ord en giltig adress, dit mottagaren kan 
skicka en begäran om att framtida meddelanden inte skall sändas. Eftersom varje 
meddelande som mottagaren får innehåller en giltig adress kan inte marknadsstör-
ningsavgift påföras. Exemplet visar att den preventiva effekten hos marknadsstör-
ningsavgift lätt försvinner om man såsom Sverige tillåter undantag från tillämpnings-
området. 

Det är dock skäl att påpeka att de andra påföljderna, förbud, vite och straff, kan 
tillgripas i det ovan nämnda exemplet, eftersom sändande av marknadsföringsmed-
delanden via elektronisk post kräver förhandssamtycke av mottagarna. Betydligt 
sämre är situationen t.ex. i USA där man för elektronisk post tillämpar opt-out-
system, vilket innebär att det blir förbjudet att sända meddelanden först när motta-
garen meddelat att han inte längre önskar sådana. Tillämpat i exemplet ovan kan 
näringsidkaren första gången sända samtliga meddelanden till alla. Ifall någon av 
mottagarna efter det första utskicket reagerar på vissa meddelanden, kan näringsid-
karen vid följande utskick låta bli att till dessa personer sända de specifika medde-
landen personen reagerat på. Naturligtvis borde näringsidkaren upphöra med att 
sända samtliga meddelanden till en person som reagerat på ett eller några av med-
delandena. Problemet är att mottagaren inte känner till att han tidigare har meddelat 
ifrågavarande näringsidkare att upphöra med att sända marknadsföringsmeddelan-
den, eftersom meddelandena är försedda med olika e-postadresser. Detta är ett av 
de största problemen med en opt-out-lösning. Detta har antagligen varit en av orsa-
kerna till att registrering av fem eller flera e-postkonton, eller två eller flera domän-
namn med falsk identitet har kriminaliserats i CAN-SPAM Act (§ 1037 (a)(4) under 
sektion 4). Däremot ställer lagen inga begränsningar på antalet registreringar, om 
sanningsenlig information används vid registreringarna.         

I många fall förorsakar marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikations-
teknikerna1303 kostnader för mottagarna. Om inte mottagaren har gett sitt samtycke att 
drabbas av dylika kostnader, bör han erhålla ersättning för dessa. KSL innehåller dock 
inga stadganden om civilrättsliga påföljder, såsom skadestånd vid lagstridig mark-

1303 Inklusive telemarketing till en fast telefon.

E-postmeddelande 
där Internetföretag 
A marknadsförs  

För dessa medde-
landen har NI låtit 
registrera e-
postadress A  

E-postmeddelandet 
sänds till mottagar-
na A,B,C,D…., 
vilka inte givit 
förhandssamtycke  

E-postmeddelande 
där Internetföretag 
Z marknadsförs  

För dessa medde-
landen har NI låtit 
registrera e-
postadress Z  

E-postmeddelandet 
sänds till mottagar-
na A,B,C,D…., 
vilka inte givit 
förhandssamtycke  
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nadsföring.1304 Orsaken till detta torde vara att det inte vid traditionell marknadsföring 
har uppstått kostnader för mottagarna. 

Wilhelmsson konstaterar: ”I praktiken är det i regel mer eller mindre omöjligt för 
en konsument att visa, att han lidit en konkret skada utom kontrakt p.g.a. en mark-
nadsföringsåtgärd.”1305 Med stöd av kritiska debattartiklar i dagstidningar angående 
vissa affärskedjors reklamkampanjer är jag dock benägen att påstå att situationen 
ser annorlunda ut i verkligheten. Det har exempelvis förekommit flera fall där nä-
ringsidkare har marknadsfört vissa varor med generösa rabatter, men när konsu-
menterna anlänt till affärsstället är varorna slut. Vid närmare undersökning har det 
visat sig att näringsidkaren haft endast ett fåtal exemplar av ifrågavarande vara, så 
att det i praktiken har varit omöjligt för konsumenterna att hinna komma till affärs-
stället innan varan tagit slut. I en sådan situation bör konsumenterna ha rätt till 
skadestånd för de utgifter de har haft för att komma till affärsstället, samt eventuell 
inkomstförlust för den tid som gått åt att besöka affärsstället.1306 Noterbart är att 
denna form av marknadsföring (otillbörligt lockerbjudande) finns upptagen i listan 
över sådana affärsmetoder, som under alla omständigheter skall anses otillbörliga 
enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder.1307   

Att KSL saknar skadeståndsbestämmelser hindrar naturligtvis inte att skadestånd kan 
dömas ut i enlighet med SkL 5 kap. 1 §. T.ex. upprepad telemarketing av en och sam-
ma näringsidkare till en konsument som emotsatt sig sådana samtal, kan bedömas 
uppfylla kriterierna för hemfridsbrott vilket möjliggör utdömande av skadestånd för 
lidande. Trots att det föreligger möjlighet att utdöma skadestånd med stöd av allmän-
na skadeståndsrättsliga stadganden, vore det skäl att inta en skadeståndsbestämmelse i 
KSL.1308

Ett intagande av en skadeståndsbestämmelse i KSL löser naturligtvis inte alla pro-
blem, utan många svårlösta frågor kvarstår. Ett sådant problem är att de enskilda eko-
nomiska skadorna för de enskilda mottagarna är förhållandevis ringa. Skadeståndsbe-
loppen är i normala fall så små att de förblir processimmuna, i ett traditionellt rätte-
gångssystem. Ett skadeståndsbelopp på några cent eller några euro understiger kostna-
derna och besväret med att föra ärendet till en allmän domstol. Med andra ord kan 
man påstå att access to justice inte uppfylls i dessa situationer. Ett annat problem är 
att antalet mottagare i många fall är oerhört stort. Om ett stort antal av de enskilda 
mottagarna inledde individuella processer, skulle domstolarna bli överhopade i ett lä-
ge där de redan befinner sig under tung arbetsbörda.1309

1304 Se närmare kap. 6.2.2 ovan. 
1305 Se Wilhelmsson 1989 s. 120. Så även i Kivivuori m.fl. 1978 s. 74.  
1306 Så även Svensson 2004 s. 104. Jfr även KO:s rekommendationer och goda förfaranden för företag, 
där det nämns att en näringsidkare i en sådan här situation bör betala konsumenten ersättning för onödi-
ga kostnader. Ifrågavarande rekommendationer kan hämtas på adressen <http://www.kuluttajavirasto.fi 
/user/loadFile.asp?id=6058>. Även Kkl har i sådana här fall rekommenderat att näringsidkare skall be-
tala ersättning, så t.ex. i avgörande 97/30/646 och 97/30/2284. 
1307 Se punkt 5 i Bilaga I till direktivet. 
1308 Ett flertal omständigheter talar för att detta skulle vara en ändamålsenlig lösning. T.ex. rättspraxis 
kring stadgandet i SkL 5 kap. 1 § om rena förmögenhetsskador är i viss mån oklar, se kap. 6.2.2 ovan. I 
meddelandet från kommissionen angående skräppost uppmanas medlemsstaterna att införa lämpliga 
skadeståndsmöjligheter för dem som drabbas. Se KOM(2004) 28 s. 16. 
1309 Om ett skadeståndsstadgande tas in i KSL bör det samtidigt övervägas huruvida det är vid MD eller 
allmän tingsrätt som skadeståndstalan skall väckas. Enligt nuvarande regelsystem har inte enskilda per-
soner rätt att anhängiggöra ett ärende vid MD. 
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För att lösa problemen med ett stort antal skadelidande och små skadeståndsbelopp 
vore det skäl att även i Finland ta i bruk grupptalan. Grupptaleinstitutet lämpar sig väl 
för sådana situationer där antalet skadelidande är stort, och införande av grupptalan 
skulle därmed medföra betydande processekonomiska fördelar. Problemet med väl-
digt små skadeståndsbelopp kvarstår dock. Ett skadeståndsbelopp som inprocessats 
genom grupptalan skall fördelas mellan parterna i gruppen. Om skadeståndsbeloppen 
är ringa, är risken överhängande att fördelningskostnaderna överstiger de enskilda 
skadeståndsbelopp som skall delas ut till varje part.1310 Ett sätt att komma till rätta 
med detta problem är att tillämpa flexibla regler vid fördelningen.1311 Nackdelen med 
flexibla fördelningsregler är att inte nödvändigtvis alla som har drabbats av skada er-
håller skadestånd, samt att en del av skadeståndet erhålls av personer som inte har lidit 
skada.1312

Ett annat sätt att komma åt problemet med små individuella skadeståndsbelopp är att 
införa någon form av straffskadestånd. Det är emellertid tvivelaktigt om tiden är mo-
gen för att införa påföljden straffskadestånd i Finland, där principen att den skadeli-
dande inte skall kunna berika sig på skadestånd är djupt inrotad inom skadestånds-
läran.1313 Ett införande av straffskadestånd skulle dock med all sannolikhet öka konsu-
menternas benägenhet att väcka skadeståndstalan vid oönskade marknadsföringsmed-
delanden. Om inte konsumenterna får ersättning för de förluster som de har åsamkats 
vid ett lagstridigt förfarande, kan man inte påstå att marknaden fungerar i överens-
stämmelse med konsumenternas intressen.1314     

12.4 Avslutande förslag till ändringar i KSL 

För närvarande finns bestämmelser om marknadsföring via de nya kommunikations-
teknikerna intagna i L om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Jag har tidigare 
påvisat att bestämmelserna är malplacerade, bl.a. till följd av att det leder till problem 
vid övervakningen av desamma.1315 Därför borde bestämmelserna i stället intas i KSL. 
En sådan lösning kan också motiveras med att konsumenternas kännedom om nämnda 
bestämmelser i så fall ökar. Detta antagande bygger på att bestämmelserna om mark-
nadsföring i KSL är bekanta hos en förhållandevis stor del av konsumentgemenska-
pen. Konsumenter saknar ofta juridiska erfarenheter, och torde därför ha betydande 
svårigheter att finna och förstå innebörden av bestämmelserna där de för närvarande 

1310 I och med framväxten av nya och säkrare betalningssystem on-line kan dock transaktionskostna-
derna minskas betydligt.  
1311 Se det i kap. 7.2 refererade fallet Daar v. Yellow Cab Company där domstolen använde sig av 
mycket flexibla fördelningsregler.  
1312 Flexibla fördelningsregler lämpar sig inte så väl vid oönskade marknadsföringsmeddelanden via de 
nya kommunikationsteknikerna. Det är närmast i sådana situationer där dylika meddelanden sänts av en 
teleoperatör/tjänsteleverantör till sina egna abonnenter som flexibla fördelningsregler skulle kunna bli 
aktuella. I sådana fall kunde man tänka sig att skadeståndet utbetalas genom att abonnenternas månads-
avgifter sänks, under en så lång tidsperiod att sänkningarna motsvarar det utdömda skadeståndsbelop-
pet.
1313 I USA har mottagarna rätt till straffskadestånd om de har meddelat den som genomför marknads-
föringen att de inte önskar ta emot marknadsföringsmeddelanden. Detta gäller såväl marknadsförings-
meddelanden via elektronisk post som sedvanlig telemarketing.  
1314 Så även Peltonen & Salmi 2005 s. 4. 
1315 Se närmare kap. 8.2. 
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är placerade.1316 I Sverige fördes en liknande diskussion i anslutning till stiftandet av 
en uttömmande konsumentköplag. Ett av argumenten som nämns i förarbetena till 
nämnda lag var att en sådan lag kan bättre anpassas till målgruppen, d.v.s. konsumen-
terna, genom en struktur- och läsarvänlig utformning jämfört med den i köplagen.1317         

Vid överföringen av bestämmelserna från L om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation till KSL bör de samtidigt modifieras. Nedan skall ett förslag ges till hur modifi-
kationen kunde ske för att tillgodose ett så starkt konsumentskydd som möjligt i fråga 
om marknadsföring via nya kommunikationstekniker. Förslaget bygger på de tre krite-
rier som genomgående använts i undersökningen. 

Generalklausulen. Kriteriet att en marknadsföringsåtgärd inte får vara påträngande är 
till sitt innehåll så opreciserat, att det inte torde vara ändamålsenligt att ta in det i en 
specialbestämmelse. I stället borde kriteriet fogas till generalklausulen enligt följande: 
Vid bedömningen av om marknadsföring är otillbörlig skall särskild vikt läggas vid 
om den innehåller särskilt påträngande inslag.

Konsumentverket i Sverige föreslog att en nästan identisk bestämmelse skulle fogas 
till 4 § marknadsföringslagen.1318 I promemorian till ändring av marknadsförings-
lagen fick konsumentverkets förslag understöd.1319 Regeringen bedömde dock att 
det inte förelåg tillräckliga skäl att införa en särbestämmelse om aggressiv mark-
nadsföring. Enligt regeringen kan dylika situationer lösas med hjälp av den gällande 
generalklausulen.1320

Generalklausulen i den norska marknadsföringslagen innehåller däremot en bestäm-
melse om särskilt påträngande reklam. Intagandet av denna särbestämmelse i gene-
ralklausulen motiverades med att marknadsföringen blivit allt mer högljudd, agg-
ressiv och närvarande på allt fler ställen, sedan marknadsföringslagen stiftades 
1972. Bestämmelsen i generalklausulens 3 mom. lyder: ”Ved vurderingen om første 
eller annet ledd er overtrådt, kan det bl a legges vekt på om reklamen på grunn av 
utformning, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtreng-
ende.”1321 Listan över de omständigheter som domstolen kan fästa uppmärksamhet 
vid är inte avsedd att vara uttömmande. Vid bedömningen av om reklamen är sär-
skilt påträngande är det i främsta hand på vilket sätt reklamen framträder som är av-
görande, men även reklamens innehåll kan påverka bedömningen.1322

Enligt art. 5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG) är otillbörliga 
affärsmetoder förbjudna. En affärsmetod skall anses otillbörlig om den är vilsele-
dande enligt artiklarna 6 och 7, eller aggressiv enligt artiklarna 8 och 9 i direkti-

1316 L om dataskydd vid elektronisk kommunikation är ur konsumentperspektiv betraktat i högsta grad 
en komplicerad lag. 
1317 Ytterligare argument som framfördes var att det skulle underlätta för konsumenterna att skaffa sig 
en samlad bild av sina centrala rättigheter. Se Herre 1999a s. 37 samt SOU 1984:25 s. 91. I prop. 1988/ 
89:76 s. 26 motiveras behovet av en särskild konsumentköplag med bl.a. följande argument: ”Det lig-
ger också mera i linje med konsumentreglernas allmänna syfte att värna om konsumentintresset, om 
bestämmelserna rent tekniskt ges en utformning som är lättillgänglig för konsumenter.” Jfr även utta-
landet i prop. 1989/90:89 s. 23 där det sägs: ”Ett regelsystem som riktar sig till konsumenter bör natur-
ligen vara utformat så att det är så lättillgängligt som möjligt.”
1318 Se Konsumentverket: Rapport 1997:3 s. 28. 
1319 Se Ds 1999:35 s. 71 ff. 
1320 Se prop. 1999/2000:40 s. 30 f. 
1321 Se Kavåg 2002 s. 7 f. 
1322 Se Løchen & Grimstad 2003 s. 56. 
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vet.1323 I bilaga I till direktivet finns en förteckning över affärsmetoder som under 
alla omständigheter skall betraktas som otillbörliga.1324 Punkt 26 i nämnda bilaga 
lyder enligt följande: ”Ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-post 
eller annat medium utom under de förhållanden och i den utsträckning som enligt 
nationell lagstiftning är motiverat för att få en avtalsmässig skyldighet full-
gjord.”1325

Med stöd av en sådan bestämmelse skulle lagstiftaren markera att användande av vis-
sa marknadsföringsmetoder kan leda till att marknadsföringen anses vara otillbörlig. 
Som det framkommit tidigare har KO fram till dags dato inte ansetts kunna ingripa i 
t.ex. adresserad direktreklam av sådant som i övrigt kan marknadsföras lagligen, med 
undantag för gravstenar.1326 Ett tillägg enligt förslaget ovan skulle dock möjliggöra ett 
ingripande av KO i sådana fall där marknadsföringsåtgärden upplevs vara påträngan-
de hos mottagarna. Exempelvis skulle KO kunna förbjuda sändande av marknadsfö-
ringsmeddelanden till mobiltelefoner, trots att mottagarna har givit sitt samtycke till 
det på förhand, ifall marknadsföringen innehåller obscena inslag.1327 Dessutom kunde 
ett sådant tillägg till generalklausulen ge MD möjlighet att ingripa om mängden mark-
nadsföring blir allt för stor. Gällande lagstiftning reglerar inte volymen av reklam.1328

Frågan om överdrivet bruk av reklam togs upp redan i samband med stiftandet av den 
svenska MFL år 1975.1329 Reklamutredningen konstaterade dock att frågan närmare 
var av konkurrenspolitisk karaktär och bör behandlas i samband med en översyn av 
konkurrensbegränsningslagstiftningen. KO ansåg däremot att frågan var ett problem 
som bör angripas från en konsumentpolitisk synpunkt, och betonade vikten av att utan 
dröjsmål göra en utredning om möjligheter att från samhällets sida ingripa för att be-
gränsa reklamens volym.1330

Ny specialbestämmelse. Förutom tillägget till generalklausulen bör det tas in en ny 
specialbestämmelse i KSL. I denna bestämmelse skall ingå de två kriterierna att en 
marknadsföringsåtgärd inte får hindra mottagaren samt att den inte får förorsaka kost-
nader för mottagaren. I motsats till 26 § L om dataskydd vid elektronisk kommunika-

1323 Artikel 5 punkt 4. 
1324 Artikel 5 punkt 5. Direktivet har med andra ord en stor generalklausul, två småa generalklausuler 
samt en svartlista, se Stuyck & Terryn & van Dyck 2006 s. 108 f.   
1325 Enligt ifrågavarande punkt skall det här dock inte påverka tillämpningen av artikel 10 i direktivet 
97/7/EG och direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.  
1326 Se kap. 4.5.4 ovan. 
1327 Stöd för en sådan tolkning kan även hämtas från ICC:s grundregler för reklam där det sägs enligt 
följande: ”Because of the different characteristics of the various media (press, television, radio and 
other broadcast media, outdoor advertising, films, direct mail, fax, e-mail, Internet and online services, 
etc.) an advertisement which is acceptable for one medium may not necessarily be acceptable for 
another. Advertisements, therefore, should be judged by their likely impact on the consumer, bearing in 
mind the medium used.” 
1328 Näringsidkarna får själva bestämma hur stora summor de satsar på marknadsföring, se Wilhelms-
son 1989 s. 164. Beträffande TV- och radiosändningar finns dock begränsningar för hur stor andel av 
sändningarna som får utgöras av reklam, se L om televisions- och radiosändningar 29–31 §. Begräns-
ningarna har ansetts vara godtagbara i syfte att säkerställa programtid för andra program än reklam, se 
GrUU 19/1998 s. 5 f. 
1329 Man övervägde införande av en speciallagstiftning om ingripande mot överdrivet bruk av reklam. 
Lagstiftningen skulle ha haft karaktären av en förhandlingslag. Det hade varit möjligt att inleda för-
handlingar när reklamen för en viss vara, ett visst varuslag eller inom en viss bransch hade sådan om-
fattning att den inte var önskvärd från konsumentsynpunkt. Se SOU 1974:23 s. 112.  
1330 Se prop. 1975/76:34 s. 59 och 75. En bidragande orsak till att ett tredje moment fogades till gene-
ralklausulen i den norska marknadsföringslagen, var just att reklamens omfattning ökat så mycket.  
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tion finner jag det inte föreligga skäl att i specialbestämmelsen lista de kommunika-
tionstekniker som kräver förhandssamtycke av mottagaren.1331 Den tekniska utveck-
lingen går så snabbt framåt att det inte är ändamålsenligt att i lagstiftningen ange vilka 
tekniker som förutsätter mottagarens förhandssamtycke.1332 Specialbestämmelsen 
kunde förslagsvis ha följande lydelse: Marknadsföring som bedrivs med hjälp av elek-
troniska kommunikationstekniker och som medför hinder eller kostnader för konsu-
menten som marknadsföringen riktar sig till, är tillåten endast om konsumenten ut-
tryckligen har samtyckt till det på förhand. I L om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation används termen direktmarknadsföring. Som det framgår av domstolens moti-
veringar i MD 2003:120 gör domstolen en åtskillnad mellan direktmarknadsföring 
och marknadsföring. Betraktat ur mottagarens synvinkel kan en sådan lösning inte an-
ses rättfärdig. Den avgörande faktorn bör vara användandet av en viss kommunika-
tionsteknik. För att undvika framtida gränsdragningsproblem, bör termen marknads-
föring användas konsekvent i KSL.1333

12.5 Förslag till ändringar i OtillbFörfL 

Medlemsstaterna är enligt direktiv 2002/58/EG artikel 13 punkt 5 skyldiga att säker-
ställa att berättigade intressen för abonnenter, som inte är fysiska personer är tillräck-
ligt skyddade vid icke begärd kommunikation. Därför bör det tas in en bestämmelse i 
OtillbFörfL för att säkerställa näringsidkares intressen. Med delvis samma motive-
ringar som ovan i fråga om konsumentskyddet, bör bestämmelserna i L om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation överföras till OtillbFörfL.  

En motsvarande skyldighet för medlemsstaterna fanns redan i direktiv 97/66/EG, 
artikel 12 punkt 3. Som en följd av nämnda direktiv intogs i 21 § i den numera upp-
hävda L om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerk-
samhet, en bestämmelse som stipulerade opt-in även när mottagaren inte var en fysisk 
person. Kravet på opt-in gällde dock endast en kommunikationskanal, nämligen tele-
fax. Kravet på opt-in för telefax fanns inte intaget i RP 85/1998, utan det kom till i 
samband med trafikutskottets betänkande.1334 Någon motivering för varför direkt-
marknadsföring till juridiska personer via de två kommunikationsteknikerna automa-
tiska system och telefax behandlas olika, ges emellertid inte. Eftersom direktiv 2002/ 
58/EG som ersatte direktiv 97/66/EG har likalydande artiklar om skyldigheten att till-
godose även juridiska personers intressen, är det svårt att förstå orsaken till att kravet 
på opt-in för telefaxmeddelanden till juridiska personer slopats i den nu gällande la-
gen. I förarbetena ges ingen vägledning för varför lagstiftaren har valt denna lösning. 

1331 Naturligtvis kunde man i lagen införa en exempelförteckning över kommunikationstekniker som 
kräver att mottagaren har givit sitt samtycke på förhand. 
1332 Det utvecklas ständigt nya tekniker och marknadsföringsmetoder, som inte nödvändigtvis faller 
innanför tillämpningsområdet för lagstiftning som reglerar specifika kommunikationskanaler. Trots att 
e-post givits ett omfattande innehåll i EU-direktivet, så framkom det bl.a. vid genomgången av spim att 
det finns oklarheter kring vilka kommunikationskanaler som begreppet täcker. I framtiden kan det 
mycket väl hända att det uppkommer en rad kommunikationskanaler och marknadsföringsmetoder som 
inte kan anses omfattas av de kommunikationstekniker som nu har underställts opt-in, trots att de föror-
sakar kostnader eller hinder för mottagarna. 
1333 Jfr den svenska MFL 13 b §. 
1334 TrUB 18/1998 rd. 
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1335,

likheten att intresset för att använda sig av telefax som marknadsföringskanal ökar. 
Marknadsföring via telefax har inte lika många fördelar som marknadsföring via e-
post, men en betydande fördel med telefax jämfört med e-post är att avsändaren har 
betydligt bättre möjlighet att fånga mottagarens uppmärksamhet genom att sända ett 
telefaxmeddelande. I Danmark har man intagit en betydligt striktare inställning till 
sändande av marknadsföring via telefax. Detta kan utläsas från ett par avgöranden 
av Sø- og Handelsretten. I det senare avgörandet (Sø- og Handelsrettens domme 21. 
januar 2004 i sag M 1/03) hade svarandebolaget Aircom Erhverv ApS under tids-
perioden 18 november 2002 till 20 mars 2003 skickat uppskattningsvis 7.650-
15.300 marknadsföringsmeddelanden via telefax, utan att ha införskaffat mottagar-
nas förhandssamtycken. KO anför följande i sitt yrkande: ”Ved strafudmålingen 
burde tages i betragtning, at spam er et stort problem for mange mennesker og en 
betydelig belastning for internettet og som her for telefonnettet. Derudover er det 
en gene for modtager af telefaxreklamerne, at telefonlinjen bliver blokeret, at tele-
faxreklamerne bruger papir, og at det tager tid at behandle de uønskede henvendel-
ser.” KO yrkade, med stöd av det tidigare avgörandet i ett liknande mål, att följande 
beräkningsmodell för böter skall användas vid brott mot markedsføringslovens § 6 

till 100 meddelanden ett minimi bötesbelopp om 10.000 kr, och för flera än 100 

ten er enig i, at spambøter må fastsættes med udgangspunkt i antallet af udsendte 
uanmodede henvendelser, idet antallet af indgående kontrakter hænger sammen 
med antallet av uanmodede henvendelser. Retten kan tiltræde anklagemyndighe-
dens forslag til beregningsmodel, men finder, at der ved udmålingen bør ske en vis 
nedrunding, hvor antallet af uanmodede henvendelser har været betragteligt.” 
Domstolen fastställde ett bötesbelopp om 400.000 kr.1336

Trots att utvecklingen av nya telefaxapparater går mot apparater som klarar av allt 
snabbare utskrifter, innebär mottagande av ett telefaxmeddelande inom en överskådlig 
framtid alltid ett visst hinder för mottagaren. På basis av dessa omständigheter är det 
befogat att återinta ett krav på opt-in vid användning av telefax som marknadsfö-
ringskanal, även när marknadsföringen riktar sig till en juridisk person.     

I kapitel 12.1 har framförts argument för att även marknadsföring via e-post riktade 
till juridiska personer bör falla in under ett system med opt-in. Sådana meddelanden 
förorsakar inte endast ifrågavarande företag kostnader, utan även de enskilda arbets-
tagarna åsamkas ofta kostnader. Även helt utomstående personer kan förorsakas olä-
genheter i en sådan situation. Som det framgår av förarbetena till L om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation, var en av orsakerna till att e-post underställs ett system 
med opt-in att kommunikationsmängden i vissa fall kan förorsaka problem i de elekt-
roniska kommunikationsnäten.1337 I de finska förarbetena till nämnda lag ingår ett 
intressant ställningstagande beträffande e-postmeddelanden till fysiska personer res-
pektive juridiska personer. I förarbetena sägs enligt följande:1338

1335 Så länge mottagande av faxmeddelanden bygger på en teknik där meddelandet skrivs ut på papper, 
kommer kostnadsaspekten aldrig att försvinna. 
1336 Se UfR, 2004, s. 1141 f. 
1337 Se RP 125/2003 s. 86. 
1338 Se RP 125/2003 s. 86. 

Ju lägre kostnaderna blir för att sända telefaxmeddelanden, desto större är sanno-

Kostnadsaspekten för mottagaren av ett telefaxmeddelande har inte försvunnit
medan den för avsändaren har minskat i takt med sjunkande priser på telefonsamtal. 

a, oberoende av om marknadsföringen sker via telefax, sms eller e-post: För upp 

meddelanden ett bötesbelopp om 100 kr/meddelande. Domstolen konstaterar: ”Ret-
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Samtycke på förhand skall alltid begäras av fysiska personer. I oklara fall skall den 
föreskrivna förpliktelsen att begära förhandssamtycke anses utgöra huvudregeln. 
Om en arbetsgivare till exempel har gett sin arbetstagare en personlig e-postadress 
i formen förnamn.efternamn@foretag.fi, är utgångspunkten att adressen är denna 
fysiska persons adress och samtycke till direktmarknadsföring skall fås på förhand. 
På grund av en persons ställningsfullmakt kan man anse att han eller hon i en 
sammanslutning sköter vissa uppgifter till vilka nyttigheter som tillhandahålls 
genom direktmarknadsföring ansluter sig på ett väsentligt sätt (här framhävt). I
detta fall kan det anses att adressen enligt den föreslagna paragrafen hör till före-
taget eller till en annan sammanslutning. I detta fall krävs inte förhandssamtycke, 
utan ifrågavarande person har förbudsrätt enligt den föreslagna 27 §.

Av ovan nämnda ställningstagande kan utläsas att lagstiftaren förhåller sig ytterst 
restriktiv även i fråga om e-postmeddelanden riktade till juridiska personer. Problemet 
är att detta inte framgår klart av lagens ordalydelse, och man kan anta att få av dem 
som idkar marknadsföring via e-post känner till vad som står i förarbetena till lagen. 
Dessutom uppkommer det onödiga tolkningsproblem vid avgörandet av vilka perso-
ner i företaget som har en sådan ställning eller sådana arbetsuppgifter att kravet, på att 
nyttigheterna som tillhandahålls genom direktmarknadsföringen skall ansluta sig på 
ett väsentligt sätt uppfylls. En mer ändamålsenlig lösning vore att tillämpa opt-in även 
för juridiska personer.  

Med stöd av argumentationen ovan, bör det i OtillbFörfL tas in en ny paragraf med 
följande lydelse: I näringsverksamhet får inte marknadsföring riktad till annan nä-
ringsidkare bedrivas med hjälp av telefax eller elektronisk post, om inte mottagaren 
på förhand givit sitt uttryckliga samtycke.1339

12.6 Behov av en utvidgad tolkning av begreppet marknads-
föring

Begreppet marknadsföring skall enligt förarbetena till KSL ges ett vidsträckt innehåll. 
Även rättspraxis på området visar att marknadsföringsbegreppet till sitt innehåll är 
mycket omfattande.1340 All marknadsföring har dock inte ansetts falla in under KSL:s 
marknadsföringsbegrepp. KO har t.ex. ansett att välgörenhetsinsamlingar inte hör till 
KSL:s tillämpningsområde. 

KO har på en förfrågan om det är otillbörligt att organisationer skickar postkort in-
klusive inbetalningskort hem till konsumenter utan att mottagarna beställt korten, 
svarat nekande. KO ansåg att en insamling anordnad på detta sätt inte uppfyller kra-
ven på sådan kommersiell marknadsföring som avses i KSL.1341 En avgörande fak-
tor till att KO beslöt att inte ingripa i denna typ av insamling var säkert det att betal-
ningen av postkorten var frivillig, och de som valde att inte betala för korten behöv-
de inte heller returnera dem.  

1339 Med beaktande av utvecklingen av VoIP och marknadsföringsmetoder via ifrågavarande kanal, kan 
det i framtiden finnas ett behov av att utöka listan med telemarketing. 
1340 Se Wilhelmsson 1989 s. 88. Jfr dock Bruun som vid en genomgång av MD:s praxis kring 6 § 1 
mom. OtillbFörfL kommer till den slutsatsen att MD har tolkat begreppet marknadsföring i synnerligen 
snäv bemärkelse. Se Bruun 2003 s. 16 ff. 
1341 KO 84/9/3393. 
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I Sverige har MD antagit en motsatt ståndpunkt än den finska KO. Omständighe-
terna i SvMD 1974:15 var samma som de som ingick i ovan nämnda förfrågan till 
den finska KO. De Handikappades Riksförbund (DHR) hade sänt julkort till hushåll 
utan föregående beställning. Försändelsen innehöll åtta stycken kort med olika mo-
tiv. Försändelsen innehöll även ett postgiroinbetalningskort där kontonummer och 
betalningsmottagare var ifyllda, däremot inget belopp. Betalningen av korten var 
med andra ord frivillig, och det fanns även en uppmaning i brevet att inte returnera 
korten. MD fann förfarandet vara otillbörligt med följande motivering: ”Emellertid 
torde mottagaren, inte minst på grund av det behjärtansvärda syftet med DHRs 
verksamhet, känna en moralisk förpliktelse att skänka ett belopp såsom vederlag för 
den ”gåva” han erhållit. Att sålunda försätta mottagaren i en tvångssituation mås-
te, alldeles oavsett det bakomliggande syftet (här framhävt), anses otillbörligt mot 
konsumenterna.” På motsvarande grunder förbjöds Mun- och Fotmålande Konstnä-
rers Förlag AB i SvMD 1978:5 att sända illustrerade postkort jämte inbetalnings-
kort till konsumenter utan föregående beställning.1342

Här vore det på sin plats med en ny utvärdering av den rådande situationen. Situatio-
nen har nämligen förändrats betydligt efter KO:s ställningstagande. Samtidigt som an-
talet välgörenhetsorganisationer har ökat har anslagen ur de offentliga medlen mins-
kat. Det har medfört en allt hårdare kamp välgörenhetsorganisationer emellan i jakten 
på privata bidrag.1343 Flera av de stora organisationerna sköter inte själva till alla delar 
av penninginsamlingen. De har i syfte att maximera mängden bidrag överlåtit insam-
lingen till professionella telemarketingföretag.1344 Välgörenhetsorganisationerna beta-
lar naturligtvis i sin tur ersättning åt telemarketingföretaget för dess insats. Med andra 
ord är det kommersiella inslaget betydande. Ett sådant förfarande har så många likhe-
ter med sedvanlig telefonförsäljning att det inte föreligger några skäl till att behandla 
detta annorlunda än telefonförsäljning. Därför bör denna typ av välgörenhetsinsam-
ling falla innanför konsumentskyddslagstiftningens ram. Det skall inte vara möjligt att 
gömma sig bakom välgörenhetsargument, för att på så sätt kunna kringgå bestämmel-
serna om förhandssamtycke. Så bör vara fallet oberoende av om välgörenhetsorgani-
sationen har anlitat utomstående företag vid insamlingen eller inte. Sköter välgören-
hetsorganisationen om penninginsamlingen själv, kan en sådan lösning verka oskäligt 
sträng gentemot organisationen. Orsaken till att även sådana situationer skall falla in 
under KSL och kravet på förhandssamtycke, hör samman med mottagarens intresse. I 
undersökningen har framgått att användning av nya kommunikationstekniker ofta 
medför hinder eller kostnader för mottagaren. Hur nyttig en välgörenhetsorganisation 
än är sett ur ett samhällspolitiskt perspektiv, kan en sådan organisation inte utan stöd 
av ett uttryckligt lagstadgande ha rätt att åsamka konsumenter hinder eller kostnader. 

Trots att marknadsföringsbegreppet har givits en vidsträckt innebörd, har de nya kom-
munikationsteknikerna medfört ett behov av en ytterligare utvidgning av begreppet. 

1342 I Sverige har det även gjorts en branschöverenskommelse, där begreppen marknadsföring och di-
rektmarknadsföring har getts en så vid betydelse att de också omfattar välgörenhetsinsamlingar, se 
prop. 1999/2000:40 s. 17. 
1343 Denna problematik behandlades den 30 augusti 1999 i aktualitetsprogrammet MOT under temat 
”Haloo hyväntekeväisyydestä: pimeää bisnestä hyväuskoisten asialla.”. Diskussionerna som fördes 
under programmet kan hämtas på adressen <http://www.yle.fi/mot/300899/kasis.htm>, hämtat 20.12. 
2005.  
1344 Vanligtvis är minimibeloppet fastställt på förhand med motiveringen att den som ger ett bidrag 
erhåller någon vara i utbyte, exempelvis en medlemstidning. I sammanhanget kan nämnas att det i Fin-
land den senaste tiden framkommit omfattande bedrägerier i samband med välgörenhetsinsamlingar.  
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Marknadsföringsbegreppet kan dock inte utvidgas hur långt som helst, p.g.a. att det i 
begreppet finns inbakat ett visst krav på kommersialism.1345 Välgörenhetsinsamlingar 
och marknadsundersökningar har ofta kommersiella inslag i så hög grad att de bör 
omfattas av marknadsföringsbegreppet i KSL. Däremot kan inte t.ex. religiösa bud-
skap eller politisk propaganda anses inkludera kommersiella inslag.1346 I det första 
lagförslaget till L om televisions- och radioverksamhet inkluderade definitionen av 
reklam även meddelanden som sänds mot betalning eller annan ersättning i syfte att 
främja en sak eller ideologi.1347 Enligt grundlagsutskottet var en sådan lösning inte 
möjlig med stöd av den tryggade yttrandefriheten, i synnerhet som det inte av förarbe-
tena framgår vilka trängande behov medför att det vore nödvändigt att placera sam-
hällelig och ideell reklam under de begränsningar som gäller övrig TV- och radio-
reklam och även under KO:s tillsynsbehörighet.1348 Av denna orsak ströks, i samband 
med stiftandet av lagen, den sista meningen i definitionen, så att definitionen inte 
längre omfattar samhällelig eller ideell reklam.

1345 Det bör dock betonas att det ibland kan föreligga betydande svårigheter att definiera vad som avses 
med kommersiellt budskap, se Munro 2003 s. 148 ff. 
1346 Bernitz använder begreppet ideell marknadsföring för denna typ av meddelanden, se Bernitz 1991 
s. 103. Grossman har i en artikel analyserat huruvida det med hänsyn till yttrandefriheten är möjligt  att 
ingripa mot politiska valkampanjer som sänds via e-post. Se Grossman 2004 s. 1533 ff.  
1347 Se RP 34/1998 s. 53. 
1348 Se GrUU 19/1998 s. 5. 
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13 KONKLUDERANDE SLUTORD 
Vi utsätts dagligen för en allt större mängd marknadsföringsmeddelanden. I takt med att 
mängden marknadsföring ökar, blir konkurrensen allt hårdare bland dem som önskar 
marknadsföra sina produkter. Företagen måste avsätta större och större summor för sina 
marknadsföringsåtgärder. Det gäller för företagen att kontinuerligt finna på nya och 
slagkraftiga marknadsföringskampanjer för att kunna fånga uppmärksamheten hos kon-
sumenterna. En följd av detta är att många företag tenderar att röra sig i gränsområdena 
för vad som anses utgöra otillbörlig marknadsföring, i sin strävan att bli uppmärksam-
mad bland den stora mängden marknadsföringsmeddelanden. 

Den senaste tidens tekniska utveckling har inneburit en stor hjälp för företagen med tan-
ke på marknadsföringen. Det har uppkommit en rad nya kommunikationstekniker som 
marknadsförare kan använda som kanaler för frambefordrandet av sina marknadsfö-
ringsmeddelanden. Den av de nya teknikerna som har skapat de största möjligheterna är 
utan tvekan Internet. Allt sedan Internet öppnades för näringsverksamhet i mitten av 
1990-talet har mängden marknadsföring i nämnda medium ökat explosionsartat, med 
undantag för en kortare tidsperiod i början av det nya milleniet. Inte endast mängden 
marknadsföring har ökat, utan även antalet alternativ hur marknadsföringen kan utfor-
mas och genomföras har blivit flera. Det är en följd av nya tekniska uppfinningar och 
programmeringsspråk. Till en början bestod marknadsföringen på Internet enbart av sta-
tiska webbsidor och reklambanners. I dagens läge inkluderar merparten av marknadsfö-
ringen på Internet betydligt fler företeelser, t.ex. ljud, rörliga animationer och video-
klipp. Det viktigaste slagordet i dag är interaktivitet. Företagen strävar efter att utforma 
sina webbsidor så att besökarna på webbsidan kan interagera med sidan på ett eller an-
nat sätt. Detta kan ske t.o.m. på så sätt att besökaren inte nödvändigtvis själv är medve-
ten om att webbsidan har utformats enligt dennes preferenser. Vanligtvis är dock webb-
sidorna utformade så att besökarna själva kan välja i vilken utsträckning som de inter-
agerar med sidan. Webbsidorna kan erbjuda besökaren att spela spel, delta i tävlingar, 
möjlighet att färglägga produkter med olika färger så att besökaren kan få en uppfatt-
ning om hur en produkt som han är intresserad av ser ut i en viss färg, möjlighet att själv 
plocka ihop en produkt med tilläggsdelar och skapa sig en ”egen tillverkad” produkt 
samt delta i realtidsdiskussioner med representanter för företaget.  

Fördelarna att använda Internet som marknadsföringskanal är många jämfört med mer 
traditionella medier. För det första är antalet potentiella mottagare av marknadsförings-
meddelandet enormt stort. Ett marknadsföringsmeddelande som sätts ut på Internet kan 
i princip nå alla personer som är uppkopplade till Internet. Antalet Internetsidor är dock 
så oerhört stort att det i praktiken är omöjligt för ett företag att lyckas nå alla personer 



13. kap. Konkluderande slutord 

275

som har Internetanslutning med sin marknadsföring.1349 För det andra är Internet en 
relativt förmånlig marknadsföringskanal. Det är inte särskilt dyrt att sätta upp en profes-
sionell Internetsida. För det tredje är Internet en oerhört snabb marknadsföringskanal. 
Företaget kan på kort tid uppdatera och förnya sin marknadsföring. Marknadsföringen 
kan förnyas t.o.m. under den tid som besökaren befinner sig på ifrågavarande företags 
hemsidor i enlighet med besökarens preferenser och intresseområden. För det fjärde kan 
ett företags marknadsföring nå även de besökare som inte befinner sig på ifrågavarande 
företags hemsidor. Detta är möjligt genom att företag hyr utrymme på andra företags 
hemsidor, där de kan marknadsföra sina egna sidor eller produkter.1350 Erhåller företaget 
dessutom uppgifter om de enskilda besökarnas e-postadresser, får företaget, utöver 
marknadsföringsmöjligheterna på Internetsidor, en synnerligen slagkraftig marknadsfö-
ringskanal till sitt förfogande. E-post, som kan jämställas med traditionell adresserad di-
rektreklam, har samma fördelar som Internet har jämfört med traditionell media, d.v.s. 
att den når mottagaren oerhört snabbt, den är billig att sända och den kan skräddarsys 
för den enskilda mottagaren.     

Internet utvecklades som ett nätverk som kan nås av persondatorer som är uppkopplade 
till nätverket. I dag behöver man dock inte längre en persondator för att kunna koppla 
upp sig och röra sig på Internet. Det har nämligen utvecklats olika typer av handburna 
datorer och mobiltelefoner som möjliggör surfning på Internet. Eftersom skärmen på 
dessa oftast är förhållandevis små, krävs det vissa modifikationer av marknadsföringen 
för att den skall lämpa sig för dessa tekniker.  

Såsom det framgick ovan erbjuder de nya kommunikationsteknikerna företag många 
nya och revolutionerande möjligheter med tanke på deras marknadsföring. De nya kom-
munikationsteknikerna har emellertid inte skapat betydande fördelar endast för företag, 
utan även konsumenterna har samtidigt fått ett oerhört viktigt hjälpmedel vid fattandet 
av sina köpbeslut. Konsumenterna kan dra nytta av de nya kommunikationsteknikerna, i 
synnerhet Internet, såväl vid informationssökandet före köpet som vid genomförandet 
av själva köpet. Genom att surfa på olika företags Internetsidor kan konsumenterna bl.a. 
skaffa sig viktig information om produkters egenskaper, göra prisjämförelser och jämfö-
ra leveransvillkor mellan olika företag som säljer den produkt som konsumenten har för 
avsikt att köpa, anmäla sitt intresse till företag att de skall sända honom meddelande 
ifall de sänker sitt pris på ifrågavarande produkt eller får in nya versioner av produkten i 
fråga o.s.v.1351 Naturligtvis är det svårt för konsumenten att känna till alla företag som 
säljer en viss produkt, men det finns otaliga sidor på Internet som innehåller prisjäm-
förelser jämte länkar till hemsidorna för de företag som ingår i jämförelsen.  

Konsumenten behöver inte nöja sig med att genomföra sin informationssökning lokalt 
eller nationellt, utan p.g.a. Internets globala karaktär kan han röra sig på den internatio-
nella marknaden. De nya kommunikationsteknikerna underlättar betydligt även genom-
förandet av köpet. Konsumenten behöver oftast inte längre ringa eller skriva ett tradi-

1349 Dessutom utövar vissa länder en restriktiv politik med strävan att reglera vilka Internetsidor som skall 
anses godtagbara att bli åtkomliga för ifrågavarande lands medborgare. 
1350 Marknadsföringen kan utformas som enkla text- eller bildlänkar som leder till företagets egna sidor, 
eller som reklamfönster som innehåller material från det egna företagets hemsidor. 
1351 Genom att anmäla sitt intresse att ta emot sådan information, t.ex. via e-post eller mobiltelefon, be-
höver konsumenten inte själv aktivt följa med utvecklingen genom att röra sig på olika Internetsidor. 
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tionellt brev till företaget för att göra sin beställning. Det räcker med ett kort e-post-
meddelande eller med ett par klickningar med musknappen. Vanligtvis har företag som 
säljer flera produkter en kundkorg som besökaren kan fylla under besöket, för att slut-
ligen betala för produkterna i korgen med ett par klickningar med musknappen. På mot-
svarande sätt som vid informationssökningen är konsumenten inte vid genomförandet 
av köpet bunden till den lokala eller nationella marknaden, utan kan köpa av företag 
belägna i främmande stater.1352 För första gången i historiens lopp är det inte längre kor-
rekt att enbart tala om globala företag, utan även om den globala konsumenten.  

Samtidigt som de nya kommunikationsteknikerna har inneburit betydande fördelar för 
såväl företag som konsumenter, har det uppkommit väsentliga olägenheter med tanke på 
de enskilda konsumenterna. Karakteristiskt för dessa olägenheter är att de är specifika 
för de nya kommunikationsteknikerna. Den första olägenheten är att användningen av 
de nya kommunikationsteknikerna i marknadsföringssyfte av konsumenterna ofta upp-
levs som ett intrång i deras privatliv. En stor del av konsumenterna upplever att sedvan-
lig telefon- och hemförsäljning utgör ett brott mot deras hemfrid. Konsumenterna upple-
ver det vara störande att det väller in marknadsföringsmaterial till deras e-postlådor eller 
att avbrytas av marknadsföringsmeddelanden till sina mobiltelefoner under vistelse i 
naturen. Många konsumenter upplever också insamlandet av data över deras beteenden 
på Internet som ett hot mot deras integritetsskydd o.s.v. 

Den andra olägenheten som användningen av de nya kommunikationsteknikerna i 
marknadssyfte förorsakar mottagarna av meddelandet, är hinder av olika slag. De kan 
innebära att mottagaren av marknadsföringsmeddelandet inte kan använda ifrågavaran-
de kommunikationsteknik för annat ändamål under den tid som meddelandet frambe-
fordras, såsom fallet är vid mottagandet av marknadsföring till telefax. I andra situatio-
ner är hindret kortvarigare, såsom t.ex. när det kommer ett telefonförsäljningssamtal till 
en mobiltelefon just när mottagaren håller på att skriva ett meddelande på telefonen. 
Oberoende av om mottagaren svarar eller inte på samtalet medför det ett avbrott. En an-
nan typ av hinder är att mottagaren inte kan urskilja oönskade marknadsföringsmedde-
landen från övriga meddelanden på annat sätt än att gå genom varje enskilt meddelande. 
Så är fallet i synnerhet vid marknadsföringsmeddelanden till mobiltelefoner i form av 
SMS- eller MMS-meddelanden. Ett dylikt meddelande anger ofta endast telefonnumret 
från avsändaren, vilket gör att mottagaren inte har någon möjlighet att få reda på med-
delandets innehåll än genom att öppna det. En tredje form av hinder är att de nya kom-
munikationsteknikerna har begränsat minnesutrymme. Det innebär att mottagaren i nå-
got skede är tvungen att förstöra inkomna meddelanden. Gör han inte det, kommer min-
neskapaciteten i något skede att ta slut, med den följd att nya meddelanden över huvud 
taget inte kan komma fram. 

Den tredje och från konsumentskyddssynpunkt sett den mest allvarliga olägenheten vid 
marknadsföring via de nya kommunikationsteknikerna är uppkomsten av kostnader för 
mottagaren. Mottagarna av marknadsföringsmeddelanden via de nya kommunikations-
kanalerna åsamkas kostnader för varje mottaget meddelande, vilket inte är fallet vid 
”traditionell” marknadsföring. Man kan tänka sig ett flertal olika typer av kostnader 

1352 Naturligtvis måste konsumenten först försäkra sig om att ifrågavarande företag säljer till det land där 
konsumenten är belägen. Dessutom är det skäl att kontrollera med tullmyndigheterna eventuella tullpro-
centsatser som tillkommer, samt vilka produkter konsumenten inte har rätt att importera.  
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beroende på via vilken kanal marknadsföringsmeddelandet sänds. Kostnaderna kan 
bestå av förbrukat papper och trycksvärta, uppladdningskostnader, uppkopplingskostna-
der och samtalskostnader. Kostnaderna för ett identiskt meddelande är dock inte nöd-
vändigtvis de samma för alla mottagare. Storleken kan bero på flera omständigheter, 
t.ex. var mottagaren befinner sig, vilken typ av e-postprotokoll som mottagaren har, på 
vilket sätt mottagaren debiteras för sin Internetanslutning samt dataöverföringshastig-
heten. I takt med att andelen oönskade marknadsföringsmeddelanden via e-post ökar 
åsamkas även mottagare som har fasta månadsavgifter kostnader, eftersom Internet-
operatörerna är tvungna att utöka sin kapacitet. Dessa kostnader leder till att de är 
tvungna att uppbära högre avgifter, än vad annars skulle vara fallet.        

Eftersom användningen av de nya kommunikationsteknikerna som marknadsförings-
kanaler innebär uppenbara faror för konsumenterna, bör det vidtas reglering av något 
slag. I begynnelseskedet av kommersialismen på Internet ansåg många att det är till-
räckligt med en självreglering från marknadens sida. Det har dock visat sig att en själv-
reglering från marknadsaktörerna inte är tillräcklig, utan det behövs även åtgärder av 
lagstiftare för att erbjuda konsumenterna erforderligt skydd. Lagstiftarna måste dock 
noggrant överväga hur strikta bestämmelser som skall utfärdas. Genomförs allt för strik-
ta bestämmelser, äventyras de positiva effekter som de nya kommunikationsteknikerna 
har medfört för konsumenterna. Därför bör det inte utfärdas totalförbud mot att använda 
en viss kommunikationsteknik som marknadsföringskanal. En betydligt bättre lösning 
är att ge konsumenterna en valfrihet i fråga om de vill ta emot marknadsföringsmedde-
landen via en viss kanal. För att konsumenternas skydd skall bli så starkt som möjligt, 
bör ett sådant skydd bygga på en opt-in-lösning. 

Även om det i undersökningen har argumenterats för en teknikneutral reglering, talar 
följande omständigheter för att Internet1353 står i en särställning och skall därför inte till 
alla delar underkastas den reglering med förhandssamtycke, som har utmålats för de 
övriga kommunikationsteknikerna. För det första kan marknadsföring i detta medium i 
hög grad likställas med marknadsföring i tidningar och tv-reklam. Marknadsföring på 
Internet medför förvisso vissa hinder och kostnader för konsumenterna, men samtidigt 
även inbesparingar. För det andra är det konsumenten själv som är aktiv när han rör sig 
på Internet. Önskar den som rör sig på Internet inte ta del av den marknadsföring som 
visas på datorskärmen, kan han byta till en reklamfri sida. Av nämnda skäl kan det inte 
krävas att de som har marknadsföring på sina webbsidor, måste ha förhandssamtycke av 
varje konsument som besöker ifrågavarande sidor. Många konsumenter upplever webb-
sidor som laddas ned långsamt p.g.a. mycket marknadsföringsmaterial vara störande. 
Näringsidkarna bör dock ha förhållandevis stor frihet att själv bestämma om mängden 
marknadsföring på sina webbsidor.1354 Ett undantag utgörs av reklamfönster som öpp-
nas automatiskt. Det måste anses strida mot god sed i fall det samtidigt öppnas tiotals 
fönster under den tid besökaren är på webbsidan, eller när han ämnar lämna sidan.  

För de andra kommunikationskanalerna än www-sidor bör det dock finnas ett system 
som baserar sig på opt-in. Erfarenheter från opt-out systemet i USA visar att denna lös-
ning inte har haft någon positiv effekt angående målsättningen att minska andelen 

1353 Med Internet avses här den del som förknippas med www-sidor och marknadsföring därpå. 
1354 Jmf dock vad som nämndes i kap. 12 om volymen av marknadsföring, samt de nordiska konsument-
ombudsmännenas rekommendationer i kap. 3.5. 
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skräppost. En av de största svagheterna med en opt-out-lösning är mottagarnas rädsla 
för att använda sig av opt-out-länkar i meddelandena. Orsaken till att få mottagare an-
vänder sig av sådana länkar är att de är medvetna om att oseriösa avsändare kan använ-
da sådana länkar, i syfte att bekräfta att mottagarens e-postadress är giltig.1355 EU har 
genom direktiv 2002/58/EG infört opt-in bestämmelser för vissa kommunikationstekni-
ker samt givit medlemsstaterna en möjlighet att välja mellan opt-out eller opt-in för 
andra tekniker. Troligtvis var en av orsakerna till att EU inte antog opt-in-bestämmelser 
för samtliga kommunikationstekniker det hårda motståndet från telemarketingbran-
schen. Ifrågavarande bransch anser att tusentals jobb går förlorade om ett opt-in-system 
införs. Mitt argument för att också telefonförsäljning skall påföras ett krav på förhands-
samtycke är kostnadsaspekten. Mottagande av telemarketingsamtal till mobiltelefoner 
förorsakar alltid kostnader hos mottagaren. Kostnadsaspekten har varit en av de vikti-
gaste skälen till att EU införde opt-in-regler för e-post. Sändande av e-post har inneburit 
ett skifte i kostnadsstrukturen, från den som sänder meddelandet till den som mottar 
meddelandet. Så är fallet ännu inte i dag beträffande telemarketing, men tendenser på att 
vi går mot ett sådant system finns redan. Samtalsavgifterna sjunker ständigt i den allt 
hårdare konkurrensen inom telekommunikationssektorn, och det finns redan tjänster 
som erbjuder gratis samtal som förmedlas via Internet. Om det inte erbjuds ett effektivt 
skydd mot icke begärd telemarketing, kan det mycket väl hända att spit blir ett betydligt 
större problem än vad spam är. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt med den följd att det utvecklas nya kom-
munikationskanaler, som samtidigt kan användas i marknadsföringssyfte. Därför är det, 
med tanke på ett starkt konsumentskydd, inte ändamålsenligt att ha en marknadsfö-
ringslagstiftning som specifikt nämner de kommunikationstekniker som skall underlyda 
ett system med opt-in. I stället bör det i lagstiftningen tas in bestämmelser av följande 
slag: ifall marknadsföringsmeddelanden via en viss kanal medför kostnader eller hinder 
för mottagaren, bör dennes samtycke inhämtas på förhand.        

Med tanke på ett fungerande konsumentskydd vid marknadsföring via de nya kommuni-
kationsteknikerna är det inte tillräckligt med införande av bestämmelser om opt-in, det 
behövs även regler om påföljder vid överträdelser av bestämmelserna. Här står lagstif-
taren inför ett synnerligen svårlöst problem. Påföljdssystemet vid den ”traditionella” 
marknadsföringen har stundtals utsatts för hård kritik för att vara tandlöst. Den största 
orsaken till nämnda kritik för Finlands del är att det saknas möjligheter att effektivt 
ingripa redan vid den första överträdelsen. För att lösa detta problem bör Finland införa 
motsvarande system med marknadsstörningsavgift som Sverige har. Tyvärr står lag-
stiftaren inför flera problem. Typiskt för marknadsföringsmeddelanden via de nya kom-
munikationskanalerna, i synnerhet via e-post, är att merparten kommer från främmande 
länder. Beslut och domar i Finland kan inte automatiskt verkställas i andra stater. Inom 
EES-området har dock vissa myndigheter rätt att anhängiggöra ett ärende i en annan 
EES-stat.1356 En försvinnande liten del av marknadsföringen via e-post har emellertid 
sitt ursprung från en annan EES-stat, utan sänds från USA eller Asien. Gränsöverskri-
dande marknadsföring och uppkomna problem därmed är i och för sig ingenting nytt, 
det har förekommit länge genom tidningar med internationell utbredning och genom 

1355 Se Sullivan & De Leeuw 2004 s. 895 f.   
1356 För att förbättra samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter inom EU antogs förordningen om 
konsumentskyddssamarbete den 27 oktober 2004. För närmare information, se kap. 3.1.7 ovan.  
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satellit-TV. I sådana situationer har MD utfärdat förbud riktat mot en finsk näringsidka-
re, om marknadsföringen kan anses ha skett för den finska näringsidkarens räkning. Till 
följd av den globala karaktären hos de nya kommunikationskanalerna, är det dock för-
hållandevis ovanligt att det finns någon finsk näringsidkare för vars räkning marknads-
föringen kan anses ha ägt rum. Ett annat stort problem vid den marknadsföring som 
företas via e-post är att avsändaren ofta hemlighålls eller avsändaren använder sig av 
falsk identitet. Det är med andra ord en mycket svår och tidsödande process att få reda 
på vem som sänder dylika meddelanden. 

Den som sänder marknadsföringsmeddelanden via någon av de nya kommunikations-
kanalerna förorsakar ofta mottagaren en skada. Skadeståndssystemets två funktioner, 
den reparativa och preventiva funktionen, uppfylls inte i dessa situationer enligt gällan-
de skadeståndsregler. Kostnaderna för mottagandet av ett meddelande är normalt av så 
ringa storlek att det är processimmuna.1357 Till följd av att de uppkomna skadorna är så 
små att ingen av mottagarna väcker skadeståndstalan faller även den preventiva funk-
tionen bort. För att råda bot på detta problem ser jag ingen annan utväg än att införa ett 
system med straffskadestånd, motsvarande det som finns i USA. I undersökningen har 
det lyfts fram möjligheten att åberopa att sändande av marknadsföringsmeddelanden via 
de nya kommunikationsteknikerna utan mottagarens förhandssamtycke utgör hemfrids-
brott eller olovligt bruk, och att domstolen i sådana fall kan döma ut skadestånd. Det här 
torde dock inte vara någon reell lösning på problemet. I synnerhet beträffande hemfrids-
brott är gränserna oklara för vad som anses uppfylla kriterierna. Detta skulle med all 
sannolikhet leda till utdragna processer vilket inte kan anses stå i överensstämmelse 
med ett välfungerande konsumentskydd, i synnerhet om utfallet av rättegången är ovisst 
före inledandet av processen. Ett system med klara regler om straffskadestånd skulle in-
nebära betydande fördelar för konsumenterna. Konsumenternas benägenhet att väcka ta-
lan ökar och möjligheten att få sina ekonomiska skador ersatta uppfylls. Det skulle inte 
vara ekonomiskt lönsamt för näringsidkare att låta bli att iaktta kravet på förhands-
samtycke. Med andra ord skulle den reparativa och preventiva funktionen uppfyllas. 

Det är viktigt att lagstiftaren genomför ett påföljdssystem som är effektivt. Om så inte 
sker är konsumenternas rättsskydd i riskzonen. Om lagstiftaren inte agerar aktivt för ett 
effektivt påföljdssystem, föreligger en uppenbar fara för att olika aktörer på Internet 
själva försöker bestraffa dem som sänder oönskade marknadsföringsmeddelanden. Så 
har ofta även skett. Sådana bestraffningar utdelade av ”Internetsamhället” kan genomfö-
ras t.ex. så att e-postkonton spärras eller genom att sända massvis av e-post, s.k. e-post-
bomber till avsändaren. Faran med dylika åtgärder är att många oskyldiga parter kan 
beröras på ett negativt sätt av bestraffningen. Blockeras en hel e-postserver, drabbas alla 
abonnenter till ifrågavarande server. Sänds e-postbomber i avsikt att lamslå datatrafiken 
hos den som sänt skräpposten drabbas alla andra som är abonnenter hos samma opera-
tör, antingen i form av långsammare dataförbindelser eller i värsta fall av totalt avbrott 
om operatörens server faller ned till följd av attacken.    

1357 För den enskilde mottagaren kan kostnaderna dock på årsbasis uppgå till betydande belopp, beroende 
på antalet meddelanden. Skulle alla de hundratals meddelanden som mottagaren får komma från en och 
samma avsändare, är skadeståndsanspråket inte längre nödvändigtvis processimmunt. Som det framkom 
ovan är det dock ofta mycket svårt att utreda vem som är den verkliga avsändaren.  
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Normalt är antalet mottagare av oönskade marknadsföringsmeddelanden stort. En stor 
mängd målsäganden med förhållandevis ringa skadeståndskrav lämpar sig illa för det 
allmänna rättegångsförfarandet. Det innebär att lagstiftaren samtidigt bör överväga hur 
gällande rättegångsförfarande skall utformas. Alternativa lösningar kunde vara införan-
de av grupptalan och att tillåta organisationer talerätt.  

Lagstiftningsåtgärder är ett synnerligen viktigt redskap för att erbjuda konsumenterna 
ett erfoderligt skydd mot oönskade marknadsföringsmeddelanden via de nya kommuni-
kationsteknikerna. Trots detta torde lagstiftningen inte ensam för sig vara en tillräcklig 
åtgärd för att på ett effektivt sätt minska antalet oönskade marknadsföringsmeddelan-
den. Eftersom frambefordrandet av marknadsföringen via de nya kanalerna bygger på 
en viss teknik, finns det också tekniska lösningar för att minimera problemet. Eftersom 
sändande av massutskick via e-post praktiskt taget är kostnadsfritt för avsändarna, har 
det argumenterats för införande av ekonomiska lösningar, såsom t.ex. e-frimärken. Ett 
system med e-frimärken eller någon annan ekonomisk lösning torde dock bli för svåra 
att administrera för att fungera smidigt.  

Förutom att konsumenterna bör upplysas om vilka lagstadgade rättigheter de har, bör 
det även mer än för närvarande satsas på information till konsumenterna hur de kan 
minimera antalet oönskade marknadsföringsmeddelanden. 

Det är också viktigt att det vid sidan av lagstiftningen förekommer självreglering inom 
branschen, i synnerhet om dessa insatser från branschen erbjuder konsumenterna ett 
bättre skydd än vad lagstiftningen förutsätter. Exempel på en sådan konsumentskydds-
vänlig självreglering är införandet av ett system med dubbla opt-in vid marknadsföring 
via e-post. Enbart självreglering är dock inte ett tillräckligt effektivt vapen mot oönska-
de marknadsföringsmeddelanden, till följd av avsaknaden av påföljder vid överträdelser.  

I diskussionerna kring problemet med oönskade marknadsföringsmeddelanden har 
tyngdpunkten traditionellt varit lagd vid den sista fasen i marknadsföringsprocessen, 
d.v.s. sändandet av marknadsföringsmeddelandet. Så har fallet varit även i denna under-
sökning. En nästan lika viktig fråga är hur den första fasen i marknadsföringsprocessen 
skall regleras, d.v.s. frågor kring insamlandet av uppgifter om de enskilda personerna. 
Hit hör frågor såsom t.ex. på vilket sätt uppgifter om personers e-postadresser och 
intressen får registreras samt till vem dessa uppgifter kan överlåtas. En av de främsta or-
sakerna till att mängden marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna har ökat 
så mycket är att det förekommer omfattande handel av listor med e-postadresser samt 
program som automatiskt söker på Internet efter e-postadresser. En central frågeställ-
ning är hur lagstiftaren skall förhålla sig till dylika program och handel med listor över 
kontaktuppgifter och intresseområden. I USA har man reglerat dessa frågor mer detalje-
rat än inom EU. I CAN-SPAM Act finns ett uttryckligt förbud mot automatisk insam-
ling av e-postadresser (address harvesting).1358 Eftersom e-postadresser är personupp-
gifter1359, kan man på insamlandet av dessa i Europa tillämpa bestämmelserna i person-

1358 CAN-SPAM Act sektion 5(b)(1). För närmare information om olika sätt att utföra address harvesting,
se Oriola 2005 s. 121 f.  
1359 En e-postadress utgör en personuppgift förutsatt att en person kan identifieras bakom adressen. Se 
punkt II.6 i Council of Europe, Committee of Ministers: Recommendation No R (99) 5 of the Committee 
of Ministers to Member States for the Protection of Privacy on the Internet.  
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uppgiftsdirektivet/de nationella personuppgiftslagstiftningarna.1360 I fråga om handel/ 
överföring av personuppgifter till tredje land finns särskilda bestämmelser.1361 Jag för-
håller mig kritisk till att e-postadresser kan överlämnas, såväl inom EU som till tredje 
länder. Det finns ingen anledning att tillåta överlämnande av e-postadresser för mark-
nadsföringssyfte, eftersom en opt-in-lösning innebär att företagen som sänder medde-
landen måste ha mottagarnas förhandssamtycke att skicka e-post. Handel med e-post-
listor tenderar att öka mängden skräppost. Om den som köper en lista över e-post-
adresser inte i enlighet med opt-in kan sända meddelanden till ifrågavarande adresser, 
finns det ingen anledning att godta sådan handel.  

Ett ytterligare problem inom EU-rätten är att det helt och hållet saknas bestämmelser 
om förbud mot automatisk generering av e-postadresser. Det vore skäl att i lagstift-
ningen inta en motsvarande bestämmelse som den i CAN-SPAM Act sektion 5(b)(1)(A) 
(ii) som lyder enligt följande: ”the electronic mail address of the recipient was obtained 
using an automated means that generates possible electronic mail addresses by combi-
ning names, letters, or numbers into numerous permutations.” CAN-SPAM Act inne-
håller även ett utryckligt förbud att sända meddelanden från eller via en skyddad dator 
utan behörigt tillstånd.1362 En stor del av mängden skräppost sänds via dessa s.k. zom-
biedatorer. Problemet är att innehavaren av datorn ofta själv inte är medveten om att 
hans egen dator sänder iväg skräppost, och därför är det svårt att stoppa skräpposten 
som sänds via zombiedatorer.1363 Kapningen av datorn sker ofta med hjälp av en tro-
jansk häst.1364 I motsats till CAN-SPAM Act innehåller varken EU-direktiven eller den 
finska lagstiftningen någon särbestämmelse om detta, trots att mängden skräppost som 
sänds i allt högre grad sänds via zombiedatorer. Det här innebär dock inte att den som 
kapar en dator med hjälp av en trojansk häst och förvandlar den till en zombiedator, 
endast kan anses göra sig skyldig till dataskyddsförseelse enligt 42 § L om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation, för de direktmarknadsföringsmeddelanden som sänds 
till mottagare som inte givit sitt samtycke till det på förhand. En sådan gärning uppfyller 
nämligen kriterierna för orsakande av fara för informationsbehandling enligt SL 34 kap. 
9 a §. Enligt förarbetena förutsätts det inte att den trojanska hästen förstör någon fil eller 
annan data. Kriterierna uppfylls även då funktionen i ett system blir långsammare, eller 
då den som har rätt att använda systemet inte kan använda det utrymme på hårdskivan 
som den trojanska hästen upptar.1365

Vikten av internationellt samarbete kan inte överbetonas. Marknadsföringen i dag, spe-
ciellt via de nya kommunikationsteknikerna, blir allt mera global till sin karaktär. Det 
innebär att ett välfungerande skydd förutsätter likartade regler globalt; målet bör vara ett 

1360 Automatisk insamling av e-postadresser är olagligt med stöd av personuppgiftsdirektivet 95/46/EG, se 
Gérard 2004 s. 5.  
1361 För export av personuppgifter till USA finns ett särskilt system, det s.k. Safe Harbour-systemet. Sys-
temet har inte haft någon stor framgång, utan endast ett fåtal organisationer har anslutit sig till systemet, 
se Blume 2005 s. 146. 
1362 CAN-SPAM Act § 1037, under sektion 4. 
1363 Se Dickinson 2004 s. 134.  
1364 Trojanska hästar skiljer sig från datavirus på så sätt att de inte sprider kopior av sig själva. Se RP 4/ 
1999 s. 3. 
1365 Se RP 4/1999 s. 9. 
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införande av opt-in.1366 Det internationella samarbetet bör bedrivas på lagstiftnings-
nivå, myndighetsnivå, organisationsnivå samt företagsnivå. Eftersom det kan vara svårt 
att genomföra ett sådant effektivt och intensivt internationellt samarbete som förutsätts, 
kanske det vore en mer ändamålsenlig lösning att grunda ett internationellt organ fri-
stående från de suveräna staterna. Detta organ borde ges långtgående befogenheter att 
utfärda bindande rekommendationer samt tilldelas verkställande makt. Inom den när-
maste framtiden är det dock synnerligen osannolikt att man lyckas finna en politisk vilja 
att grunda ett sådant organ.1367

Endast genom ett intensivt och omfattande internationellt samarbete kan mängden o-
önskade marknadsföringsmeddelanden hållas på en för konsumenter och näringsidkare 
tolererbar nivå. Oönskade marknadsföringsmeddelanden via e-post, mobiltelefon, tele-
fax och telefon kommer alltid att förekomma, men endast genom kraftåtgärder kan till-
växten av dylika förhindras. Om så inte görs, finns det en reell risk att Internet inte kla-
rar av den ökade datatrafiken och stjälper omkull.1368 Konsekvenserna av skräckscena-
riot med ett funktionsodugligt Internet kan beskrivas varken med ord eller siffror!    

1366 De flesta länder utanför EU saknar fortsättningsvis specifik lagstiftning om marknadsföring via nya 
kommunikationstekniker. Många länder har dock lagstiftning om dataskydd och personlig integritet, och 
kan med stöd av bestämmelserna i dessa ingripa mot vissa former av marknadsföring. Se Cheng 2004 s. 
472.   
1367 Jfr Reid & Ryder 2000 s. 74 samt Puurunen 2000 s. 730 f. 
1368 Risken för ett sammanbrott ökar också i takt med att mängden maskar, trojanska hästar och virus som 
sprids via de olika kommunikationskanalerna tilltar.
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SUMMARY

Spam – Spim – Spit. A Study of Commercial Law in Marketing 

1. Introduction 

Recent changes in society can be described using a number of differentiating terms, 
such as: market orientation, privatisation, deregulation and globalisation. Today’s socie-
ty can also be classified using key words and phrases, such as: media society, risk 
society, insurance-dependent society, and information society. The current buzz phrase 
information technology (and hence, the IT society) covers one of today’s most rapidly 
expanding fields of development. Information technology has been and still is a signifi-
cant engine for the increase in globalisation, a trend fuelled by the ever-growing use of 
the Internet. Until recently, only large multinational companies had sufficient resources 
to operate on a large scale within the global market, but the advent of the Internet has 
enabled even small companies to become global players. 

It is much the same in marketing. Before the breakthrough of information technology, 
global marketing was the privilege only of large companies with considerable resources. 
However, the Internet has radically changed this situation. Small companies can now 
engage in aggressive marketing and even compete with multinational companies in the 
international marketplace, because the Internet has made global marketing possible at a 
very low cost. Of course, the growing interest of companies in marketing their goods 
and services globally is inseparable from the fact that so many consumers now have 
access to the global market. Any consumer connected to the Internet can now sit in the 
comfort of their own home, visit a department store online, and move about the virtual 
shelves to look at the goods available, regardless of the geographical location of the 
store. 

There have been enormous technological advances since the end of the last millennium. 
Of particular interest to this study is the development of communication technologies. 
As with technological development overall, advances in communication technology 
have been rapid and vast. New technologies have given us the opportunity to communi-
cate in many ways that were not possible only a couple of decades ago. There is now far 
greater compatibility between various technological apparatuses. Many devices which 
perform various functions have shrunk in size and can now be found in one unit, which 
is blurring the interface between different technological systems to a point where no 
distinction will exist between them. As I have said, the IT society develops quickly and 
already we have begun to see what is called the wireless society. As wireless local-area 
networks (WLAN) grow, and data transmission speeds increase significantly in the next 

through New Communication Technologies 
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generation of mobile phones, while many other technologies, such as handheld compu-
ters and mobile games consoles, come complete with communication capabilities, there 
is good reason to say we’ve taken a big step into the wireless society. 

New communication technologies have not only created new ways for people to com-
municate with one another, they have also spawned a number of new marketing chan-
nels, which have enabled the transition from mass marketing to so-called one-to-one 
marketing. Without a doubt, Internet technology has been the most important tool in the 
emergence of the new marketing methods. Whichever medium is used to present a 
marketing message it will have an impact on individual recipients. The use of new com-
munication technologies in marketing has brought with it some problems that didn’t 
previously exist or which were of little import in ‘traditional’ marketing. These new 
problems include: 1) marketing messages can cause some expense for the recipient; 2) 
marketing messages can cause some impediment for the recipient; and 3) such 
marketing is perceived as being intrusive. This has led to several countries limiting 
marketing through the new communication channels by employing an opt-in solution, 
which requires the sender of a marketing message to first secure the recipient’s prior 
consent to receiving such messages. An opt-out solution is when marketing messages 
can be sent to recipients who have not specifically notified the sender that they do not 
wish to receive such marketing communications. The central theme of the thesis is the 
boundary between opt-in and opt-out.

2. New communication technologies and new marketing techniques 

Internet marketing has increased and developed considerably throughout the few years 
of its existence. In striving to catch the attention of the individual web surfer it is im-
portant for the marketing material to change continually. To make this possible, a tech-
nology (cookies) has been developed to ensure that a web surfer is not confronted seve-
ral times by the same advertisement. One of the greatest advantages of using the Inter-
net for marketing is that the advertising company can make use of the interactivity that 
is offered by the Internet. There are many different marketing techniques in use on the 
Internet. Early on in its history, the most important method of marketing was the use of 
banner advertising. Serial marketing is not a new idea, but the Internet has improved the 
conditions in which such marketing can be applied. The idea of serial marketing is to 
continually create new material and thereby entice recipients to return to view the latest 
stuff. Pop-ups are advertisement windows that pop up when the web surfer accesses 
certain pages. Search engines have also become an increasingly important source of 
marketing for companies, because of the rapid increase in the number of web pages. 
After an initial and relatively slow start, blogs have become very popular over recent 
years. One of the latest trends among bloggers is to record messages as digital audio 
files, so-called podcasting. Real Simple Syndication technology (RSS) also makes it 
possible for websites and blogs to transmit headlines to recipients each time a page or 
blog is updated. Studies have been done to establish how this can be used for marketing. 
Advertising via e-mail is one of the most widely used forms of marketing on the Inter-
net, but it is also the most controversial. Unsolicited promotional e-mails are called 
spam. The advantages of using e-mail for marketing are manifold. It is an inexpensive 
way of sending out a large number of advertisements. Other advantages include speed 
and the ability to add graphics and sound to an e-mail. Instant messaging (IM) means 
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two or more people can be in touch with one another in real time. The contact can be 
through text messaging, whereby the writer of a message clicks the Send button and 
their message instantly appears on the recipient’s screen. Therefore IM differs from e-
mail in that the message opens automatically on the recipient’s screen without them 
having to do anything to access it. Unsolicited advertising transmitted over IM is called 
spim. VoIP, an abbreviation of Voice over Internet Protocol, is also often called Internet 
phoning. Unsolicited ads sent over VoIP are called spit, and this form of unsolicited 
advertising is expected to become an even bigger problem than spam.  

Mobile phones can be used for marketing purposes in two ways. First, telemarketing 
which is when an advertising company calls a mobile phone. Second, marketing can be 
done by sending messages using Short Message Service (SMS) or Multimedia Messa-
ging Service (MMS). Fax machines, too, are frequently used to send advertising mate-
rial. 

3. Regulation  

Legislation is hectically being drawn up now. Individual states, national authorities and 
organisations, and international organisations are working to provide regulation of mar-
keting using the newly available technologies. For the member states of the European 
Union, the numerous Directives in this field have resulted in many new laws and 
changes being made to existing legislation. The first EU Directives implemented were 
the Distance Selling Directive (97/7/EC), the Telecoms Data Protection Directive  (97/ 
66/EC), and the Electronic Commerce Directive (2000/31/EC). According to these 
Directives only automated calling systems without human intervention (automatic 
calling machines) and fax machines required recipients to opt-in. For all other commu-
nication technologies the member states could choose between applying opt-in or opt-
out solutions. The Directive on Privacy and Electronic Communications (2002/58/EC) 
is the first EU Directive to expressly prohibit the use of e-mail for direct marketing 
unless the recipient has signalled their prior consent. 

Finland has implemented the Directive’s provisions concerning direct marketing in the 
Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications. Furthermore, the 
second chapter of the Consumer Protection Act, on marketing, can be applied to direct 
marketing using new communications technologies. Sweden has elected to implement 
the Directive through its Market Practices Act. The US has also elected to legislate 
regarding marketing using various communication technologies. Regulations concer-
ning telemarketing and marketing by fax are included in The Telephone Consumer 
Protection Act  (TCPA). The US has also created legislation to deal with marketing by 
e-mail, in particular through the Can-Spam Act 2003. The most significant difference 
between EU and American regulations is that the US has elected an opt-out solution for 
marketing by e-mail. However, American legislation also provides rather more severe 
consequences for anyone breaking the law than does the EU. 

Regulations that are not legally binding have also been provided by the Consumer 
Ombudsmen in the Nordic countries as well as the International Chamber of Commerce. 
In addition, there are several bilateral treaties on spam. 
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4. Demands for opt-in 

Since new channels of communication continue to be developed, it would not be 
meaningful to legislate by specifically naming the technologies that require prior con-
sent for marketing use. A more expedient solution is to create legislation stating the 
following three criteria: 1) the marketing measures must not cause the recipient any 
expense – The No-cost Rule; 2) the marketing measures must not cause any 
impediments for the recipient – The Impediment Rule; and 3) the marketing measures 
must not be too intrusive – The Intrusiveness Rule. If advertising breaks any one of 
these rules, regardless of the communication method used, an opt-in solution should be 
applied.

The following can be said of accessing marketing material used in various commu-
nication channels: advertising that uses mobile phones (calls as well as SMS and MMS 
messages) or landline telephones should be based on an opt-in agreement, as should the 
leaving of marketing messages with a recipient’s answering service. Marketing via e-
mail, IM and VoIP should likewise be based on opt-in. The recipient’s consent to 
receive messages through these channels must be explicit and cannot be acquired 
through any of the above communication technologies. In marketing, using other parts 
of the Internet, such as advertising on websites or pop-up ads, opt-in is not an option. 
This is because the recipient is the active party, that is, the witnessing of such adverti-
sements is more a question of accessing information than it is of receiving an unsoli-
cited message. 

Since receiving messages via the new communication technologies often leads to some 
expense for the recipient, the question can arise of the recipient being paid damages to 
cover the costs caused by marketing measures. Usually, the individual’s expense is 
relatively low. However, one solution may be to implement more punitive damages, 
since the number of recipients who have been caused some expense is so large that class 
action lawsuits should be considered. Another important form is the use of Alternative 
Dispute Resolution (ADR). If ADR is done online, it is usually called Online Dispute
Resolution (ODR). The advantages of ADR compared to traditional trials in court is that 
they are quick and cheap, i.e. such resolution can be used even in cases where the sums 
involved are insignificant. A drawback of this is that one party can have more power 
than the other and make use of it. 

Marketing via the new communication technologies is by its very nature global, and 
that begs the question: to which country or countries can the advertising be said to be 
addressed, and the authorities of which country have the right to act when its citizens’ 
rights have been infringed? Legislation alone is not enough to reduce the amount of 
unsolicited marketing messages being sent using the new technologies. That is why, in 
addition to legislation, there must be technical and financial solutions, such as various 
types of filters and e-stamps. As marketing goes ever more global, the aim must be to 
create uniform regulations that work for all nations. To make the protection of recipients 
as comprehensive as possible, such a system should be based on an opt-in solution. 
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