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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Efter att ha tagit del av kommittébetänkandet Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal
1
 som 

utreder huruvida skriftlig accept bör krävas när avtal sluts över telefon avseende bland annat 

premiepensioner, har vi kunnat konstatera att det kan finnas ett behov av stärkt reglering av 

avtalsingående över telefon även vid försäljning av andra finansiella tjänster. Med finansiella 

tjänster avses banktjänster, tjänster som avser krediter, försäkringar, aktieförsäljning samt 

privata och individuella pensioner.  

 

Vid försäljning över telefon, när näringsidkare kontaktar en konsument, är konsumenten i en 

underordnad position i förhållande till näringsidkaren. Anledningen till detta är att samtalet 

sker på näringsidkarens initiativ och att konsumenten saknar kunskap om de ofta komplexa 

finansiella tjänsterna samt de avtalsrättsliga mekanismerna. Detta medför att konsumenten 

inte med säkerhet vet om ett avtal faktiskt ingåtts eller vad avtalet får för konsekvenser för 

denne. Det förekommer dessutom att försäljning sker med aggressiva metoder och att 

näringsidkare riktar in sig på särskilda målgrupper med bristande kunskap avseende 

tjänsterna. Av anmälningar till Konsumentverket framgår att försäljningsmetoden får som 

konsekvens att konsumenten ingår ofrivilliga och omedvetna avtal. Även om det finns en 

ångerrätt att luta sig mot för konsumenten ska, enligt konsumentens uppfattning, denne inte 

behöva utnyttja ångerrätten för att frångå avtal som han inte anser sig ha ingått.
2
   

 

Telefonförsäljning av finansiella tjänster är reglerad i bland annat Lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, Marknadsföringslag (2008:486), 

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59), Konsumentkreditlag (2010:1846) samt 

Försäkringsavtalslag (2005:104). Trots den omfattande regleringen kan vi fastslå att 

problemet är vanligt förekommande då var sjätte anmälan till Konsumentverket rör just avtal 

över telefon.
3
  

 

1.2 Problemformulering 

Den problemformulering som vi avser att besvara är: Hur skulle ett förstärkt konsumentskydd 

kunna förenas med försäljning av olika finansiella tjänster över telefon?     

                                                        
1
 Ds 2013:25 Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal 

2
 Dir 2014:11. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter 

3
 Rapport 2014:9 Konsumentrapporten 2014 s. 29 

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/konsumentverket/rapporter/2014/konsumentrapporten-2014.html
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1.3 Syfte 

Vi avser att undersöka om olika avtalsrättsliga samt marknadsföringsrättsliga aspekter skulle 

kunna förbättra konsumentskyddet vid telefonförsäljning av finansiella tjänster.  

 

1.4 Metod 

Uppsatsens första del kommer att bestå av en studie av aktuella regelverk där vi kommer att 

söka de lege lata. Den andra delen av uppsatsen kommer att utgöras av en analys utifrån ett de 

lege ferenda-resonemang, med andra ord kommer vi att utreda hur konsumentskyddet kan 

förbättras utifrån påvisade brister.   

 

1.5 Avgränsningar 

På grund av arbetets omfattning har vi avgränsat uppsatsen till att inte avse samtliga 

finansiella tjänster. I denna uppsats kommer därför inte banktjänster, aktieförsäljning och 

pensioner att utredas. 
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2 Det legala regelverket 

2.1 Avtalslagen 

Avtalslagen är tillämplig på samtliga avtal i svensk rätt. Löftesprincipen säger att avtal sluts 

genom att ena parten lämnar ett anbud och motparten svarar med en accept i enlighet med 1 § 

AvtL. Löftesprincipen innebär att anbudsgivaren är bunden vid sitt anbud. Dock är 

avtalslagens första kapitel dispositivt, det vill säga, parterna kan avtala att annat ska gälla. 3 

kap. AvtL är tvingande för samtliga rättshandlingar. Kapitlet reglerar misstag vid 

avtalsslutande samt rättshandlingars ogiltighet till följd av en parts tveksamma beteende. Vid 

bedömning av ett avtals ogiltighet eller jämkning ska hänsyn tas till en part som har svagare 

ställning.    

 

Muntliga avtal regleras i 3 § 2 st. AvtL där det stadgas att det muntliga anbudet ska antagas 

omedelbart för att bundenhet ska uppkomma. Detta medför således att löftesprincipen inte är 

tillämplig på muntliga avtal, dock kan parterna avtala om att förlänga acceptfristen. 

Anbudsgivaren blir då bunden av sitt anbud under den avtalade tiden. Enligt 5 § AvtL är 

anbud som avslås ej längre bindande för anbudsgivaren.  

 

Huvudprincipen i svensk rätt är att avtal kräver samstämmiga viljeförklaringar. Med andra 

ord kan som regel ett avtal inte komma till stånd utan en accept, vilket medför att tystnad inte 

kan anses gälla som samtycke. Negativ avtalsbindning, det vill säga att avtal ingås utan ett 

aktivt medgivande från konsumentens sida, kan som huvudregel inte genomföras av 

anbudsgivaren. En anbudsgivare kan inte kräva av en anbudstagare att denne ska avslå 

anbudet för att förbli obunden. Dock kan negativ avtalsbindning som försäljningsmetod 

användas framgångsrikt på grund av en anbudstagares okunnighet avseende avtalsingående. 

Metoden anses som otillbörlig enligt 4 § ff. MFL och den kan förbjudas av 

Marknadsdomstolen och Konsumentombudsmannen. Det finns dock undantag som medger att 

negativ avtalsbindning tillämpas, exempel på dessa är vid förnyelse av tidningsprenumeration 

eller försäkring.
4
  

 

36 § AvtL är en generalklausul som är tvingande och som gör det möjligt att antingen jämka 

                                                        
4
 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt 1, s. 79-80 
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eller lämna utan avseende, avtalsvillkor som anses som oskäliga med hänsyn till avtalets 

innehåll vid tillkomsten, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt. Enligt 36 

§ 2 st. AvtL ska vid prövning enligt 1 st. särskild hänsyn tas till den svagare partens 

skyddsbehov i avtalsförhållandet. Detta medför att konsumentens skyddsbehov är särskilt 

betydande i förhållande till näringsidkarens.     

 

2.2 Marknadsföringslagen 

Enligt 1 § 1 st. MFL framgår följande: ”Denna lag har till syfte att främja konsumenternas 

och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka 

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.” Detta medför att 

näringsidkarens marknadsföring är otillåten i de fall där den är vilseledande, aggressiv, inte 

stämmer överens med god marknadsföringssed samt när den påverkar konsumentens förmåga 

att fatta ett välgrundat köpbeslut. Bestämmelser avseende marknadsföring finns i bland annat 

DHL, FAL och KkrL vilka hänvisar till MFL.  

 

Marknadsföringslagens tillämpningsområde framgår av 2 § MFL. I 2 § p.1 MFL stadgas att 

lagen ska tillämpas när näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 

näringsverksamhet.  

 

Enligt 5 § MFL ska marknadsföringen överensstämma med god marknadsföringssed, vilken 

definieras i 3 § 4 st. MFL som ”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att 

skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.” Såsom otillbörlig 

marknadsföring räknas aggressiv marknadsföring enligt 7 § MFL. Aggressiv marknadsföring 

regleras i 7 § 2 st. MFL av vilken det framgår att näringsidkaren inte får använda exempelvis 

aggressiva påtryckningsmedel i samband med sin försäljning.  

 

Marknadsföring får ej vara vilseledande enligt 8, 9 och 10 §§ MFL särskilt i framställning 

som rör produktens art och pris. Med vilseledande marknadsföring förstås att 

marknadsföringen innehåller oklarheter, oriktig information eller saknar väsentlig 

information. Om marknadsföringen inte överensstämmer med 5, 7 och 8 §§ MFL är den att 

anse som otillbörlig om den tydligt påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut.   
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Av 21 § MFL framgår att en näringsidkare vid sin marknadsföring gentemot en fysisk person, 

inte får använda sig av metoder för individuell kommunikation på distans som den fysiska 

personen tydligt motsatt sig. 

 

2.3 Distans- och hemförsäljningslagen 

2.3.1 Tillämpningsområde 

Distans- och hemförsäljningslagen är enligt 1 kap. 3 § DHL tvingande. Det innebär att 

konsumentens rättigheter inte kan avtalas bort men däremot finns det inget lagligt hinder mot 

att avtala om bättre villkor för konsumenten än vad lagen ger.
5
 Ett distansavtal definieras som 

alla avtal om finansiella tjänster som ingås mellan en leverantör och en konsument inom 

ramen för ett system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster på distans, 

organiserat av leverantören. För detta avtal används uteslutande en eller flera tekniker för 

distanskommunikation fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.  Det innebär således 

att näringsidkaren ska ha en särskild avsikt att sälja varor och tjänster på distans och vidta 

särskilda åtgärder för att organisera försäljningen på distans.
6
 Det allmänna 

tillämpningsområdet gällande finansiella tjänster framgår av reglerna i 3 kap.  DHL. Kapitlet 

gäller således beträffande distansavtal mellan en näringsidkare och en konsument om kredit, 

försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster samt finansiella instrument.   

 

2.3.2 Informationsskyldighet 

Informationsreglerna ska tillämpas då distansavtal ingås genom telefonförsäljning.  

Huvudregeln enligt distans- och hemförsäljningslagen anger att all information ska ges till 

konsumenten inom rimlig tid före det att avtalet ingås enligt 3 kap. 3 § DHL. I 4 kap. 3 § 

DHL finns regler om näringsidkarens upplysningsskyldighet där denne inledningsvis ska ange 

sin identitet samt det kommersiella syftet med samtalet. För det fall då kommunikationen sker 

via telefon finns det dock ett undantag som innebär en viss lättnad för näringsidkaren att ge 

information till konsumenten. Det innebär bland annat att omfattningen på informationen 

begränsas till en viss del. Näringsidkaren omfattas fortfarande av reglerna i 3 kap. 3 § DHL 

men vid telefonförsäljning blir han endast skyldig att muntligen lämna den föreskrivna 

informationen enligt 3 kap. 3 § DHL till konsumenten under samtalets gång.  Om 

konsumenten uttryckligen samtycker till det, behöver näringsidkaren inte ge all den 

information som finns angiven i 3 kap. 3 § 1 st. DHL, utan endast information som finns 

                                                        
5
 Gerhard, Köprättens grunder s.138 

6
 Ds 2003:59. Ny distansavtalslag s. 139 
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angiven i 3 kap. 3 § 1 st. p. 3-6  och 15 DHL. I detta inbegrips information om dels den 

finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper såsom; priset, eventuella ångerrätt, 

ångerfristens längd och villkoren för utövande av den. Näringsidkaren ska dock upplysa 

konsumenten om att ytterligare information finns tillgänglig på begäran.
7
 Enligt 3 kap. 4 § 

DHL ska näringsidkaren snarast efter det att avtalet ingåtts ge konsumenten all den 

information som aves i 3 kap. 3 § 1 st. DHL och samtliga avtalsvillkor i en handling eller 

någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.    

Till skillnad från övriga informationsbestämmelser i DHL avviker regleringen vid 

telefonförsäljning på så sätt att denna dels begränsar informationslämnandet till tiden före ett 

avtalsingående och istället uppställer krav på såväl information under samtalets gång men 

även krav på att näringsidkaren lämnar efterhandsinformation till konsumenten.  Detta 

innebär således att näringsidkaren, oberoende av om minimiinformationen i 3 kap. 3 § 1st. 

DHL har lämnats, snarast efter avtalsslutet ska ge konsumenten all den information som anges 

i den nämnda bestämmelsen samt ange avtalsvillkoren i en varaktig form. Kravet på varaktig 

form uppfylls när näringsidkaren låter konsumenten få del av en handling som konsumenten 

kan bevara och som innehåller den aktuella informationen.   

 

2.3.3 Påföljd av att inte lämna information 

Om näringsidkaren inte uppfyller sitt informationskrav enligt vad som föreskrivs i 3 kap. 3-5 

§§ DHL stadgas i 3 kap. 6 § DHL att marknadsföringslagen ska tillämpas. Den civilrättsliga 

sanktionen som stadgas i 3 kap. 8 § 2 st. DHL innebär vidare att ångerfristen kan komma att 

förlängas vid utebliven information. Enligt 3 kap. 6 § DHL kan även en 

marknadsstörningsavgift bli möjlig, vilket föreskrivs i 29-36 §§ MFL.
8
 

 

2.3.4 Ångerrätt  

Bestämmelserna om ångerrätten för konsumenterna rörande finansiella tjänster finns angivna i 

3 kap. 7-12 §§ DHL. Enligt 3 kap. 8 § DHL anges vilken dag ångerfristen börjar löpa. Enligt 

första stycket framgår att startdagen för ångerfristen som huvudregel är den dag avtalet ingås. 

Skyddet för konsumenten består således i att konsumenten inte är bunden av det avtal som 

han har ingått, om han inom 14 dagar meddelar näringsidkaren att han frånträder avtalet. 

Ångerrätten ger konsumenten rättigheten att frånträda avtalet med hjälp av ett lämnat eller 

sänt meddelande till näringsidkaren. Även om avtalet har kommit till stånd och konsumenten 

                                                        
7
 Gerhard, Köprättens grunder s. 153 

8
 Ds 2003:59 Ny distansavtalslag s.71 
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fått reda på detta, börjar enligt 3 kap. 8 § 2 st. DHL fristen aldrig löpa förrän näringsidkaren 

har gett konsumenten den föreskrivna informationen och samtliga avtalsvillkor i en handling 

eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. 
9
 

 

2.4 Konsumentkreditlagen 

2.4.1 Tillämpningsområde 

Konsumentkreditlagen tillämpas när en näringsidkare lämnar kredit till en konsument, samt 

när annan än näringsidkare lämnar kredit till en konsument i det fall att krediten förmedlas av 

en näringsidkare som är ombud för kreditgivaren, enligt 1 § KkrL. Detta medför att KkrL 

även tillämpas vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning.
10

 Sedan år 2010 är 

KkrL även tillämplig på snabblån.
11

 Konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens 

förmån enligt 5 § KkrL. Detta innebär att ett avtalsvillkor som i jämförelse med 

bestämmelserna i KkrL är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte 

annat anges i lagen. 

 

2.4.2 Informationsskyldighet 

Enligt 6 § KkrL ska kreditgivaren iaktta god kreditgivningssed. God kreditgivningssed 

innefattar att konsumenten ska få rättvisande information om krediten. Detta medför att det 

finns skäl att ställa högre krav på förklaring av vissa kredittyper än andra, till exempel de 

krediter som innebär en särskilt hög risk för skuldsättningsproblem samt de krediter vars 

konstruktion är svår att förstå för en konsument. Om en konsument tidigare har ingått avtal 

avseende en viss kreditprodukt hos kreditgivaren, så behöver inte kreditgivaren lämna 

ytterligare förklaringar av produkten annat än vid direkta frågor från konsumenten.
12

   

 

Genom iakttagande av god kreditgivningssed ska således näringsidkaren ge konsumenten de 

förklaringar och upplysningar som konsumenten behöver för att kunna avgöra huruvida en 

kredit är lämplig med hänsyn till konsumentens ekonomiska situation. Näringsidkarens 

förklaringsskyldighet inbegriper dock inte att näringsidkaren är skyldig att ge konsumenten 

råd om hur denne ska handla. Förklaringsskyldigheten gäller inte endast i stadiet innan det att 

konsumenten ingått avtal om en kredit, utan den gäller under hela avtalstiden och kan anses 

                                                        
9
 Gerhard, Köprättens grunder s. 158 

10
 Konsumentverket, Konsumentkreditlagen  

11
 Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter s. 35 

12
 Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter s. 36-37 
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uppfylld först när näringsidkaren har gett alla de förklaringar som konsumenten behöver. 

Detta får till följd att förklaringarna måste anpassas efter konsumentens behov i det enskilda 

fallet.
13

 Enligt Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter bör näringsidkaren 

vidare försäkra sig om att konsumenten har förstått förklaringarnas innebörd av viktiga delar 

som beskrivits. Det är exempelvis ofta befogat att näringsidkaren försäkrar sig om att 

konsumenten är medveten om vad som händer vid dröjsmål med betalning.
14

  

 

Näringsidkarens informationsskyldighet vid telefonförsäljning av en kredit framgår av 10 § 

KkrL där det stadgas att vid telefonavtal ska 3 kap. 4 § 1 st. DHL tillämpas istället för 8 § 1 st. 

KkrL och 9 § 1 st. KkrL. Informationsskyldigheten enligt 10 § 1 st. KkrL omfattar bland 

annat information om kreditbeloppet samt villkor för utnyttjande av krediten, kreditavtalets 

löptid, krediträntan och dess villkor, den effektiva räntan samt avbetalningens storlek.       

Enligt 3 kap. 4 § DHL behöver näringsidkaren, om konsumenten samtycker till det, inte 

lämna all information i enlighet med 3 kap. 3 § 1 st. DHL, utan näringsidkaren kan istället 

begränsa informationen till 3 kap. 3 § 1 st. p. 3-6, p. 8 och p. 15 DHL.   

 

I 12 § KkrL stadgas att vid kreditgivning ska kreditgivaren pröva konsumentens ekonomiska 

förutsättningar för att kunna återbetala lånet.
 
 Detta regleras vidare i 8 kap. Lag om bank- och 

finansieringsrörelse. Genom att KkrL sedan år 2010 även är tillämplig på snabblån måste 

näringsidkaren göra en kreditprövning av konsumentens återbetalningsförmåga oberoende av 

kreditens storlek.
 15

  

 

Om en näringsidkare beviljar en kredit utan att konsumenten har ekonomiska förutsättningar 

att fullgöra sitt åtagande tillämpas 51 § KkrL. Om näringsidkaren åsidosätter 

kreditprövningen enligt 12 § KkrL får Konsumentverket enligt 51 § KkrL meddela 

näringsidkaren en varning förenad med en sanktionsavgift, eller förelägga näringsidkaren att 

upphöra med att lämna krediter om överträdelsen är särskilt allvarlig.
16

 Näringsidkaren har 

bevisbördan för att en tillräcklig kreditprövning företagits. 

 

                                                        
13

 Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter s. 36-37 
14

 KOVFS 2011:1, 2.1.1 
15

 Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter s. 35 
16

 Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter s. 36 och 38-39 
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Av 14 § KkrL framgår att näringsidkaren är skyldig att dokumentera kreditavtalet i en läsbar 

och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Dokumentet ska innehålla de 

avtalsvillkor som räknas upp i 14 § KkrL.  

 

2.4.3 Påföljd av att inte lämna information 

Konsekvensen av att inte lämna information framgår av 11§ KkrL. Där stadgas det att om 

näringsidkaren inte lämnar information till konsumenten i enlighet med 7-10 §§ KkrL ska 

marknadsföringslagen tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ MFL om 

marknadsstörningsavgift. Av 10 § 3 st. MFL framgår att näringsidkaren inte får utelämna 

information vid marknadsföringen av sin verksamhet om informationen är väsentlig för 

konsumenten.  

 

2.4.4 Ångerrätt 

Konsumenten har enligt 21-22 §§ KkrL rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela 

kreditgivaren detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingås, dock tidigast från den dag 

då dokumentationen enligt 14 § KkrL kommer konsumenten tillhanda.  

 

2.5 Försäkringsavtalslagen 

2.5.1 Tillämpningsområde 

Enligt 1 § FAL tillämpas 2-9 kap. i fråga om individuell försäkring mot ekonomisk förlust 

genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada som tecknas hos ett 

försäkringsbolag, det vill säga de kan inte tillämpas på försäkring som tecknas hos staten eller 

hos erkänd arbetslöshetskassa. Av ovan nämnda kapitel avser 2-7 kap. 

konsumentförsäkringar.  

 

I 2 § FAL stadgas att 10-16 kap. tillämpas på individuell livförsäkring, sjukförsäkring och 

olycksfallsförsäkring, med andra ord personförsäkring, som tecknas hos ett försäkringsbolag. 

Definitioner av termer som används i FAL framgår av 4 §.  

 

Av 6 § framgår att försäkringsvillkor som i jämförelse med FAL är till nackdel för 

försäkringstagaren, dennes rättsinnehavare eller för den försäkrade, är utan verkan mot någon 

av dem om inte annat anges i FAL. Försäkringsvillkor vid ansvarsförsäkring som är till 

nackdel för den skadelidande är utan verkan mot denne i de fallen när villkoren avviker från 

4:9 2 st. eller 7:1-4 FAL. I 7 § FAL stadgas ett antal undantag från de tvingande 
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bestämmelserna enligt 6 § 1 st. 36 § Avtalslagen utgör ett komplement till de tvingande 

lagarna i FAL.
17

  

 

2.5.2 Informationsskyldighet  

Enligt 10 kap. 1 § FAL är försäkringsbolaget skyldigt att lämna information och den bör, i 

den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller någon annan läsbar och varaktig form som 

är tillgänglig för mottagaren. 10 kap. 2 § FAL handlar om förköpsinformation. 

Försäkringsbolaget ska, innan en personförsäkring meddelas, lämna information som 

underlättar kundens bedömning av försäkringsbehovet, val av försäkring, priset för 

försäkringen och vilka risker den omfattar. Om det inte finns möjlighet att lämna skriftlig 

information när avtalet träffas, såsom vid avtalsslutande per telefon, bör enligt motiven 

bolaget försöka sända över den, till exempel genom fax eller e-post. I 10 kap. 3 § FAL finns 

dock undantag från skyldigheten att lämna förköpsinformation rörande personförsäkring. 

Undantagen avser de fall när kunden tackar nej till information från näringsidkaren, samt när 

informationsskyldigheten måste uppfyllas omgående vilket är fallet när den avtalade 

försäkringen omedelbart ska börja gälla.  

 

Vidare anges i Försäkringsavtalslagen
18

 de krav näringsidkaren bör uppfylla gällande 

efterköpsinformation. Så snart som möjligt efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget skicka 

en skriftlig bekräftelse på avtalet i form av ett försäkringsbrev eller annan handling och 

upplysas om försäkringsavtalets innehåll i särskilt viktiga avseenden som anges i p. 1-5 FAL. 

Efterköpsinformationen kan även sändas elektroniskt enligt 10 kap. 1 § FAL. 
19

 

 

2.5.3 Påföljd av att inte lämna information 

10 kap. 9 § FAL anger en civilrättslig påföljd av underlåten information av den 

efterköpsinformation som finns angiven i 10 kap. 4 § FAL. Underlåtenheten medför således 

att ett villkor inte kan åberopas av försäkringsbolaget. De civilrättsliga påföljderna och 

ansvaret följer i viss utsträckning av allmänna avtalsrättsliga regler och underlåtenheten 

medför således att ett villkor inte kan åberopas av försäkringsbolaget. Sanktionen gäller dock 

inte för förköpsinformation där försäkringsbolaget inte blir civilrättsligt ansvarig för sådan 

försummelse. Det hindrar dock inte att ansvar kan komma att följa av allmänna regler om 

                                                        
17

 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 130 
18

 10 kap. 4 § FAL 
19

 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 400 
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avtalstolkning eller vårdslöshet i samband med avtalsingåendet. 10 kap. 10 § FAL hänvisar 

till marknadsföringslagen och blir tillämplig på situationer där försäkringsbolaget brister i sin 

informationsskyldighet. Försäkringsbolaget kan alltså enligt 24 § MFL åläggas att lämna 

information som är att betrakta av särskild betydelse ur konsumentsynpunkt. 
20

  

 

2.5.4 Ångerrätt 

Vid köp av försäkringar regleras konsumentens ångerrätt i 3 kap. 9-12 §§ DHL. Av dessa 

framgår att ångerfristen för försäkringar som regel uppgår till 14 dagar. Vid livförsäkringar 

uppgår den dock till 30 dagar. För att ångerfristen ska inträda krävs dock att konsumenten fått 

den information som näringsidkaren är skyldig att förmedla. Distansavtal som avser en 

försäkring med en giltighetstid på maximalt en månad saknar ångerrätt.  

 

2.6 Sammanställning av lagarna 

2.6.1 Tvingande eller dispositiva 

DHL är enligt 1 kap. 3 § tvingande till konsumentens förmån och kan därmed inte avtalas 

bort. Det finns dock inget lagligt hinder mot att avtala om bättre villkor. Enligt 5 § KkrL är 

även konsumentkreditlagen tvingande till konsumentens förmån och ger således skydd mot 

avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten. Av 6 § FAL framgår att lagen är tvingande 

vilket innebär att försäkringsvillkor som är till nackdel för försäkringstagaren blir utan 

verkan.  

 

2.6.2 Informationsskyldighet före/under samtalet 

Huvudregeln enligt 3 kap. 3 § DHL anger att all information ska ges till konsumenten inom 

rimlig tid före det att ett avtal ingås. Reglerna i FAL anger att förköpsinformationen i 

möjligast mån bör översändas till konsumenten, enligt 10 kap. 2 § FAL för att på så sätt 

underlätta konsumentens bedömning av försäkringsbehovet. Enligt 6 och 10 §§ KkrL ska 

näringsidkaren iaktta god kreditgivningssed och med detta ge konsumenten de upplysningar 

och eventuella förklaringar som denne behöver för att avgöra om krediten är lämplig med 

hänsyn till konsumentens ekonomiska situation. 

 

 

 

                                                        
20

 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 229  
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2.6.3 Informationsskyldighet efter samtalet 

Enligt 3 kap. 4 § DHL ska näringsidkaren snarast efter det att avtalet ingåtts ge konsumenten 

all information som avses i 3 kap. § 3 st.1 DHL och samtliga avtalsvillkor i en handling eller 

annan varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. 10 kap. 4 § FAL anger att 

försäkringsbolaget ska skicka en skriftlig bekräftelse på avtalet till konsumenten och även 

upplysa om försäkringsavtalets innehåll så snart som möjligt efter att avtalet ingåtts. I 14 § 

KkrL uppställs krav på dokumentation av kreditavtalet i en läsbar och varaktig form som ska 

finnas tillgänglig för konsumenten. 

 

2.6.4 Påföljd av att inte lämna information 

Påföljden av att inte lämna information framgår av 3 kap. 6 § DHL där det stadgas att 29-36 

§§ MFL om marknadsstörningsavgift ska tillämpas. För försäkringar gäller enligt 10 kap. 8 § 

FAL att villkor som inte anges, inte heller kan åberopas av försäkringsbolaget. I 10 kap. 9 § 

FAL jämförd med 24 § MFL föreskrivs att försäkringsbolaget kan åläggas att lämna 

information. Avseende krediter gäller enligt 11 § KkrL att MFL ska tillämpas när 

informationskravet som fastställs i 7-10 §§ KkrL ej är uppfyllt. För att någon påföljd vid 

utebliven information ska kunna åberopas krävs att informationen ska vara väsentlig för 

konsumenten enligt 10 § 3 st. MFL.  

 

2.6.5 Ångerrätt 

Enligt 3 kap. 7-12 §§ DHL har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet inom 14 dagar 

från det att avtal har ingåtts. Ångerrätt för försäkringar regleras i 3 kap. 9-12 §§ DHL. 

Huvudregeln är att försäkringsavtalen kan frånträdas inom 14 dagar från det att avtal ingåtts, 

med undantag för livförsäkringar vilka kan frånträdas inom 30 dagar. Försäkringar med en 

giltighet på maximalt en månad saknar ångerrätt. Vid avtal avseende krediter har 

konsumenten rätt att frånträda avtalet enligt 21-22 §§ KkrL inom 14 dagar från det att avtal 

ingåtts. För att ångerfristen ska börja löpa krävs enligt både DHL och KkrL att informationen 

om ångerrätt kommit konsumenten tillhanda.   

 

För den intresserade finns det en bifogad tabularisk sammanställning.
21

 

 

 

                                                        
21

 Se bilaga 1 
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3 Problematik 

3.1 Allmänt 

År 2007 gjordes en utredning av behovet av skriftlig bekräftelse för all typ av 

telefonförsäljning. De problem som förelåg vid tidpunkten för utredningen, ansågs 

huvudsakligen orsakade av att de gällande reglerna på området inte efterlevdes, samt att vissa 

konsumenter inte hade kunskap avseende avtalsslutande. Utredarna, tillsammans med 

majoriteten av remissinstanserna, ansåg att det inte fanns ett behov av skriftlig bekräftelse vid 

telefonförsäljning, bland annat med hänsyn till att de problem som förekom ansågs kunna 

avhjälpas med intensiv tillsyn och genom bättre användande av befintliga verktyg. Sedan år 

2007 har material tillkommit, vilket visar att problemen på området för telefonförsäljning av 

finansiella tjänster inte har åtgärdats effektivt. Av Konsumentrapporten 2014 framgår att 

telekommunikation utgör en av de mest problematiska marknaderna för konsumenter mätt 

utifrån antal klagomål, möjlighet att jämföra produkter, utbudets bredd samt förtroende för 

företagen. Utifrån rapporten kan även utläsas att det är dubbelt så vanligt att konsumenter är 

missnöjda med sitt köp vid telefonförsäljning och även ångrar detta, jämfört med butiks- och 

nätförsäljning.
22

   

 

Enligt Konsumentrapporten 2014 framgår att tjänster rörande telekommunikation, 

försäkringar samt bank- och finanstjänster tillhör toppen av de tio mest problematiska 

konsumentmarknaderna för konsumenter i Sverige. Trots att informationen inte endast avser 

försäljning av finansiella tjänster över telefon påvisar ändå informationen de finansiella 

tjänsternas komplexitet. Det är svårt för konsumenten att förstå vad som ingår i köpet 

samtidigt som det rättsliga skyddet anses som oklart och skapar en stor osäkerhet bland 

konsumenterna.
23

 Exempelvis instämmer 46 procent i påståendet att det är oproblematiskt att 

köpa, teckna eller välja person- eller familjeförsäkringar. Motsvarande siffra för investerings- 

samt pensionstjänster uppgår till 47 procent, eftersom att konsumenten upplever det svårt att 

bedöma det bästa köpet för sig själv men kan även ha problem med att förstå utbudet och 

kvaliteten på produkten.
24

    

 

 

 

                                                        
22

 Rapport 2014:9 Konsumentrapporten 2014 s.8-9 
23

 Rapport 2014:9, Konsumentrapporten 2014 s. 62 
24

 Rapport 2014:9, Konsumentrapporten 2014 s. 45 

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/konsumentverket/rapporter/2014/konsumentrapporten-2014.html
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3.2 Påträngande marknadsföring 

Påträngande marknadsföring i telefon utgör ett allmänt problem, framförallt på konsumenthåll 

där nuvarande lagstiftning inte anses ge ett tillräckligt skydd mot aggressiv marknadsföring 

trots att det finns förbud mot otillbörliga metoder av detta slag i MFL. Av Konsumentverkets 

rapport från 2014 framgår att omkring 84 procent av deltagarna under det senaste året blivit 

uppringda av en telefonförsäljare och att det främst är telekom och försäkringssektorn som i 

störst utsträckning använder sig av telefonförsäljning vid försäljning av sina tjänster.
25

   

 

 Vid uppringning av en telefonförsäljare litar färre än en av tio konsumenter på att 

telefonförsäljare följer den konsumentskyddande lagstiftning som finns och de anser sig inte 

heller välinformerade om sina rättigheter som konsument. De känner sig även utsatta för 

telefonförsäljarnas vilseledande försäljningsmetoder. Anledningarna till missnöje bland 

konsumenter orsakas i första hand av agerandet hos telefonförsäljare, vilket medfört att nästan 

30 procent av konsumenterna ansett sig tvingade eller övertalade till ett avtalsslut samtidigt 

som de känt sig pressade till att ta ett beslut.  Nästan hälften av andelen konsumenter tycker 

det är svårt att tacka nej till erbjudanden från telefonförsäljare främst på grund av att de 

uppfattar försäljningsmetoderna som aggressiva, överrumplande och upplever försäljare som 

otydliga i samband med försäljningen. Otydligheten rör på grund av telefonkontakten främst 

oenighet om avtalet i själva verket slutits och vad det i så fall inneburit för konsumentens del. 

26
 

 

 Av information som vi kunnat ta del av från Konsumentverket gällande vanliga klagomål vid 

telefonförsäljning av finansiella tjänster framgår ett antal fall som påvisar just påträngande 

och otrevlig marknadsföring från näringsidkare vid bland annat lån och försäkringar. Ett fall 

rörde marknadsföring av lån från Svensk Lånemarknad AB där konsumenten blivit uppringd 

av en telefonförsäljare som trots att konsumenten klart uttryckt sig inte vara intresserad av 

företagets tjänster dels ifrågasatts varför denne inte var intresserad av tjänsterna och dels 

blivit utsatt för en mycket påträngande och otrevlig attityd från näringsidkaren under 

telefonsamtalet.
27

 I ytterligare två anmälningar till Konsumentverket från år 2013 beskriver 

konsumenterna hur de dagligen blivit störda och terroriserade av telefonförsäljare. Trots att 

konsumenten skickat mejl om att inte bli störd av företaget har påringningarna inte upphört. 

                                                        
25

 Rapport 2014:9, Konsumentrapporten 2014, s. 20 
26

 Ds 2013:25 Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal, s. 60 
27

 Se bilaga 2: 2013-02-11, dokument id: 241549 
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Konsumenten har även av ren rädsla för att bli lurad av försäljaren valt att inte svara när 

telefonen ringt.
28

    

 

Av Konsumentverkets rapport 2014 framkommer att anmälningar till Konsumentverket 

rörande telefonförsäljning till svagare parter med någon form av funktionsnedsättning såsom 

hörselnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning förekommer. En funktionsnedsättning 

påverkar bland annat konsumentens förmåga att förstå och ta till sig erbjudanden via telefon 

och detta medför således att dessa konsumenter hamnar i en särskilt utsatt situation vid 

telefonförsäljning. En anmälan till Konsumentverket från år 2013 rör en situation där en 

funktionsnedsatt person blivit beviljad en kredit utan giltigt medgivande. Trots att 

konsumenten ansåg sig ha uttryck ett klart nej till erbjudandet och samtidigt talat om för 

försäljaren att han har en god man fortsätter näringsidkaren samtalet och använder enligt 

konsumenten en mycket påträngande och tjatig försäljningsmetod. När den gode mannen 

senare kontaktar bolaget blir svaret att de alltid ringer upp den blivande kunden men att de 

ansett sig förstå att konsumenten haft någon form av funktionsnedsättning och därmed inte 

valt att fullfölja avtalet.
29

       

 

3.3 Negativ avtalsbindning 

Ett framträdande problem på marknaden för försäljning av finansiella tjänster per telefon är 

förekomsten av aktörer som använder oseriösa metoder. Näringsidkares och konsumenters 

åsikt om avtalsinnehåll, samt uppfattning om huruvida ett avtal överhuvudtaget har slutits, 

överensstämmer inte alltid. Olika konsumenters likartade anmälningar till konsumentverket 

vittnar om att företag sätter i system att använda sig av otillåtna metoder vid sin 

telefonförsäljning. Enligt vad som framgår av anmälningar till Konsumentverket förekommer 

det att företag skickar fakturor till konsumenter utan att avtal har ingåtts, att de skickar 

offerter utformade för att uppfattas som fakturor samt gör personupplysningar trots avsaknad 

av konsumentens medgivande.
 30

 

 

Anmälan om negativ avtalsbindning, det vill säga att avtalet ingåtts utan ett aktivt 

medgivande från konsumentens sida, vid telefonförsäljning av finansiella tjänster har 

                                                        
28

 Se bilagor 3 samt 4: 2013-02-07, dokument id: 241414, 2013-11-05, dokument id: 257470 
29

 Se bilaga 5: 2013-04-30, dokument id: 245772 
30

 Konsumentverket, Varning för oseriösa pensionsrådgivare 
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rapporterats till Konsumentverket vid ett flertal tillfällen.
31

 Ett fall från år 2014 rörde Allra 

Försäkrings försäljning av tandvårdsförsäkring. Telefonförsäljaren läste enligt anmälan upp 

villkoren för konsumenten utan att fråga konsumenten om denne överhuvudtaget var 

intresserad, för att sedan säga att de var överens om att en försäkring hade tecknats hos 

företaget. Konsumenten upprepade flera gånger att denne ville få information skickad hem 

innan avtal skulle ingås. På detta svarade näringsidkaren att det inte fanns någon bindningstid 

eller uppsägningstid, varvid konsumentens invändning inte skulle spela någon roll. 

Telefonförsäljaren meddelade att bolaget tecknar en försäkring direkt som sedan kan sägas 

upp när fakturan erhålls. Mot detta invände inte konsumenten.
 32

  

 

En annan anmälan till Konsumentverket avser ett fall där Trygg Hansa ringt en konsument 

och frågat om denne ville byta försäkringsbolag, varpå konsumenten tackat nej. 

Telefonförsäljaren insisterade på att få skicka en offert, vilket konsumenten till slut 

accepterade. Konsumenten erhöll därpå ett försäkringsbrev där företaget bland annat tackade 

för att konsumenten valt att teckna försäkring i Trygg Hansa. Vidare innehöll brevet uppgifter 

om att konsumenten aktivt valt till exempel självrisk trots att så inte var fallet.
33

 Trygg Hansa 

har använt samma metod gentemot en annan konsument som bett försäkringsbolaget att 

skicka en offert. Konsumenten erhöll därefter ett brev, formulerat som om konsumenten 

accepterat företagets anbud per telefon, vilket inte var fallet. Bifogat till brevet fanns även 

fullmakter som företaget skulle kunna använda för att säga upp konsumentens befintliga 

försäkringar.
34

  

 

I en annan anmälan till Konsumentverket avseende negativ avtalsbindning har Advisa, ett 

företag som arbetar med lånerådgivning, utan konsumentens medgivande utfört 

personupplysningar på konsumenten och hans fru. Näringsidkaren hävdar att konsumenten 

gett sitt medgivande, medan konsumenten hävdar det motsatta.
35

 

 

3.4 Brister vid uppfyllande av informationsskyldighet 

Ett problem som har visat sig på området för telefonförsäljning av finansiella tjänster är att 

näringsidkare inte uppfyller sin lagstadgade informationsskyldighet. Vissa näringsidkare 

                                                        
31

 Rapport 2014:9, Konsumentrapporten 2014, s. 24 
32

 Se bilaga 6: 2014-02-24, dokument id: 264124 
33

 Se bilaga 7: 2012-06-11, dokument id: 224212 
34

 Se bilaga 8: 2011-11-11, dokument id: 211499 
35

 Se bilaga 9: 2014-03-28, dokument id: 265740 
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presenterar sig ofullständigt för att på så sätt vilseleda konsumenter att tro att de talar med ett 

annat företag.
36

 Följande två anmälningar till Konsumentverket visar på detta. En konsument 

blir uppringd av en näringsidkare som säger sig ringa från Pensionsmyndigheten, PPM, för att 

erbjuda efterlevnadsskydd. Konsumenten får sedan en faktura från bolaget Pensions 

Rådgivarna.
37

 Bolaget har på liknande sätt vilselett även en annan konsument att tro att denne 

blev uppringd av PPM. Trots att konsumenten inte accepterat Pensions Rådgivarnas 

erbjudande erhåller konsumenten en faktura från bolaget. När konsumenten kontaktar 

utställaren av fakturan, Svea Ekonomi, som inte är detsamma som bolaget han blev uppringd 

av, blir han informerad om att ett flertal konsumenter har kontaktat bolaget angående fakturor 

avseende Pensions Rådgivarnas tjänster, som erhållits trots att avtal inte har ingåtts.
38

  

 

3.5 Legal reglering av problematiken 

Utifrån Konsumentverkets rapport 2014 samt anmälningar till Konsumentverket framgår att 

problemen som förekommer på marknaden för telefonförsäljning av finansiella tjänster till 

konsumenter, redan finns väl reglerad i lag. MFL innehåller förbud mot otillbörlig 

marknadsföring, men som framgår av Konsumentverkets statistik samt anmälningar så är 

detta ett förekommande problem för konsumenter. Vidare stadgas i AvtL att anbud ska 

antagas för att avtal ska uppkomma. Detta efterlevs inte av samtliga näringsidkare vilket 

anmälningarna om negativ avtalsbindning påvisar. Näringsidkarens informationsskyldighet är 

reglerad i DHL, FAL och KkrL, men trots det används tvivelaktiga försäljningsmetoder som 

förvränger information och påverkar konsumenters förmåga att fatta ett välgrundat beslut.  

 

Såsom påvisades vid utredningen SOU 2007:1 så efterlevs inte lagarna och åtgärderna som 

enligt utredningen skulle vidtas har inte visat sig effektiva då vi kan se att anmälningarna till 

Konsumentverket fortfarande avser samma problem. Anmälningarna till Konsumentverket, 

vilka ovan använts för att belysa problematiken på området för telefonförsäljning av 

finansiella tjänster, har inte utvecklats till tillsynsärenden hos Konsumentverket. Detta innebär 

att påföljder inte har vidtagits efter det att anmälningarna inkommit.  

 

 

 

                                                        
36

 Konsumentverket, Varning för oseriösa pensionsrådgivare 
37

 Se bilaga 10: 2009-03-26, dokument id:159760 
38

 Se bilaga 11: 2009-04-28, dokument id: 160804 



 21 

4 Utredning av förstärkt konsumentskydd 

4.1. Jämförelse med norsk lagstiftning 

Avtalslagen är en produkt av en gemensam nordisk lagstiftning.
39

 År 2009 infördes i norsk 

lagstiftning ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonsamtal som skett på näringsidkarens 

initiativ, se 10 a § angrerettloven. Den skriftliga bekräftelsen kompletteras av att konsumenten 

ska få ta del av skriftlig information om avtalets centrala innehåll innan det att konsumenten 

blir bunden, 7 § 2 st. angrerettloven. Lagen gäller för all typ av telefonförsäljning, det vill 

säga den avser inte endast finansiella tjänster, men den innehåller undantag för kontakt från 

ideella organisationer som söker ekonomiskt stöd och försäljning av tidningsprenumerationer. 

Kravet på skriftlig bekräftelse vid telefonavtal anses uppfylld även genom bekräftelse per e-

post och sms. Kronofogdemyndigheten har i sitt remissyttrande pekat på de goda resultat som 

skriftlig bekräftelse har medfört i Norge. Myndigheten uttrycker att de ser positivt på att en 

utredning tillsätts för att undersöka huruvida skriftlig bekräftelse kan krävas för olika typer av 

telefonavtal och menar att de särskilt strävar efter att stärka skyddet för barn och unga.
40

  

 

Forbrukerombudet, FO, är ett norskt statligt förvaltningsorgan som utövar tillsyn över att 

marknadsföring av varor och tjänster överensstämmer med markedsføringsloven. Antalet 

klagomål till FO uppgick till 1 203 stycken under perioden juni 2009 till maj 2010. Under juni 

2012 till maj 2013 hade anmälningarna minskat och uppgick till 810 stycken. 
41

 Vid en 

undersökning utförd av Statens Institutt for Forbruksforskning, Sifo, svarade 92 procent av 

deltagarna att de ansåg det nya kravet på skriftlig accept vara betryggande. Dock framgår det i 

undersökningen att 23 procent av deltagarna ansåg att det nya kravet var omständligt. 
42

  

 

Innan skriftlig bekräftelse infördes i norsk lag förekom diskussioner angående huruvida det 

var tillräckligt med skyddet som konsumenterna hade genom en ”reservasjonsordning”. 

Denna möjliggjorde för fysiska personer att registrera en spärr i ett register vilket förhindrade 

direkt marknadsföring gentemot konsumenterna.
43

 I Sverige kan konsumenter begränsa 

marknadsföringen per telefon genom Nix-systemet. Nix-systemet är en så kallad opt out-

reglering, vilket innebär att marknadsföring inte får ske till konsumenter som registrerat sig 
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för att undvika detta. Enligt utredningen SOU 2007:1 fungerade detta system väl då det gav 

konsumenter möjlighet att undvika marknadsföring per telefon samtidigt som näringsidkare 

kunde undgå att ringa telefonsamtal till konsumenter som över huvud taget inte var 

intresserade av detta. Utredningen visade att systemet var så pass tillfredsställande att det inte 

ansågs finnas anledning att istället införa en så kallad opt in-lösning. Opt in innebär att direkt 

marknadsföring per telefon är otillåten om inte konsumenten lämnat ett förhandssamtycke till 

marknadsföringen, detta sker genom anmälan till ett register. 
44

 I Norge diskuterades om opt 

in, med undantag för redan existerande kundförhållanden, skulle vara ett alternativ, men en 

majoritet av remissinstanserna ansåg att en sådan lösning skulle utgöra ett alltför stort 

ingripande i lagen.
45

  

 

4.2 Jämförelse med dansk lagstiftning 

Den danska forbrugeraftaleloven är tillämplig på avtal mellan näringsidkare och konsumenter 

och lagen innehåller till exempel bestämmelser om ångerrätt och näringsidkares 

informationsskyldighet.  Organisationer som arbetar med välgörenhet betraktas inte som 

näringsidkare enligt lagen. I 4 § forbrugeraftaleloven stadgas ett förbud mot marknadsföring 

och försäljning per telefon, vid hembesök eller besök på konsumentens arbetsplats, ”uden 

forugående anmodning”. Lagens krav på ”forudgående anmodning” innebär att anmodan ska 

vara uttrycklig och otvetydig med innebörden att konsumenten vill ha personlig kontakt eller 

kontakt per telefon med näringsidkaren, med andra ord utgör detta en opt in-reglering. 

Näringsidkaren har bevisbördan för att detta är uppfyllt. I 5 § forbrugeraftaleloven föreskrivs 

att avtal som sluts i strid med bestämmelserna i 4 § inte är bindande för konsumenten. Detta 

medför att telefonavtal som tillkommit på näringsidkarens initiativ inte är bindande, med 

undantag för de varor och tjänster som framgår av 4 § 2 st. p. 1-4 forbrugeraftaleloven.  

 

Negativ avtalsbindning godtas inte i dansk rätt och detta kommer bland annat till uttryck i 6 § 

forbrugeraftaleloven med följande innebörd: Om en näringsidkare levererar en vara till en 

konsument, vilken konsumenten inte har beställt och leveransen inte sker av misstag från 

näringsidkarens sida, så föreligger det ingen skyldighet för konsumenten att vårda eller skicka 

tillbaka varan.  
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4.3 Införande av skriftlig bekräftelse 

I kommittébetänkandet Ds 2013:25 diskuterar utredaren Bertil Bengtsson frågan om huruvida 

ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonavtal skulle kunna utgöra ett värdefullt skydd för 

konsumenten. Bengtsson framhåller att ett sådant skydd kan vara ett alternativ för att ge 

konsumenten tid att överväga de förslag som erbjuds vid ett telefonsamtal med en försäljare, 

samtidigt som tendenser till påträngande marknadsföring skulle kunna motverkas. Vid 

skriftlig bekräftelse blir näringsidkaren för sin del bunden vid det löfte som han framfört i 

telefon och Bengtsson menar vidare att en bekräftelse skulle göra det klarare för konsumenten 

att sätta sig in i vad ett avtal faktiskt innebär.
46

  Konsumentverket instämmer i detta och 

menar i sitt remissyttrande att införande av skriftlig bekräftelse är något som det anser som 

mycket angeläget för att kunna undanröja bevissvårigheter, förebygga tvister och även för att 

stärka konsumentens allmänna tillit till telefonförsäljare.
47

 Finansbolagens förening håller inte 

med varken Bengtsson eller Konsumentverket och menar att konsumentskyddet på området 

finansiella tjänster redan är tillräckligt starkt samtidigt som föreningen anser att ett allmänt 

skriftlighetskrav skulle innebära en allt för långtgående åtgärd och onödigt ingripande i den 

svenska avtalsrätten. Finansbolagens förening påstår vidare att åtgärden är allt för tveksam 

vad gäller dess effektivitet och proportionallitet gentemot de missförhållanden som existerar 

för konsumenter på marknaden idag. 
48

 

 

I kommittébetänkandet konstateras vidare att regleringen i DHL om informationsskyldighet 

och ångerrätt delvis redan uppfyller samma funktion som en skriftlig bekräftelse skulle göra 

och det framhålls således att möjligheten till att utöva ångerrätten till stor del skulle bli 

överflödig. Trots detta skulle inte rätten till att utöva den försvinna, utan motparten måste 

alltid räkna med att rättigheten finns kvar för konsumenten.
49

 Konsekvensen av detta blir 

således att vetskapen om huruvida ett avtal faktiskt föreligger kan komma att dröja för 

näringsidkaren i det fall att skriftlig bekräftelse införs. En försiktig näringsidkare bör därmed 

avvakta med åtgärder tills ångerrätten löpt ut.   
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Ett så pass omfattande formkrav som berörs i kommittébetänkandet har av naturliga skäl 

inneburit en hel del invändningar från näringslivets sida.
50

 Företaget Kontakta har i sitt 

remissyttrande bland annat uttryckt att svenska företag använder telefonförsäljning till mer än 

50 procent av sina affärer. Bolaget menar att införandet av en skriftlig bekräftelse skulle få en 

negativ påverkan på företagens effektivitet samt lönsamhet. Trots att Kontakta instämmer i att 

aggressiv marknadsföring är ett stort problem för konsumenter idag, menar bolaget att 

problemet inte står i förhållande till de konsekvenser ett krav på skriftlig bekräftelse skulle 

innebära för den majoritet seriösa företag som använder sig av telefonförsäljning.
51

  

Näringslivets delegation för marknadsrätt menar att införandet av ett skriftlighetskrav skulle 

försvåra för seriösa näringsidkare och den är samtidigt högst tveksam till huruvida kravet 

skulle ha effekt på mindre seriösa aktörer, eftersom att den finner det mindre troligt att 

ytterligare en avtalsrättlig norm skulle påverka oseriösa aktörers agerande. Att snabbt och 

effektivt kunna ingå avtal är avgörande för effektiviteten och lönsamheten menar 

Näringslivets delegation för marknadsrätt. Den föreslagna förändringen skulle endast försvåra 

samt fördyra verksamheten för näringslivet.
52

   

 

I kommittébetänkandet diskuteras vidare vad ett skriftligt formkrav skulle innebära för olika 

typer av finansiella tjänster. Beträffande avtal omfattade av DHL menar Bertil Bengtsson att 

ett krav på skriftlig bekräftelse ibland framstår som värdefullt, men i vissa fall är det relativt 

onödigt. Vid telefonförsäljning av ordinära varor kan det antas att konsumenten önskar att 

ingå avtal snabbt, inte minst om det är konsumenten själv som tar initiativet till kontakt. 

Försäkringsavtal som träffas per telefon kan bli aktuella när konsumenten är i omedelbart 

behov av försäkring. Försäkringar på kort tid är undantagna från DHL:s reglering om 

ångerrätt, men konsumenten ges dock ett särskilt skydd i form av för- och 

efterköpsinformation. Han menar att FAL:s regelsystem ger konsumenten tillräckligt skydd 

för ogenomtänkta avtal och menar att ett krav på skriftlig bekräftelse skulle vara överflödig 

för just dessa typer av försäkringar. Vidare diskuterar han behovet av att bestämmelserna 

avseende skriftlig bekräftelse ska bli tillämpbara i fråga om vissa livförsäkringar på lång sikt, 

pensions- samt premiepensioner. Beträffande försäkringsavtal är FAL:s regelverk om 

personförsäkring tillämpliga då det uppställer krav på dels tillställande av en skriftlig 

bekräftelse till konsumenten vid sidan av krav på att informera om försäkringsvillkor och 
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viktiga förbehåll. Underlåts detta, får villkoren inte åberopas av försäkringsbolaget. 
53

 Träffas 

avtal via telefon ges ett ytterligare skydd då även DHL blir tillämplig. Bengtsson menar att 

det redan existerar två regelsystem till skydd för konsumenten vid telefonförsäljning och att 

ett krav på skriftlig bekräftelse inte skulle vara nödvändig vid sidan av dessa redan befintliga 

regler. Svensk Försäkring instämmer i Bengtssons åsikter angående skriftligt krav för 

försäkringsavtal och menar att dessa bör undantas från kravet.
54

 Även Konsumentverket 

menar i sitt remissyttrande att en skriftlig bekräftelse inte kan anses angelägen när det gäller 

försäkringsavtal, eftersom att det ofta ligger i konsumentens intresse att försäkringen träder 

ikraft omedelbart.
55

  

 

I kommittébetänkandet menas vidare att det finns en viktig risk som kan innebära 

rättsförluster för en konsument, som efter ett telefonsamtal tror sig vara skyddad genom att 

endast under telefonsamtalet muntligen acceptera näringsidkarens erbjudande och därefter 

inte bekräfta avtalet skriftligen. Det går inte att vara säker på att konsumenten tar del av 

bekräftelsen och förstår all information om kravet på skriftlighet. Ett misstag på denna punkt 

kan få negativa konsekvenser för konsumenten, menar Bengtsson.
56

  I remissyttrandet från 

Näringslivets delegation för marknadsrätt diskuteras samma problem och i yttrandet 

konstateras att ett skriftligt krav på bekräftelse skulle innebära en försämring ur konsumentens 

perspektiv då denne riskerar att inte kunna ingå önskvärda avtal per telefon.
57

  

 

I 8 och 10 §§ KkrL förekommer vissa särskilda regler om information i samband med 

telefonförsäljning av krediter, samtidigt som ett krav på skriftlig dokumentation uppställs för 

näringsidkare, enligt 14 och 15 §§ KkrL.
58

 Bengtsson menar att det inte föreligger hinder mot 

att skriftlig bekräftelse av denna typ av finansiell tjänst ska falla in under formkravet. 

Konsumentverket ser positivt på förslaget men anser även att det finns anledning att överväga 

om inte bestämmelserna gällande konsumentkrediter istället bör införas direkt i 

konsumentkreditlagen. 
59

 Finansbolagens förening motsätter sig förslaget och menar i sitt 

remissyttrande att konsumentskyddet tillgodoses tillräckligt tack vare kravet på den skriftliga 
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dokumentationen som krävs av näringsidkaren.
60

 Svenska Bankföreningen och Svenska 

Fondhandlareföreningen trycker i sitt remissyttrande på att konsumentkrediter är en finansiell 

tjänst som inte bör omfattas av skriftlig bekräftelse. Anledningen till detta är enligt 

föreningarna att kravet på utförlig förhandsinformation samt ångerrätt redan finns för de flesta 

kreditavtal. Föreningarna diskuterar vidare att skriftlighetskravet riskerar att få en så pass 

omfattande räckvidd att även avtal om produkter och tjänster som finansieras med en kredit 

kan komma att omfattas. Enligt föreningarna skulle följande situation kunna inträffa: en 

konsument som blir uppringd av ett postorderföretag beställer en vara mot faktura vilken ska 

betalas inom tre månader. Fakturakrediten utgör en kredit enligt 4 § 1 st. KkrL och 

postorderföretaget kommer därmed att vara en kreditgivare i sammanhanget. Föreningarna 

diskuterar huruvida det kommer att ställas krav på att konsumenten, vid införande av skriftlig 

bekräftelse, ska bekräfta valet av faktura som betalningsmodell eller om det är tillräckligt att 

betala för varan när fakturan kommer. Genom att fakturan i sig sannolikt har längre 

betalningsfrist än den som tillämpas för den skriftliga bekräftelsen kommer en viss diskrepans 

att uppstå.
61

  

 

Enligt kommittébetänkandet skulle ett nytt formkrav vid telefonförsäljning behöva samordnas 

med DHL:s reglering. Detta kan få till följd att regleringen går ut över förutsättningarna för 

handel samt lagstiftarens vilja vid tillkomsten av DHL som eftersträvar en enkel och tydlig 

lagstiftning på området. Bengtsson anser att ett krav på skriftlig bekräftelse skulle vara 

värdefullt, inte minst vid finansiella tjänster med tanke på dess ekonomiska betydelse för 

konsumenter.
62

 Enligt kommittébetänkandet är det tilltalande med en generell regel i DHL 

som skulle kunna fånga upp alla telefonavtal. Enligt vad som framkommit av utredningen 

utgör inte risken för påträngande marknadsföring eller behovet av eftertanke hos 

konsumenten ett så framträdande behov av detta, att det skulle kunna motivera en så stor 

ingripande och långtgående avvikelse från avtalsrättsliga principer.
63

  Finansbolagens 

förening delar Bengtssons åsikt och menar att det skulle innebära ett avsteg från huvudregeln i 

svensk avtalsrätt. Även Svensk Försäkring avstyrker förslaget och menar att ett sådant 

formkrav skulle innebära ett tveksamt och långtgående ingrepp i den grundläggande 
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avtalsfriheten samtidigt som de dessutom menar att utredaren inte lagt fram tillräcklig starka 

skäl för att motivera ett införande av sådant slag.  

 

Av kommittébetänkandet framgår att ett krav på skriftlig bekräftelse förvisso kan synas 

tveksam, inte minst gällande de invändningar som framförts från näringslivets sida samt på 

grund av den reglering som redan förekommer på området. Trots detta framhåller Bengtsson 

att goda skäl ändå talar för införandet av en regel om krav på skriftlig bekräftelse av avtal vid 

telefonförsäljning, såvida den inskränks till telefonsamtal som inte anmodats av konsumenten.
 

64
 

 

Konsumentverket instämmer med utredaren och menar att ett krav på skriftlig bekräftelse inte 

behöver leda till någon större börda för näringsidkaren och hänvisar till de krav som redan 

ställs på denne avseende informationsskyldigheten. Enligt konsumentverket skulle ett 

skriftligt krav snarare medföra klarare och tydligare former för såväl konsumenter som 

näringsidkare. Det väljer vidare att hänvisa till reglerna i Norge där ett krav på skriftlighet 

redan existerar i de fall där näringsidkaren tagit initiativet till samtalet. Näringslivets 

delegation för marknadsrätt menar att ett införande av den föreslagna bestämmelsen skulle 

innebära att konsumenten kommer att ha längre tid på sig att bekräfta eller att ångra ett 

muntligt avtal, genomförandet kommer därmed innebära att slutandet av avtal kommer att ta 

längre tid vilket dels inte anses gynna konsumenten och dels ökar osäkerheten för 

näringsidkaren. Delegationen anser att gällande bestämmelser avseende ångerrätten samt 

informationsplikten ger konsumenten tillräckligt skydd, i synnerhet vad gäller finansiella 

tjänster.
65

    

 

Enligt Konsumentverkets bedömning skulle ett krav på skriftlig bekräftelse medföra positiva 

effekter på marknaden i den mån formkravet skulle motverka negativa försäljningsmetoder 

och även undanröja oseriösa aktörer från telefonförsäljningsbranschen. Konsumentens 

förtroende för branschen skulle öka och på så vis även gynna de seriösa aktörerna i det långa 

loppet.
66

 Sveriges advokatsamfund menar istället att förslaget i bästa fall löser problemen med 

aggressiv och oseriös marknadsföring isolerat till en mycket avgränsad avtalssituation.  Ett 

sådant förslag skulle enligt Advokatsamfundet kunna innebära att konsumenten kan komma 
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att missta sig om vad som faktiskt gäller och felaktigt tro att ett avtal inte kommit till stånd i 

en viss situation med en näringsidkare.  De menar vidare att förslaget, med tanke på den redan 

komplicerade konsumentlagstiftningen vid distansavtal, troligtvis skulle medföra ett 

ytterligare moment som enligt Advokatsamfundet snarare skulle motverka klarheten och 

begripligheten om när avtalsbindning inträder. 
67

   

 

Sveriges advokatsamfund avslutar med att konstatera att möjligheten att komma till rätta med 

de redovisade problemen som förslaget skulle kunna avhjälpa, skulle kräva en mer ingående 

utredning där direktivet skulle behöva sträcka sig över flera lagstiftningsområden och omfatta 

fler typer av tjänster än vad utredaren föreslår.
68

  Vidare konstaterar både Näringslivets 

delegation för marknadsrätt och Fondbolagens förening att förslaget bör utvärderas ordentligt 

samtidigt som det krävs en tydligare konsekvensanalys än den som finns redovisad i 

utredningen. Näringslivets delegation för marknadsrätt föreslår att effekten av 

självregleringsåtgärder som till exempel Nix- telefon bör utvärderas ordentligt innan mer 

ingripande åtgärder, såsom krav på skriftlig bekräftelse, införs.    

 

4.4 Konsumentverkets förslag till åtgärder 

I Konsumentverkets rapport från 2010 granskades olika försäkringstyper och förslag till 

framtida åtgärder. Konsumentverket föreslog bland annat att näringsidkares informationskrav 

som anges i 2 kap. 2 § samt 10 kap. 2 § FAL skulle kunna förtydligas med hjälp av olika 

föreskrifter, allmänna råd eller branschöverenskommelser för att på så sätt lättare kunna 

vägleda försäkringsbolag och för att förenkla tillsynen på området. Steg bör även tas av 

försäkringsbolagen mot nyttjande av gemensam terminologi och liknande definitioner samt att 

tydligare avtalsvillkor bör utformas för att underlätta för konsumenten så att denne lättare kan 

göra ett informerat val. Konsumentverket diskuterar vidare möjligheten att lösa problematiken 

vid tillfällen där prisuppgifter på försäkringen inte kan ges innan avtalets ingående på grund 

av att konsumentens individuella situation måste beaktas. I många fall krävs att konsumenten 

tillhandahåller olika personuppgifter innan denne kan få en uppfattning om försäkringens 

ungefärliga pris. Konsumentverket anser att det borde finnas en möjlighet att ge ett 

ungefärligt pris med vissa förbehåll och att framförallt uppge en beräknad prisuppgift för 

typpersoner i olika livssituationer och åldrar som konsumenten kan jämföra sina egna 
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förhållanden med. Det menar att ett sådant initiativ skulle kunna tas fram inom ramen för 

självreglering på marknaden eller i en branschöverenskommelse.
69

  

    

I Konsumentverkets rapport från 2014 framförs åtgärdsförslag om bland annat aktivt 

medgivande vid telefonförsäljning vilket innebär att det skulle krävas ett aktiv medgivande 

från konsumenten för att det ska vara tillåtet för telefonförsäljaren att ringa upp konsumenten 

i samband med sin försäljning. Det skulle bidra till att konsumenter som idag blir uppringa, 

men önskar att inte bli det, skulle undgå att bli kontaktade. Telefonförsäljaren får på så sätt 

endast kontakt med konsumenter som är intresserade av att bli kontaktade vilket kan förbättra 

förutsättningarna för utsatta konsumenter med vissa funktionsnedsättningar samtidigt som 

konsumenten kan bli tryggare i att svara på uppringningar och lämna uppgifter till 

näringsidkare per telefon.
70

  Konsumentverket diskuterar även möjligheten på skriftlig 

avtalsbekräftelse som skulle innebära att det krävs en skriftlig kvittens på vad som 

överenskommits i samband med telefonsamtalet. Konsumenter som upplever att de blivit 

vilseledda eller tvingade till att tacka ja till ett erbjudande kan genom detta sätt ges 

möjligheten att granska och tänka igenom avtalet innan bekräftelsen godkänns. 

Konsumentverket menar även att ett krav på skriftlig kvittens skulle stärka bevisföringen för 

både konsumenter och näringsidkare i samband med en tvist eftersom det blir tydligare för 

båda parterna vad som faktiskt avtalats.
71

  

   

I dagsläget har konsumenter möjlighet att genom en anmälan till Nix göra det otillåtet för 

telefonförsäljare att ringa. Enligt Konsumentverket föreligger det ett antal nackdelar med 

systemet. Exempelvis anges branschens bristande följsamhet till Nix och av rapporten 

framgår att 72 procent av konsumenterna som registrerat Nix-spärr trots det blivit uppringda 

på sin fasta telefon.
72

 Vidare anges att konsumenter inte ansluter sig till systemet, att det är 

fritt fram för näringsidkare att ringa till befintliga kunder samt till kunder som nyligen 

avslutat sin kundrelation med näringsidkaren, trots att konsumenten är ansluten till Nix. Nix 

kan inte heller registreras för de abonnemang som arbetsgivare tecknat för sina anställda.
73
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I Konsumentverkets rapport 2014 diskuteras huruvida ett aktivt medgivande till 

telefonförsäljning bör införas. Aktivt medgivande skulle innebära att konsumenten ska ge ett 

aktivt godkännande, genom anmälan till ett register, för att det ska vara tillåtet att 

telefonförsäljare ringer upp denne. De fördelar som Konsumentverket lyfter fram med aktivt 

medgivande är bland annat att endast de konsumenter som vill bli uppringda av 

telefonförsäljare kommer att bli det, telefonförsäljare kan få direkt kontakt med de som 

faktiskt är intresserade av att bli uppringda och på så sätt är mer benägna att faktiskt ingå 

avtal. Vidare skulle detta kunna hjälpa svagare konsumenter, till exempel gamla, unga samt 

personer med funktionsnedsättningar.
74

  

 

Konsumentverket menar att baserat på de undersökningar som verket har genomfört så skulle 

aktivt medgivande endast ge upphov till mycket få nackdelar för konsumenten. 

Konsumentverket menar dock att konsekvenserna för näringslivet ur ett kortsiktigt perspektiv 

är mer diffusa. Exempelvis kommer näringsidkares möjlighet att nå fram till nya konsumenter 

att minska. Reglerna om aktivt medgivande skulle kunna kringgås genom att konsumenter 

som godkänner avtal om en vara eller tjänst dessutom medger att näringsidkaren får ta kontakt 

per telefon. De möjligheter som näringsidkare har att på olika sätt få ett aktivt medgivande 

bör enligt Konsumentverkets rapport beaktas vid utformningen av en reglering avseende 

aktivt medgivande.
75

  

 

Sedan den 1 februari 2014 har näringsidkare rätt att ringa på konsumenters mobil, såvida 

konsumenten är kund hos bolaget eller har sagt ja till att bli uppringd. Detta önskas utgöra 

god marknadsföringssed enligt Konsumentverket och således vara något som alla företag 

måste rätta sig efter.
76
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5 Avslutande synpunkter 

Vår utredning av problematiken på området för telefonförsäljning av finansiella tjänster har 

visat på att det finns två tydliga skyddsvärden. Å ena sidan, konsumentskyddet, där 

skyddsbehovet för den svagare parten väger tyngst och å andra sidan det fria näringslivet, vars 

utövande inte ska inskränkas genom samhälleliga ingripanden. I vår undersökning avseende 

huruvida ett förstärkt konsumentskydd skulle kunna förenas med försäljning av finansiella 

tjänster över telefon har vi utrett möjliga alternativ. Det första av de alternativ som vi har 

utrett är huruvida ett krav på skriftlig bekräftelse skulle kunna förbättra konsumentskyddet vid 

telefonförsäljning av finansiella tjänster. Ett ytterligare alternativ som vi har diskuterat är hur 

Nix-registret skulle kunna förbättras, eller om det bör avskaffas till förmån för införandet av 

ett aktivt medgivande från konsumentens sida för att tillåtas att bli kontaktad av 

telefonförsäljare. Vidare diskuterar vi hur stärkta påföljder skulle kunna öka näringsidkares 

incitament att följa gällande regler. 

 

Ett införande av skriftlig bekräftelse vid telefonavtal har bemötts positivt av utredaren Bertil 

Bengtsson och Konsumentverket. Genom en skriftlig bekräftelse får konsumenten möjlighet 

att i lugn och ro sätta sig in i avtalets innehåll och undersöka vilka konsekvenser det kommer 

att medföra. Vi anser att detta är av största vikt när det kommer till finansiella tjänster på 

grund av dess komplexa natur. Genom den skriftliga bekräftelsen behöver konsumenten inte 

aktivt utnyttja ångerrätten för att frångå avtal, utan det är tillräckligt att han förhåller sig 

passiv för att inte bli bunden. Detta är en stor skillnad från dagens reglering, vilken kräver 

aktivitet från konsumenten för att frångå ett avtal. Vidare skulle den skriftliga bekräftelsen 

stärka bevisföringen och tydliggöra vad som faktiskt avtalats. De anledningar som talar emot 

ett införande har bland annat framförts av Finansbolagens förening och Svenska 

Bankföreningen som menar att det skriftlighetskrav som föreligger i nuläget för kreditavtal, 

tillsammans med ångerrätten, ger konsumenten ett tillräckligt skydd. Vi menar att kravet på 

näringsidkares skriftliga dokumentation och informationsskyldighet visserligen skyddar 

konsumenten, men det ger inte lika starkt skydd som ett införande av skriftlig bekräftelse 

skulle ge. 

 

Angående försäkringar är Bengtsson tillsammans med Konsumentverket och samtliga 

remissinstanser negativa till ett införande av skriftlig bekräftelse för telefonförsäljning av 

försäkringar. De argument som främst åberopas är att det redan finns två regelsystem, DHL 

och FAL, till skydd för konsumenten och att det dessutom ligger i konsumentens intresse att 
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försäkringsavtal kan träda ikraft så snart som möjligt. Bengtsson lyfter risken att konsumenten 

kan gå miste om försäkringsskydd genom att tro sig vara skyddad redan genom att bekräfta 

avtal muntligen per telefon och av misstag inte bekräftar avtal skriftligen. Vi menar dock att 

detta inte är troligt då det ligger i näringsidkarens intresse att se till att konsumenten är väl 

informerad om när bundenhet och försäkringsskydd uppkommer. Med dagens teknik finns det 

enligt oss möjlighet att öppna för nya vägar att ingå avtal. Den skriftliga bekräftelsen skulle 

kunna ske exempelvis per e-post eller med hjälp av e-legitimation. Med hjälp av detta skulle 

skriftliga avtal kunna ingås snabbare, dock kan det medföra högre administrativa kostnader 

för företag. I Norge har det visat sig mest hanterbart för konsumenter samt mest 

kostnadseffektivt för näringsidkare att använda skriftlig bekräftelse i form av sms. Det kan 

även påpekas att tekniken innebär risker, inte minst för äldre och funktionshindrade, vilket vi 

menar bör beaktas.  

 

De argument som talar för att det fria näringslivet inte ska inskränkas till förmån för 

konsumentskyddet är bland annat att konsumentskydd, i form av införande av en skriftlig 

bekräftelse, skulle kunna medföra minskade intäkter för de bolag som berörs. Av företaget 

Kontaktas remissyttrande framgår att antalet försäljningstillfällen kommer att minska på 

grund av att avtalsingåendet kompliceras och således kräver ett större engagemang från 

konsumentens sida. Enligt Näringslivets delegation för marknadsrätt framgår vidare att 

åtgärder såsom införande av skriftlig bekräftelse förlänger avtalsingåendet och ökar 

osäkerheten för företag avseende om ett avtal överhuvudtaget kommer att ingås. Av 

Kontaktas remissyttrande framgår vidare att försök av införande av skriftlig bekräftelse har 

lett till en halvering av ingångna avtal för näringsidkarna. Det framhålls att halveringen är på 

grund av tidsbrist från konsumentens sida. Dessutom kan företagens kostnader komma att öka 

genom att fler administrativa åtgärder krävs vid införande av skriftlig bekräftelse för 

telefonavtal. Sammantaget leder detta till att företagens lönsamhet kan komma att sjunka.  

 

Vi ifrågasätter om den halvering av avtalsingående som Kontakta har presenterat i sitt 

remissyttrande enbart beror på den tidsbrist som företaget uppger. Att färre avtal ingås vid 

införande av skriftlig bekräftelse skulle enligt oss kunna förklaras av att konsumenten får tid 

att sätta sig in i avtalsinnehållet och på så sätt undgår att ingå förhastade avtal. Om 

halveringen av avtalsingående beror på tidsbrist så anser vi att sättet för att skriftligen ingå 

avtal bör effektiviseras så att tidsbristen inte ska utgöra ett skäl för konsumenten att inte ingå 

avtal.  
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Enligt oss skulle införandet av en skriftlig bekräftelse kunna medföra positiva effekter på den 

problematik som vi har behandlat. Den påträngande marknadsföring som konsumenter ofta 

upplever som ett problem skulle troligtvis inte ge upphov till ofrivilliga avtalsslut i samma 

utsträckning som idag, eftersom att konsumenten efter samtalet får möjlighet att på egen hand 

tänka över avtalet. Vi anser att avtal som sträcker sig under en längre tid och dessutom är 

komplexa, såsom avtalen för finansiella tjänster är, inte bör ingås i en situation där 

konsumenten inte är förberedd. Negativ avtalsbindning skulle inte förekomma om ett krav på 

skriftlig bekräftelse infördes och dessutom skulle bevisföringen stärkas för båda parter då det 

tydligt framgår vad som har avtalats. Möjligheten för näringsidkare att vilseleda konsumenter 

genom ofullständig information innan avtalsingåendet skulle minska då konsumenten får 

informationen i varaktig och skriftlig form innan han accepterar anbudet.  

 

Problematiken rörande påträngande marknadsföring, negativ avtalsbindning och bristande 

uppfyllande av informationsskyldighet som bevisligen föreligger på området skulle enligt oss 

kunna avhjälpas med en skriftlig bekräftelse. Detta måste dock vägas mot det skydd som 

konsumenten får genom att omedelbart kunna ingå försäkringsavtal. Vi menar att det förslag 

som Bengtsson och Konsumentverket lägger fram inte tar tillräckligt med hänsyn till 

problematiken som anmälningarna till Konsumentverket faktiskt visar på, såsom påträngande 

marknadsföring, negativ avtalsbindning och bristande uppfyllande av informationsskyldighet. 

Vi anser att konsumentens behov av att snabbt kunna ingå försäkringsavtal inte bör vara det 

främsta skyddsintresset i det fall när näringsidkaren kontaktar konsumenten. Det är inte troligt 

att det är brådskande för konsumenten att snabbt erhålla försäkringsskydd när försäljningen 

sker på näringsidkarens initiativ. Om så var fallet skulle konsumenten sannolikt inte vänta på 

näringsidkarens anbud. Därför menar vi att konsumentens behov av snabbt försäkringsskydd 

inte står i proportion till skyddet mot påträngande marknadsföring, negativ avtalsbindning och 

bristande uppfyllande av informationsskyldighet. 

 

Ett krav på skriftlig bekräftelse skulle tvinga näringsidkare att förändra sina 

försäljningsmetoder. Enligt vad som framgår av statistiken av anmälningar till norska Sifo 

kan utläsas att dessa har minskat markant sedan skriftlig bekräftelse infördes. Dessutom ansåg 

en klar majoritet av konsumenterna att det nya kravet känns betryggande. Vi menar att 

statistiken visar att införandet ger effekt på näringsidkarnas försäljningsmetoder och således 

borde ett införande av skriftlig bekräftelse övervägas även för svensk del. Genom att 
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avtalslagen är produkten av ett nordiskt samarbete och skriftlig bekräftelse har införts i Norge 

menar vi att detta formkrav inte, såsom vissa remissinstanser har uttryckt, utgör en alltför 

långtgående åtgärd och onödigt ingripande i den svenska avtalsrätten. Remissinstanserna 

Finansbolagens Förening och Svensk Försäkring anser det motsatta, vilket de motiverar med 

att huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska kunna ingås formlöst. Vidare är det enligt 

Näringslivets delegation för marknadsrätt avgörande för näringslivets effektivitet och 

lönsamhet att avtal kan ingås snabbt.   

 

I Danmark blir inte konsumenten bunden vid eventuella löften vid telefonförsäljning på 

näringsidkarens initiativ. Vidare har konsumenten rätt att behålla varor som skickats till denne 

utan att avtal ingåtts, om leveransen inte sker av misstag. Detta har diskuterats i SOU 2007:1, 

vilken behandlade konsumentskyddet vid telefonavtal för alla varor och tjänster, men något 

liknande konkret förslag för att öka konsumentskyddet i Sverige framfördes inte. Vi skulle 

gärna se en utredning av huruvida den danska påföljden som inträder vid negativ 

avtalsbindning, skulle kunna tillämpas vid telefonförsäljning av finansiella tjänster i Sverige. 

Att konsumenten får behålla en icke beställd vara utgör en kännbar konsekvens för 

näringsidkaren och denna påföljd skulle enligt oss öka näringsidkarens incitament att handla i 

enlighet med gällande konsumentskyddsregler.  

 

Nix är ett välkänt register som är till för konsumenter som vill undgå att bli uppringda av 

näringsidkare. I utredningen SOU 2007:1 konstaterades att registret fungerade väl, men siffror 

från Konsumentverkets rapport 2014 visar på att hela 72 procent av de registrerade 

konsumenterna har blivit uppringda. Enligt oss bekräftar detta att Nix-systemet inte fyller sin 

funktion som skydd för konsumenten. Konsumenter som har registrerat sitt telefonnummer 

hos Nix har tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföring per telefon. Om näringsidkare trots 

allt kontaktar konsumenten blir påföljden att det strider mot god marknadsföringssed. Dock 

kan det ifrågasättas om de uppringda konsumenterna är insatta i gällande regler för Nix-

systemet, såsom att det är tillåtet för näringsidkare att ringa upp befintliga kunder samt kunder 

som nyligen avslutat sin kundrelation. Vi betvivlar att samtliga konsumenter är väl insatta i 

gällande Nix-regler och vi ser därför att det kan vara en möjlig anledning till den höga 

procentandelen som anser sig ha blivit uppringda trots registrering i Nix-registret.   

 

De anmälningar till Konsumentverket som vi har tagit del av, avseende konsumenter som 

blivit uppringda trots registrering i Nix, har inte följts upp av Konsumentverket. Vi kan 
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konstatera att Nix-registret inte efterlevs i nuläget och om åtgärder inte vidtas för att skärpa 

påföljderna menar vi att registret inte fyller sin funktion som konsumentskydd.  

 

Konsumentverket anser att ett bättre konsumentskydd skulle kunna ges genom införandet av 

aktivt medgivande. Vi ser, liksom Konsumentverket, många fördelar med aktivt medgivande, 

både för konsumenter och för näringsidkare. För näringslivet skulle ett införande av aktivt 

medgivande medföra påtagliga konsekvenser för samtliga näringsidkare på marknaden för 

telefonförsäljning av finansiella tjänster. Ett införande av aktivt medgivande skulle leda till att 

näringsidkare, oavsett om de använder sig av seriösa försäljningsmetoder eller inte, kommer 

att drabbas. En åtgärd som denna medför således ett större ingripande i det fria näringslivet än 

vad till exempel skriftlig bekräftelse skulle göra. Aktivt medgivande skulle visserligen minska 

möjligheterna för företag att nå fram till nya kunder, dock skulle ett införande leda till att 

företag lättare når fram till de konsumenter som faktiskt är intresserade av telefonförsäljning 

samtidigt som företagen undgår att kontakta konsumenter som ingår i Nix-registret och 

således inte vill bli kontaktade. Genom att näringsidkare inte behöver ringa upp lika många 

konsumenter för att genomföra en försäljning kan det förväntas att de sänker sina kostnader. 

Vi anser att aktivt medgivande möjligtvis kan ge ett skydd för de allra svagaste 

konsumenterna, de som inte förmår att registrera sig hos Nix. Men vi menar att det inte är 

visat att näringsidkare kommer att följa detta system mer än Nix-registret. Aktivt medgivande 

är enligt oss inte lösningen på problemen med påträngande marknadsföring, negativ 

avtalsbindning samt bristande uppfyllande av informationsskyldigheten då detta även i 

fortsättningen kommer att kunna utövas på de konsumenter som tillåter näringsidkare att ringa 

upp. En lösning för att göra registren effektiva skulle enligt oss kunna vara att införa starkare 

påföljder vid strid mot god marknadsföringssed.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att ett införande av stärkt konsumentskydd delvis sker på 

näringslivets bekostnad. Aktivt medgivande skulle innebära ett stort ingripande i det fria 

näringslivet eftersom att det drabbar samtliga näringsidkare. Skriftlig bekräftelse och stärkta 

påföljder vid strid mot god marknadsföringssed och negativ avtalsbindning påverkar främst 

de aktörer som använder sig av oseriösa försäljningsmetoder. Efter utförandet av vår 

undersökning kan vi fastslå att varken Nix eller aktivt medgivande är en lösning på problemen 

avseende påträngande marknadsföring, negativ avtalsbindning eller bristande uppfyllande av 

informationsskyldighet i det fall när konsumenten tillåter kontakt från näringsidkaren. Dock 

anser vi att aktivt medgivande skulle fungera som ett skydd för de allra svagaste 
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konsumenterna, i det fall att registren respekterades. Skriftlig bekräftelse skulle åtgärda 

problematiken som vi visat på, på ett mer effektivt sätt. Om påföljden för stridande mot god 

marknadsföringssed stärks menar vi att kombinationen av aktivt medgivande och införande av 

skriftlig bekräftelse skulle ge det bästa konsumentskyddet.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1  

Lag DHL FAL KkrL 

Tvingande/dispositiv 

  
 6 § FAL Tvingande 

till 

försäkringstagarens 

förmån. Undantag 

från 6 § i 7 § FAL.  

 5 § KkrL 

Tvingande till 

konsumentens 

förmån.  

  

1kap. 3 § DHL Tvingande till 

konsumentens förmån. 

Informationsskyldighet 

under samtalet 

 Huvudregeln enligt 3 kap. 3 § 

DHL anger att all information 

ska ges till konsumenten inom 

rimlig tid före det att avtal 

ingås.    

 Förköpsinformation 

bör i möjligaste mån 

sändas till 

konsumenten enligt 

10 kap. 2 § FAL.  

 Enligt 6 och 10 §§ 

KkrL ska 

näringsidkaren 

iaktta god 

kreditgivningssed 

och ge 

konsumenten de 

upplysningar som 

denne behöver för 

att avgöra om 

krediten är lämplig. 

Informationsskyldighet 

efter samtalet 

   Enligt 3 kap. 4 § DHL ska 

näringsidkaren snarast efter 

det att avtalet ingåtts ge 

konsumenten all den 

information som aves i 3 kap. 

3 § st.1 DHL och samtliga 

avtalsvillkor i en handling 

eller någon annan läsbar och 

varaktig form som är 

 10 kap. 4 § FAL 

näringsidkaren ska 

skicka skriftlig 

bekräftelse av avtalet 

och upplysa om 

avtalets innehåll så 

snart som möjligt 

efter avtalsslutet.  

 Enligt 14 § KkrL 

ska näringsidkaren 

dokumentera 

kreditavtalet i en 

läsbar och varaktig 

for som är 

tillgänglig för 

konsumenten.  
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tillgänglig för konsumenten.    

Påföljd av att inte 

lämna information 

 3kap. 6 § DHL jämför med  

29-36 §§ MFL angående 

marknadsstörningsavgift. 

Ångerfristen förlängs enligt 

3kap. 8 § st. 2 DHL.  

 10 kap. 8 § FAL 

villkor som inte 

anges kan inte 

åberopas av 

försäkringsbolaget. 

10 kap. 9 § FAL 

jämfört med 24 § 

MFL, 

försäkringsbolaget 

kan åläggas att 

lämna information 

av väsentlig 

betydelse för 

konsumenten 10 § 3 

st. MFL.  

 Enligt 11 § KkrL 

ska MFL tillämpas 

när 

informationskravet 

enligt 7-10 §§ 

KkrL ej är uppfyllt. 

Informationen ska 

enligt 10 § 3 st. 

MFL vara 

väsentlig.  

När uppkommer 

bundenhet  

 Muntligen under samtalet, 

AvtL 3 § 2 st.   

  Muntligen under 

samtalet, AvtL 3 § 2 

st.   

  Muntligen under 

samtalet, AvtL 3 § 

2 st.   

Ångerrätt 

 3 kap .7-12 §§ DHL 

Möjlighet att frånträda avtalet 

inom 14 dagar från det att 

avtalet ingåtts. 

 Enligt 9-12 §§ DHL 

är huvudregeln att 

försäkringsavtalen 

kan frånträdas inom 

14 dagar, med 

undantag för 

livförsäkringar vilka 

har 30 dagar. 

Försäkringar med en 

giltighet på maximalt 

en månad saknar 

ångerrätt.  

 Konsumenten har 

rätt att frånträda 

avtalet enligt 21-22 

§§ KkrL genom att 

lämna ett 

meddelande till 

näringsidkaren 

inom 14 dagar från 

det att avtalet 

ingåtts, eller 

dokumentationen 

är konsumenten 

tillhanda. 
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Från: thepalm@hotmail.com 
Skickat: den 11 februari 2013 16:34 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Svensk Lånemarknad AB  

Typ av vara/tjänst: Finansiella tjänster  

Produktnamn: Telefonkontakten  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 2013-02-11  

Bakgrund till anmälan:  

Jag blev uppringd av en väldigt påträngande tjej som genast började hävda att hon inte skulle sälja 

något. När jag svarade att jag oavsett vara/tjänst inte var intresserad så blev hon väldigt otrevlig och 

började ifrågasätta varför jag inte var intresserad. Samtalet slutade med att jag lade på i örat på henne, 

då hon från Svensk Lånemarknad inte respekterade det jag sade. Samtalet upplevdes av mig som 

väldigt otrevligt och påträngande. Efter att jag sökt på företagsnamnet på internet så hittade jag raskt 

väldigt många andra som råkat ut för samma typ av beteende från Svensk Lånemarknad AB. 

Tidigare kontakter:  

Den 8/2 ringdes jag också upp av dem, men samtalet lades på från deras sida när jag svarade. 

Troligtvis var det någon typ av automatiserad uppringning. Detta är det fler som påpekar på de nät-

forum som finns ang detta företag. 

Övriga upplysningar:  

Det är i dessa fall man önskar att det fanns ett NIX-register även för mobilnummer. Jag uppskattar 

inte alls att bli uppringd av diverse företag. 

Personinformation 

Namn: Tobias Palm  

E-postadress: thepalm@hotmail.com  

Telefonnummer: 0705638830  

Ålder: 18 år eller över  

 

 

 

 

 

mailto:thepalm@hotmail.com
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Från: lars.ronelius@telia.com 
Skickat: den 7 februari 2013 20:38 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Trygg Hansa (Telefonförsäljning)  

Typ av vara/tjänst: Övrigt  

Produktnamn: -  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 2012-2013  

Bakgrund till anmälan:  

Blir störd flera gånger med telefon påringningar under kvällar, har skickat mail om detta och dom har 

lovat varje gång att upphöra telefon påringningarna men lik förbaskat fortsätter dom, jag har sparat 

alla mail från dom, nu ber jag om hjälp att dom slutar med detta är INTE kund hos Trygg Hansa och 

har aldrig varit det, är jäkligt korkat av dom att fortsätta. 

Tidigare kontakter:  

Bara via mail, där jag också har fått svar. 

Övriga upplysningar:  

Mailen kan jag skicka till er om det behövs. 

Sista gången det ringdes från var tel:075 2430460 och det var den 7/2 kl.19.40 

Personinformation 

Namn: Lars Ronélius  

E-postadress: lars.ronelius@telia.com  

Telefonnummer: 0155-284519  

Ålder: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:075
mailto:lars.ronelius@telia.com
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Från: vacaville@hotmail.com 
Skickat: den 5 november 2013 14:43 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Advisa AB  

Typ av vara/tjänst: Finansiella tjänster  

Produktnamn: -  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 20131105  

Bakgrund till anmälan:  

Det här företaget bedriver telefonterror mot mitt privata mobiltelefonnummer. De ringer så gott som 

varje dag. Jag svarar aldrig, av rädsla för att de ska försöka lura mig på något sätt och har blockerat 

deras nummer flera gånger. De ringer då upp från ett annat nummer nästa gång. Jag har också 

uttryckligen bett dem att inte kontakta mig igen via deras web-formulär på nätet. De har inte besvarat 

detta på något sätt, utan fortsätter att ringa. Datumet ovan är den senaste uppringningen. 

Tidigare kontakter:  

Se ovan 

Övriga upplysningar:  

- 

Personinformation 

Namn: Amanda Eriksson  

E-postadress: vacaville@hotmail.com  

Telefonnummer: -  

Ålder: 18 år eller över  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vacaville@hotmail.com
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Från: ingemo-tomas@hotmail.com 
Skickat: den 30 april 2013 17:39 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Svenska Lånemarknad AB  

Typ av vara/tjänst: Finansiella tjänster  

Produktnamn: -  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 2013-04-22  

Bakgrund till anmälan:  

Telefonförsäljare ringer upp och undrar om jag vill ha hjälp med att lägga om mitt lån .Jag svara nej 

och talar samtidigt om att jag har en God man. Då svarar försäljaren du menar fru. Samtalet fortsätter 

och jag upplever att dom tjatar på mig. Den 29 april får jag ett brev från UC AB där 5 banker har tagit 

kreditypplysngingar på mig. Min gode man försöker att nå all 5 banker den 30 april men når bara 2 

varav en gömde sig bakom banksekretessen SEB var hjälpsam och meddelade attb det fanns en kredit 

beviljad på 100000 kr men stoppade detta.Gode mannen får senare under dagen tag på Svensk 

Lånemarknad och får dom att dra tillbaka samtliga förfrågningar. Till saken hör att Mattias har ett 

funktionshinder Lågbegåvning han förstår inte innebörden i ett sådant avtal som Svensk lånemarknad 

vill teckna. Mattias har överhuvud aldrig ansökt om lån hos Svensk Lånemarknad. Tycker detta är 

oetiskt sökt Mattias på hans privata mobiltelefon inte lyssnat till hans nej och att han påpekade att han 

har en God Man. När god mannen förklarar för Svensk Lånemarknad 30 april blir svaret att dom alltid 

ringer upp den blivande kunden när God mannen förklarar Mattias iq säger dom att dom hör detta på 

telefon att han är lågbegåvad och att dom inte fullföljer affären. Ursäkta nu våran ironi den personal 

som arbetar på Svensk lånemarknad måste få Nobelpriset i medicin när dom via telefon kan avgöra 

om en person är lågbegåvad eller inte. 

Tidigare kontakter:  

Nej 

Övriga upplysningar:  

Det är Gode mannen som skrivit hela anmälan men Mattias har varit behjälplig. 

Personinformation 

Namn: Mattias Gyllix/ Ingemo Hansson,Gm  

E-postadress: ingemo-tomas@hotmail.com  

Telefonnummer: 4645552402  

Ålder: 18 år eller över  

 

mailto:ingemo-tomas@hotmail.com
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Från: annekristine.toussaint@gmail.com 
Skickat: den 24 februari 2014 14:23 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Allra Försäkring  

Typ av vara/tjänst: Övrigt  

Produktnamn: Tandvårdsförsäkring  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 2014-02-23  

Bakgrund till anmälan:  

En telefonförsäljare ringde mig väldigt sent på söndag kväll (20.30) och utan att ens fråga om jag hade 

tid att prata presenterade deras tandvårdsförsäkring. Hon frågade aldrig om jag var intresserad eller 

ej. Läste bara upp alla villkor och efter 5 minuter där jag inte kunnat placera ett enda ord läste hon upp 

ett avtal som jag tydligen hade tecknat. Hon slutade sitt tal genom att säga "nu är vi överrens om att du 

har tecknat en försökring hos Allra" när jag knappast hade hunnit säga ett enda ord. Jag upprepade 

flera gånger att jag ville få hem information innan jag tecknade något och då repeterade hon om och 

om igen att eftersom det inte finns någon bindningstid eller uppsägningstid så spelar det ingen roll och 

att de alltid registrerar alla och tecknar en försäkring direkt som man sen kan säga upp när man får 

hem autogiro blanketten på posten. Jag har då inte haft något att säga åt, hon har tvingat på mig en 

försäkring jag inte vill ha. Detta tvingar mig då att vara uppmärksam när jag får hem brevet från Allra 

och att ringa upp dem och säga upp min försäkring jag inte ens har beställt. Råkar jag missa att hämta 

min post eller är utomlands då och får hem en autogiro blankett och inte hinner betala den kommer 

jag att bli betalningsskylldig för en tjänst jag inte betalt. Detta tycker jag är extremt allvarligt och 

väldigt dålig etik från försäkringsbolaget. Dessutom hade Allra alla mina personliga uppgifter inklusive 

mina 4 sista nummer på mitt personnummer och ringde på min mobil.  

Tidigare kontakter:  

- 

Övriga upplysningar:  

- 

Personinformation 

Namn: Anne-Kristine Toussaint  

E-postadress: annekristine.toussaint@gmail.com  

Telefonnummer: 0767875335  

Ålder: 18 år eller över  

 

mailto:annekristine.toussaint@gmail.com
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Från: veronica.malmgren@gmail.com 
Skickat: den 11 juni 2012 22:50 
Till: Konsumentverket 
Ämne:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring  
 
Ärende:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring 
Meddelande: Hej, 
nu har jag ledsnat på Trygg Hansa! 
Får verkligen ett försäkringsföretag göra vad som helst??e!! 
De var i kontakt med mig via telefon och ville att jag skull flytta 
över försäkringar till dem, jag bad dem skicka offert. ISTÄLLET 
skickar de brev med där de formulerar sig som om jag köpt/accepterat 
deras försäkringar via telefon??!! inklusive fullmakter så att de 
ska kunna säga upp våra  befintliga försäkringar! Hutlöst!!! 
 jag har mailat dem men misstänker att de kommer terrorrisera oss 
med påminnelser ( ja, även betalningspåminnelser) fast vi inte 
köpt/skrivit på något!  Är detta verkligen god sed???  Ja, jag är 
upprörd, för de stjäl kraft och energi av mig - misstänker att de 
även kommer kontakta mina befintliga försäkringsföretag och då måste 
jag lägga tid med att säkerställa att det inte händer något där!  
 
Får de verkligen göra så här??  
Ditt namn (frivillig uppgift): Veronica Malmgren Din e-postadress 
(för kopia av meddelande och om svar önskas): 
veronica.malmgren@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronica.malmgren@gmail.com
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Från: rolf.persson@bevi.se 
Skickat: den 11 november 2011 13:34 
Till: Konsumentverket 
Ämne:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring  
Bifogade filer: Konsumentombudsmannen.pdf 
 
 
Ärende:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring 
Meddelande: DEtta försäkringsbrev kom efter att någon ringt min 
sambo och frågat om hon ville byta bolag. Hon svarade då nej 
tack. Säljaren bad om att i alla fall få skická en offert vilket 
hon till slut accepterade. Sedan kom detta försäkringsbrev. Vid 
telefonkontakt så svarade Trygg Hansa att hon bara skulle se 
detta som en offert........ Mycket dåligt av ett så etablerat 
företag!!!! Det står ju t.o.m. att hon aktivt valt t.ex. själrisk 
etc. 
 
DÅLIGT!!!! Tycker Tryg Hansa skall förbjudas använda sådana här 
metoder. 
Ditt namn (frivillig uppgift): Rolf Persson Din e-postadress (för 
kopia av meddelande och om svar önskas): rolf.persson@bevi.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rolf.persson@bevi.se
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Från: christer.palmquist@hoganas.com 
Skickat: den 28 mars 2014 13:22 
Till: Konsumentverket 
Ämne: Marknadsföring 
 

Ärendebeskrivning 

Företag: Advisa  

Typ av vara/tjänst: Finansiella tjänster  

Produktnamn: -  

Hur kom du i kontakt med marknadsföringen? Telefonförsäljning  

När kom du i kontakt med marknadsföringen? 2014-03-26  

Bakgrund till anmälan:  

Advisa ringer upp min fru och vill prata med henne angående att se om hon inte kan få bättre ränta på 

sina lån. Hon står upptagen och talara om ett flertal gånger att hon inte har tid just nu och talar om för 

personen att min man har hand om våra lån. Då ber personen att få ringa upp onsdag eftermiddag så 

att dom kan få prata med mig. På onsdagen ringer en person och frågar om vi är nöjda och jag talar om 

för denna person att dom gjorde precis samma sak förra året vilket slutade med en lång ursäkt från 

ansvariga personer. När jag idag (20140328) läser min post har dom gjort precis samma sak som förra 

året och tagit ut en massa kreditupplysningar på mig och min fru. För det första så har ingen pratat 

med mig om att förbättra några räntor och ingen har upplyst mig om att dom kommer att plocka ut en 

massa kreditupplysningar på mig och det samma hände förra året. Min fru har inte på något sätt 

medgivit någonting utan bad dom ringa upp en annan dag (onsdagen). När jag idag (20140328) ringer 

och frågar vad dom hittar på påstår han att min fru har gått med på att dom kan ta ut 

kreditupplysningar på oss och kolla över våra lån vilket är helt fel. 

Jag talade om för dom förra året och även tidigare denna vecka att jag vill absolut inte ha med dom att 

göra överhuvudtaget. Ringer upp dom idag (20140328) och ber att få tala med någon ansvarig och 

förklarar vad det gäller då säger personen jag talar med att jo min fru hade talat om att dom kunde 

göra upplysningar på mig och när jag säger att detta är fel vill dom lyssna igenom samtalet och 

återkomma en annan dag. 

Tidigare kontakter:  

Dom ville återkomma när dom lyssnat igenom samtalet med min fru. 

Övriga upplysningar:  

Tycker att de kör med tvivelaktiga metoder och kan inte ta ett nej samt att det tar information på 

personer det inte talat med när samma sak hände förra året fick jag en ursäkt och dom erkände att 

dom gjort fel men samma sak händer nu igen. 

Personinformation 

Namn: Christer Palmquist  

E-postadress: christer.palmquist@hoganas.com 

mailto:christer.palmquist@hoganas.com
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