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Sammanfattning 

 

Konsumenter kan ofta anses vara i underläge i avtalssammanhang och behöver av den 

anledningen extra skydd. Idag blir många konsumenter uppringda i sina hem eller på sina 

mobiltelefoner av telefonförsäljare. Många konsumenter tycker att detta är jobbigt och 

provocerande. Konsumenten kan ofta vara upptagen eller distraherad av annat och det finns 

många gånger risk för att konsumenten omedvetet tackar ja till ett försäljningserbjudande. 

Konsumenten kan t.ex. slänga ur sig ett ja i förbifarten, utan att riktigt ha uppfattat vad 

avtalsvillkoren innebär. Det finns dessutom vissa grupper av konsumenter som kan vara extra 

utsatta vid avtalssammanhang, speciellt vid försäljning per telefon. Konsumentverket vill av 

dessa anledningar stärka konsumentskyddet genom att införa ett skriftlighetskrav på muntliga 

avtal per telefon. Skriftlighetskravet skulle innebära att konsumenten inte blir bunden av det 

muntliga avtalet förrän denne signerat ett skriftligt avtal i efterhand. Konsumentverket anser att 

detta skulle kunna öka konsumentens skydd och minska risken för att konsumenter ingår avtal 

som de egentligen inte menar att ingå.  

 

Som framgått kan telefonförsäljning många gånger ställa till problem för konsumenten. I 

uppsatsen utreds huruvida det överhuvudtaget är nödvändigt med ökat konsumentskydd vid 

telefonförsäljning. En statlig utredning har bland annat framfört att införandet av ett 

skriftlighetskrav skulle kunna stärka konsumentskyddet. I utredningen framhålls det vidare att det 

finns andra brister i gällande konsumentskydd vid telefonförsäljning. Vi anser att det befintliga 

konsumentskyddet, med vissa förbättringar i de brister som finns i NIX-Telefon, utgör ett 

tillräckligt konsumentskydd vid telefonförsäljning.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Avtalsrätten bygger på den kända “Anbud-accept-modellen”. Enligt denna modell är ett avtal 

bindande först när anbudet accepterats enligt 1§ Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan även kallad AvtL). För att det ska vara ett 

bindande avtal krävs det att accepten är ren. En accept som är ren är en accept som endast ger 

svar på anbudet och inte lägger till, drar ifrån eller ändrar något ytterligare.1 En accept som 

modifierar anbudet är en oren accept och leder alltså inte till avtal. Den orena accepten anses då 

vara ett nytt anbud enligt 6§ AvtL.  

 

I praktiken är det oftast mer komplicerat än så här. Ofta håller inte anbud-accept-modellen och 

det blir svårt att bedöma vad som har avtalats och inte. Ett muntligt avtal kan innebära stor 

osäkerhet och har lågt bevisvärde i tvister.2 Muntliga avtal är dock nödvändiga för att avtal ska 

kunna ingås på ett smidigt sätt. Att ett muntligt avtal är bindande är en generell avtalsrättslig 

princip3 och följer av att avtal ej måste vara skriftliga enligt 1 kap. AvtL. 

 

Sedan 1970-talet har det i Sverige skett en utveckling mot ökat skydd för konsumenter genom 

civilrättslig, marknadsrättslig och processrättslig lagstiftning.4 Idag är konsumentskyddet starkare 

än någonsin förut. Konsumentverket anser dock att brister i konsumentskyddet fortfarande finns, 

speciellt vid marknadsföring och försäljning per telefon. Konsumenter anses ofta vara den 

svagare parten i avtalssammanhang och kan därför vara i behov av skydd. En konsument som 

erhåller ett anbud från en försäljare kan många gånger ha svårt att uppfatta avtalsvillkoren eller 

annan viktig information i avtalet. 

 

Vid just avtal per telefon kan dessutom konsumenter ofta vara distraherade eller upptagna med 

annat när de blir uppringda. De kan då lätt slänga ut sig ett ja i förbifarten, trots att de inte riktigt 

har uppfattningen av vad de accepterat. Har konsumenten omedvetet tackat ja till ett erbjudande 

kan avtalet bli bindande, trots att konsumenten inte riktigt uppfattat avtalets innehåll. Ett 

ytterligare problem är att konsumenter inte alltid kan vara riktigt säkra på vem de ingår avtal 

                                                
1 Adlercreutz, Gorton s 68 f. 
2 Adlercreutz, Gorton s 53 ff. 
3 SOU 2015:61 s 167. 
4 Gerhard s 15.  
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med, då det som sägs endast är muntlig och det är upp till konsumenten själv att bedöma om 

näringsidkaren är trovärdig.  

 

Med grund i det ovansagda finns det förslag på att det ska bli obligatoriskt med ett skriftligt avtal 

som i efterhand bekräftar det muntliga avtal som ingåtts per telefon. Muntliga avtal per telefon 

som inte har bekräftats skriftligen ska då anses ogiltiga. 

 

1.2 Problemformulering 

Finns det brister i gällande konsumentskydd vid telefonförsäljning och kan i så fall statens 

utredning om införandet av skriftligt avtal, ändringar i näringslivets eller andra åtgärder, stärka 

konsumentskyddet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera brister i gällande konsumentskydd avseende 

telefonförsäljning till konsumenter. Syftet är således att undersöka om konsumentskyddet 

behöver stärkas och hur detta i så fall kan åtgärdas genom rättsliga åtgärder så som införande av 

skriftliga avtal eller införande av opt-in-lösning vid telefonförsäljning. Syftet är även att 

undersöka om en förändring av näringslivets egenåtgärder skulle kunna stärka 

konsumentskyddet.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats fokuserat på svensk lagstiftning avseende konsumentskydd och avtal.  

Vi har inte för avsikt att undersöka företag som med oseriösa försäljningsmetoder bedriver 

telefonförsäljning. Företag som dessa försöker genom olika former av bedrägeri, medvetet lura 

konsumenter, t.ex. genom att ringa och påstå att ett avtal har ingåtts och därefter skicka ut bluff-

fakturor.5 

 

1.5 Metod och material 

I uppsatsen undersöks gällande lagstiftning avseende konsumentskydd vid telefonförsäljning 

före-, vid- och efter avtalsbindande. Med grund i detta görs en analys av hur det befintliga 

konsumentskyddets skulle kunna stärkas. Utgångspunkten för analysen är att undersöka svensk 

                                                
5 Svensk handel - “hantera bulffaktura” 
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lagstiftning, närmare bestämt; lagtext, förarbeten, praxis samt juridisk doktrin. Lagar som är av 

särskilt intresse är; Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) även kallad 

distansavtalslagen, Konsumentköplag(1990:932), Lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område(1915:218) även kallad avtalslagen, Konsumenttjänstlag(1985:716), 

Marknadsföringslag(2008:486) samt Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden(1994:1512) 

även kallad avtalsvillkorslagen. Dessutom är näringslivets egenåtgärder av stort intresse för 

undersökningen.  

 

Uppsatsen bygger på material inom den traditionella rättskälleläran och genom detta material 

analyserar och systematiserar vi olika juridiska begrepp och rättsregler. I uppsatsen förs således 

en argumentation och analys som leder till klarhet och förståelse om gällande rättsregler och 

andra källor inom juridikens område.6  I uppsatsen behandlas även material som faller utanför den 

traditionella rättskälleläran för att få en bredare synvinkel över de olika konsumentskydd som 

existerar i Sverige. Exempel på sådana källor är NIX-Telefon, konsumentverkets rapport och 

HUI:s rapport om konsumentskydd som framhåller fakta om det konsumentskydd, som inte alltid 

går att utläsa i allmänna lagregler.7   

 

1.6 Disposition 

I uppsatsen andra kapitel introduceras läsaren för begreppet telefonförsäljning. Kapitlet innehåller 

en presentation av i vilka lagar begreppet framkommer och även hur begreppet ska tolkas. I 

kapitlet återges även en överblick över hur telefonförsäljning bedrivs i Sverige och i vilken 

utsträckning telefonförsäljning förekommer. 

 

Vidare i uppsatsens tredje kapitel behandlas det befintliga grundläggande konsumentskyddet som 

kan tillämpas vid avtal per telefon. Första delen i kapitlet anger definitionen av begreppet 

konsument och det ges även en förklaring till varför konsumentskyddet behövs.  Resterande del 

av kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet tar upp konsumentskydd innan avtals 

ingående. Det andra avsnittet behandlar det konsumentskydd som eventuellt skulle kunna bli 

tillämpligt vid avtals ingående. Det tredje och sista avsnittet tar fokus på vilket konsumentskydd 

som finns efter avtals slutande och hur detta blir tillämpligt. Sista delen av kapitlet tar även upp 

                                                
6 Peczenik SvJT 2005 s 249 f. 
7 A.a s 250. 
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två nämnder; Allmänna reklamationsnämnden och Etiska nämnden för marknadsföring och deras 

funktion i att skydda konsumenten.  

 

Fjärde kapitlet inleder med en förklaring till vad som föranledde utredningen i SOU 2015:61 - 

“Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”. Kapitlet redogör sedan för de områden som 

utredningen belyser mest t.ex. skriftlighetskravet och opt-in-lösning vid telefonförsäljning. I SOU 

2015:61 redogörs det även för de brister som finns i NIX-Telefon. 

 

I femte kapitlet görs en analys av de berörda potentiella åtgärder mot bristande konsumentskydd 

vid telefonförsäljning som framkommit i uppsatsens referensram.  
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2. Allmänt om telefonförsäljning 

2.1 Begreppet Telefonförsäljning 

Begreppet telefonförsäljning är inte definierat i lagtext, men förekommer t.ex. i 3:4 

distansavtalslagen (nedan även kallad DAL). Av uttalanden i förarbeten förstås det ha samma 

innebörd som “marknadsföring per telefon som syftar till distansavtal”.8 I prop 2004/05:13 

framgår det att när en näringsidkare, utan att ha blivit ombedd, ringer upp en konsument för att 

sälja en vara eller tjänst bör presumtionen vara att samtalet syftar till distansavtal.9 Detta anses 

dock inte vara fallet om näringsidkaren ringer upp en konsument som den haft kontakt med 

tidigare eller om den ringer upp i enlighet med konsumentens önskemål angående t.ex. 

beställning av varor för hemkörning.  

 

I de fall konsumenten ringer näringsidkaren, om kontakten beror direkt på näringsidkarens 

marknadsföring, t.ex. uppmaningar i reklam att kontakta näringsidkare för rådgivning, kan även 

detta enligt lag räknas som telefonförsäljning.10 

 

2.2 Telefonförsäljning i Sverige 

Enligt en statlig utredning, SOU 2015:61, har det visat sig vara svårt att göra en komplett 

kartläggning av telefonförsäljningens ekonomiska betydelse och omfattning. Den största 

anledningen till detta är att det saknas omfattande statistiska uppgifter. I utredningen kunde man 

dock dra slutsatsen att telefonförsäljning klart förekommer i stor utsträckning.11 En 

intervjuundersökning gjordes 2013 av TNS Sifo åt Konsumentverkets vägnar. Undersökningen 

visade att den dominerade kanalen för marknadsföring och försäljning per telefon var fast telefon. 

Fast telefon angavs även i marknadsförings- och försäljningssyfte vara nästintill dubbelt så vanlig 

som mobiltelefon. 84 % av de tillfrågade konsumenterna i undersökningen angav att de under 

året blivit uppringda av telefonförsäljare.12 Abonnemangstjänster och prenumerationer är den 

dominerande sektorn inom telefonförsäljning. Telekomsektorn, dvs. abonnemang för mobil och 

fast telefon, tv och internet, stod nästan fyra av tio försäljningssamtal enligt undersökningen. 

                                                
8 Se Prop. 2004/05:13 s 134. 
9 Se A.prop. s 134. 
10 Se Prop 2013/14:71 s 19. 
11 SOU 2015:61 s 30. 
12 Se närmare om undersökningen i Konsumentrapporten 2014 och Underlag till Konsumentrapporten 2014 s 46 

f. samt bilaga 13. 
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Försäkringar, el/energi/uppvärmning samt bok-och tidningsprenumerationer utgjorde den andra 

stora sektorn.13 

 

Enligt organisationen Kontaktas14 uppskattningar förekommer det ca 200-360 miljoner samtal i 

försäljningssyfte i Sverige varje år.15 HUI research “Handelns Utredningsinstitut”, som bedriver 

forskning och gör undersökningar på uppdrag, genomförde år 2008 en regressionsanalys som 

visade på att runt 45 % (50 % median) av telefonanvändningen bland svenska företag, oavsett 

omsättningen eller antalet anställda, var för att kontakta nya kunder i försäljningssyfte. Statistik 

från Post- och telestyrelsen visar att telefonanvändningen förblir fortsatt hög trots att antalet 

utgående samtal och samtalens längd minskat med ca 16 % vardera mellan är 2008-2013.16 HUI:s 

undersökning visade även att det vid dryga hälften av alla muntliga samtal där avtal ingåtts, ofta 

eller aldrig följdes upp med ett skriftligt avtal.   

 

  

                                                
13 Se närmare om undersökningen i Konsumentrapporten 2014 s 20. 
14 Kontakta är en bransch-och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös 

kundservice och försäljning på distans.  
15 Se Kontaktas remissvar till, utredningen SOU 2015:61, s 6. 
16 Se närmare om HUI:s undersökning “Telefonen- en viktig affärskanal 2015”, s 2. 
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3. Grundläggande om befintligt konsumentskydd 

3.1  Inledande kommentarer 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en översikt över hur det befintliga konsumentskyddet 

som finns vid telefonförsäljning ser ut. I svensk lagstiftning och genom näringslivets 

egenåtgärder finns det konsumentskydd som gäller före-, vid- och efter avtals slutande. 

Inledningsvis i detta kapitel ges en definition av begreppet konsument och en förklaring till 

konsumentens behov av skydd. I kapitlets andra del ges en redogörelse av de konsumentskydd 

som finns att tillgå innan avtals ingående. Efter följer en beskrivning av de skydd som skulle 

kunna skydda konsumenten, men som idag inte är ett krav vid telefonförsäljning, s.k. formalavtal. 

Därefter ges en överblick av det konsumentskydd en konsument erhåller efter avtals slutande. 

Avslutningsvis nämns även två nämnder, DM-nämnden och ARN. Dessa behandlar köprättsliga 

tvister mellan näringsidkare och konsument. 

 

3.1.1 Definition av begreppet konsument 

Definitionen av en konsument är enligt 3 § marknadsföringslagen (nedan även kallad MFL) en 

“fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. 

Samma definition används i allmänhet i de civilrättsliga konsumentskyddslagar som finns i 

Sverige. I bland annat konsumentköplagen anges det i 1§ 5 st. vad som avses med en 

konsument.17 I boken Svensk och europeisk marknadsrätt 2 anges att en privatperson som köper 

varor eller förvärvar andra produkter för enskilt bruk är en konsument.18  

 

3.1.2 Varför finns konsumentskydd? 

Som tidigare nämnts inleddes det på 1970- talet ett omfattande arbete för att på olika sätt stärka 

konsumentens ställning på marknaden, dels genom lagstiftning och dels på annat sätt, t.ex. genom 

egenåtgärder från näringslivet. Detta ansågs nödvändigt då det efter andra världskriget skedde en 

markant ekonomisk tillväxt som gjorde att människor fick mer pengar att handla för och detta 

bidrog till att konsumtionen ökade kraftigt. I stor utsträckning försvann småbutiker som ersattes 

av butikskedjor och som i sin tur medförde att näringsidkare och konsumenter blev alltmer 

anonyma i förhållande till varandra. Näringsidkare började också i allt större utsträckning att 

använda sig av reklam och marknadsföring för att få större avsättning på sina tjänster och varor. 

                                                
17 Se Prop. 2007/08:115 s 64 f. 
18 Se Bernitz s 50. 
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Konsumenten fick därmed större svårighet med att överblicka den svällande marknaden och 

utsattes för ett starkare köptryck.19  

 

Avtalsvillkor som inte har förhandlats individuellt mellan köpare och säljare utan ensidigt av 

näringsidkare, s.k. standardavtalsvillkor, började användas flitigt i köpekontrakten, vilket även 

det medförde att näringsidkares position förstärktes. Sammantaget gjorde detta att konsumenter 

hamnade i underläge. Av den anledningen började lagstiftningar såsom konsumentköplagen, 

konsumenttjänstlagen, avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen att införas.20 

 

Reglerna, som är till för att skydda konsumenten, kan delas upp i tre olika slag; civilrättsliga, 

marknadsrättsliga och processrättsliga regler. Civilrättsliga regler är till för det enskilda fallet - 

den enskilda konsumenten mot den enskilda näringsidkaren. Sådana regler finns i t.ex. 

konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Marknadsrättsliga regler har till uppgift att 

allmänt dra gränser för näringsidkares handlande på marknaden. Av de lagar som tas upp i denna 

uppsats utgör marknadsföringslagen den främsta marknadsrättsliga regleringen. Det förekommer 

även marknadsrättslig reglering i avtalsvillkorslagen. För att underlätta för konsumenten att ta 

tillvara på sina rättigheter i en domstol finns vissa processrättsliga regler.21 Framförallt 

förordningen om Allmänna reklamationsnämnden.22 

 

Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, och distansavtalslagen är alla tvingande lagar till 

konsumentens förmån enligt 3§ KKöpL, 3§ KtjL och 4§ DAL. Det innebär att konsumentens 

rättigheter inte kan avtalas bort. Det finns dock inget som hindrar från att avtala om bättre villkor 

för konsumenten än vad lagen anger.23 Enligt avtalsvillkorslagen måste villkor som strider mot 

tvingande civilrättslig lagreglering anses oskäliga.24 

 

  

                                                
19 Grobgeld, Norin s 19 f. 
20 A.st. 
21 A.st. 
22 Gerdhard s16. 
23 A.a s 80, 167, 208. 
24 A.a s 201. 
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Enligt statens utredning, SOU 2015:61, bedöms vissa grupper vara särskilt utsatta när det gäller 

telefonförsäljning. Av utredningens kartläggning är dessa grupper exempelvis  

 

“... vissa äldre personer, personer som inte behärskar svenska språket och  

Personer med olika funktionsnedsättning. De kan ha svårare än andra grupper  

att uppfatta och förstå telefonförsäljarens erbjudande och de avtalsvillkor som  

presenteras. De kan påverkas mer än andra grupper av den stress som en  

konsument kan uppleva när en telefonförsäljare ringer och vill ha en snabb 

 accept. Sammantaget upplever dessa grupper större svårigheter när det gäller  

att hävda sina rättigheter som konsument vid telefonförsäljning.”  25 

 

3.1.3 Allmänt om avtal i konsumentförhållanden 

I 1 kap. avtalslagen står det om de allmänna reglerna gällande slutande av avtal. Avtalslagen 

bygger på anbud-accept modellen och även den s.k. löftesprincipen. Löftesprincipen innebär att 

ett anbud i allmänhet är oåterkalleligt under acceptfristen, det vill säga tiden som går åt för 

anbudstagaren att pröva anbudet från och med det att anbudet kommit till adressatens kännedom. 

En accept till ett anbud om slutande av avtal blir bindande och vardera part blir därmed bundna 

genom sin angivna viljeförklaring.26 

 

Ett avtal kan även tillkomma genom konkludent handlande, dvs. att en part visar att den är 

införstådd med att ett avtal ingåtts utan att detta utryckts muntligen eller skriftligen. Exempel på 

detta kan vara när parten genom handlande, gester eller på annat liknande sätt markerar att den 

går med på avtalet. Även passivitet kan i vissa fall räknas som konkludent handlande, men detta 

bör dock bedömas med stor försiktighet när det kommer till konsumenter. Syftet som ligger 

bakom konsumentlagstiftningen bör beaktas och passivitet ska endast komma på fråga när det är 

uppenbart att denna passivitet innebär ett uttryck för konsumentens vilja. 27 

 

När ett avtal har ingåtts muntligen eller konkludent kan det ibland vara svårt att bevisa vad som 

har avtalats. Bevisbördan ligger på den som principiellt påstått att ett avtal har ingåtts och därmed 

också bevisbördan för vilket innehåll avtalet har. Ofta är situationen dock den att parterna ofta är 

                                                
25 SOU 2015:61 s 126 f. 
26 Adlercreutz, Gorton s 57. 
27 Eriksson, Nordling, Palm s 20 ff. 
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mer oense om hur en reglering exakt är utformad mer än om en viss reglering existerar eller inte. 

När det gäller konsumentförhållanden anses det att näringsidkaren ofta har bättre möjligheter att 

säkerhetsställa bevisning om avtalets innehåll och bör därför få ett större ansvar för det. En annan 

inställning än denna skulle med sannolikhet försvaga de konsumentlagsyften som ligger bakom 

konsumentskyddet. Om konsumenten dock driver en uppfattning som får anses som mycket 

avvikande från det normalt förekommande, bör bevisbördan mer läggas på konsumenten, även 

om dessa beviskrav inte kan läggas så höga. 28 

 

3.2 Konsumentskydd innan avtals ingående 

3.2.1 Marknadsföringslag (2008:486) 

Genom införandet av den första marknadsföringslagen 1970 sattes konsumentskyddet i fokus. 

Lagstiftaren försåg lagen med en generalklausul som gjorde det möjligt att ingripa mot otillbörlig 

marknadsföring och reklam genom lag. I samband med lagstiftningen tillsattes 

konsumentombudsmannen som ett statligt kontrollorgan. Dagens marknadsföringslag, den fjärde 

i ordningen, föranleddes av ett EU-direktiv som tillkom år 2005. Direktivet gällde otillbörliga 

affärsmetoder och implementerades i 2008 års marknadsföringslag för att man på ett korrekt sätt 

skulle kunna upprätthålla kravet på införlivning av direktivet.29  

 

Marknadsföringslagen är som ovan nämnt en marknadsrättslig reglering som gäller generellt för 

hela näringslivet och mot all typ av marknadsföring, såsom när företag kontaktar konsumenter 

vid telefonförsäljning. Lagen gäller för alla branscher, säljformer och distributioner.30 Genom 

marknadsföringslagen får konsumenten främst skydd mot vilseledande och aggressiv 

marknadsföring, även sådan som sker per telefon. Enligt 5§ MFL ska företagen tillämpa god 

marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot detta ska anses som otillbörlig enligt 6 § 

MFL. Med otillbörlig marknadsföring menas marknadsföring som har en negativ inverkan på 

konsumentens förmåga att fatta ett motiverat köpbeslut. Detta kan förekomma vid t.ex. 

telefonförsäljning i de fall då näringsidkaren använder sig av försäljningsmetoder som kan anses 

otillbörliga.  

 

                                                
28 Eriksson, Nordling, Palm s 36 f. 
29 Bernitz s 37 ff. och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden.  
30 Se Prop. 2007/08:115 s 61.  
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Två viktiga begrepp inom reglering av direktmarknadsföring är opt-in och opt-out. Opt-in-

lösning innebär att konsumenten själv begärt och aktivt samtyckt till att bli kontaktad i 

försäljnings- eller marknadsföringssyfte. Det finns alltså ett krav på godkännande i förhand. Dock 

finns det undantag från detta krav som kan läsas om mer nedan i avsnitt 3.2.2. Opt-in-lösning 

gäller främst vid marknadsföring via t.ex. e-post och sms och är i Sverige reglerat genom 19 § 

MFL.31 

 

Opt-out-lösning innebär istället att mottagaren kan avregistrera sig från att bli kontaktad per 

telefon av ett visst företag eller skriva in sig i ett så kallat spärregister. Spärregistret hindrar 

företag från att kontakta personer i syften som gäller försäljning och marknadsföring.32 Opt-out-

lösning regleras i Sverige genom marknadsföringslagens 21 §.33 

 

3.2.2 NIX-Telefon  

I svensk lagstiftning tillämpas alltså s.k. opt-out-lösning vid marknadsföring per telefon. En 

fysisk person måste motsätta sig kontakt vid marknadsföring per telefon genom att t.ex. själv 

kontakta näringsidkaren om detta. I Sverige finns det egenåtgärder som skapats av branscher och 

organisationer för att skydda konsumenten vid marknadsföring och försäljning. Den främsta 

egenåtgärden när det gäller telefonförsäljning är föreningen NIX-telefon. 

 

NIX-Telefon är ett spärregister hos föreningen NIX-Telefon. Föreningen drivs av dess 

medlemmar som är tio branschorganisationer. Bland dessa medlemmar finns 

intresseorganisationen SWEDMA som har fått i uppdrag av föreningen NIX-Telefon att sköta 

administrationen.34 Till spärregistret kan privatpersoner anmäla sina telefonnummer för att slippa 

oönskade samtal från näringsidkare som kontaktar dem i försäljnings-, marknadsförings eller 

insamlingssyften.35 Det finns ingen lagreglering för NIX-telefon, men föreningen grundar sig på 

21 § MFL som anger att, “En näringsidkare får använda andra metoder för individuell 

kommunikation på distans än sådana som avses i 19 §, om inte den fysiska personen tydligt 

motsatt sig att metoden används.”.36 

                                                
31 Se 19 § MFL. 
32  Se närmare Swedmas dokument “10 viktiga punkter vid marknadsföring via e-post till privatpersoner”. 
33 Se 21 § MFL. 
34 Förening NIX-Telefon - “Organisationen”. 
35 Förening NIX-Telefon - “Om NIX-Telefon”. 
36 Se MFL 21§ och Förening NIX-Telefon - “Lagar & bestämmelser”. 
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 Detta betyder att en näringsidkare inte får kontakta en fysisk person i marknadsföringssyfte om 

denne motsatt sig sådan typ av kontakt. Det innebär också att marknadsförare och försäljare är 

skyldiga att kontrollera om de konsumenter de tänkt kontakta finns med i något spärregister, 

exempelvis NIX-registret.37  

 

Det finns stor efterfrågan av tjänsten NIX-Telefon. Vid årets slut 2014 fanns total ca 2,8 miljoner 

privata fasta abonnemang i Sverige. I maj 2015 uppgick antalet anmälda fasta privata 

telefonnummer i registret till ca 1,4 miljoner. Detta innebär att cirka hälften av alla fasta privata 

telefonabonnemang är anmälda i NIX-Telefon spärregister.38 Sedan det i juni 2013 blev möjligt 

att anmäla mobiltelefonnummer till NIX-Telefon har trenden visat på en stor efterfråga bland 

konsumenterna att även kunna ansluta sina mobilabonnemang till spärregistret.39   

 

I ett rättsfall från den 21 maj 2015 rörande “Marknadsföring till konsumenter genom påringning 

till mobiltelefon”40 förde KO talan till Marknadsdomstolen för att genom 5 § MFL kunna driva 

fram ett förbud mot telefonförsäljning till fysiska personers mobiltelefoner. Förbudet skulle gälla 

all telefonförsäljning med undantag för de fall då konsumenten själv tagit initiativet till kontakt 

eller då ett befintligt kundförhållande redan existerar.  

 

KO anförde att SverigesEnergi, genom att kontakta konsumenter på deras mobiltelefoner, hade 

handlat i strid med 5 § MFL. SverigesEnergi hade även genom att kontakta konsumenterna utan 

deras aktiva samtyckte, agerat otillbörligt enligt 6 § MFL då konsumenternas förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut hade kunnat påverkas märkbart. KO yrkade därför vid vite att 

SverigesEnergi skulle förbjudas att fortsätta med denna typ av marknadsföring enligt 23 och 26 

§§ MFL. 

 

SverigesEnergi bestred KO:s yrkande om förbud mot kontakt i marknadsföringssyfte till 

mobiltelefoner. Företaget påtalade att dess marknadsföring inte stred mot god 

marknadsföringssed och att marknadsföringen inte varit på sådant sätt att den kunde anses vara 

                                                
37 Förening NIX-Telefon “regler” finns stadgat i NIX-telefons regler p. 6. 
38 SOU 2015:61 s 136. 
39 Förening NIX-Telefon - “NIX-Telefon inför teknikoberoende spärr för telefoni”. 
40 Se MD 2015:8. 
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otillbörlig. SverigesEnergi anförde även att det inte fanns någon lagreglering i 

marknadsföringslagen om att konsumenter inte får kontaktas på sina mobiltelefoner.  

 

I bedömningen från marknadsdomstolen framgår att bestämmelserna vad det gäller påringning till 

fast telefon och mobiltelefon har föråldrats. De skillnader som tidigare fanns mellan fast telefon 

och mobiltelefon finns inte längre. Utvecklingen har medfört att det numera är möjligt att 

registrera sitt mobilnummer i spärregistret NIX-Telefon och marknadsföringslagens 21 § numera 

gäller både för marknadsföring via mobiltelefon och fast telefon.41 Enligt en rapport från Post-

och telestyrelsen framgår det även att många konsumenter idag inte använder sig av fast telefon. 

Fler och fler använder sig av enbart mobiltelefoner eller fast telefon som är vidarekopplad till en 

mobiltelefon.42  

 

Marknadsdomstolen påtalar även problemet att konsumenter som blir uppringda till sina 

mobiltelefoner kan befinna sig i situationer där det kan vara svårare att fatta välgrundade 

affärsbeslut. Detta menar domstolen inte endast är ett problem som gäller vid påringning till 

mobiltelefon, utan även vid påringning till fast telefon.  

 

Marknadsdomstolens bedömning blev slutligen att påringning till mobiltelefon ska anses 

förenligt med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.43 

 

Bernitz, ger i en artikel kallad “Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av 

mobiltelefoner”44 sin syn på utgången i målet. Bernitz anser att den teknologiska utvecklingen 

gjort bestämmelser som anger skillnader mellan fast telefon och mobiltelefon föråldrade. I EU-

domstolen har en rad olika mål tagits upp som rör frågan om otillbörliga affärsmetoder. Det har i 

dessa avgöranden slagits fast att inga andra metoder än de som anges i “svarta listan”45 är att anse 

som otillåtna affärsmetoder.46 I Sverige finns svarta listan implementerad i SFS 2008:387. Svarta 

listans punkt 26 tar upp aggressiv telefonförsäljning som otillbörlig. Enligt Bernitz bör detta 

                                                
41 Se MD 2015:8. 
42 Se Post- och telestyrelsen rapport PTS-ER-2012:24. 
43 Se MD 2015:8. 
44 Se Bernitz, Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av mobiltelefoner, Juridisk Tidskrift nr 1 

2015/16 s 160 ff.  
45Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. 
46 Se Bernitz, Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av mobiltelefoner, Juridisk Tidskrift nr 1 

2015/16 s 164. 
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innebära att när det gäller andra former av telefonförsäljning, som alltså inte är att anses som 

aggressiv, ska man i varje enskilt fall pröva om marknadsföringen står i strid med 

generalklausulen och således är otillbörlig, 5 § MFL. Bernitz pekar även på att det inte är möjligt 

att, genom generalklausulen, skapa och uppehålla ett totalförbud mot en viss 

marknadsföringsmetod. Han motsätter sig alltså det KO hävdade i målet.47  

 

I samband med grundandet av NIX-telefon upprättades ett dokument med regler för hur registret 

ska vara organiserat, vilka telefonnummer som får införas i registret och mot vilka typer av 

telefonsamtal som registret skyddar.48 Det finns två undantag från reglerna då företag får 

kontakta konsumenter i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyften, även om 

konsumenten är anmäld till spärregistret. Det ena undantaget är när konsumenten uttryckligen 

gett sitt samtyckte till att bli kontaktad i just det syftet som samtycket avser enligt 10 § 

personuppgiftslagen (1998:204). Det andra undantaget är när ett etablerat kundförhållande mellan 

konsument och marknadsförare/försäljare redan finns. 

 

Det första undantaget, uttryckligt samtycke, kan även gälla tredje part, s.k. leads. När en person 

t.ex. deltar i en tävling på nätet kan det i det finstilta framgå att personen samtycker till att dennes 

nummer kan användas och säljas till andra företag. Enligt Tandberg, chefsjurist på Swedma, är 

denna metod inte att rekommendera. Han menar på att insamlingen av samtycken blir mer 

effektivt om kunderna aktivt själva väljer att bli kontaktade. Tandberg lyfter även frågan om s.k. 

leads innebär att uppgifterna tagits fram på ett etiskt sätt?49 I undantaget bland NIX-

Telefonsregler står det att det tydligt måste framgå om samtycket även omfattar att ta emot 

marknadsföringserbjudanden via telefon. Detta görs t.ex. genom att konsumenten ges möjlighet 

att kryssa i en ja-tack-/nej tack-ruta som innebär att konsumenten samtycker respektive inte 

samtycker till att bli kontaktad i marknadsföringssyften.50 

 

Det andra undantaget, när ett etablerat kundförhållande redan finns, innebär att 

marknadsföraren/försäljaren har rätt att lämna anbud om likadana varor och tjänster som var 

underlag vid det ursprungliga samtycket.51 Ett kundförhållande består även en tid efter det att 

                                                
47  A.a s 160 ff.  
48 Föreningen NIX-Telefons regler är godkända av Konsumentverket. 
49 Cornell InfoTorg News 16/7 2012. 
50 Förening NIX-Telefon “regler” finns stadgat i NIX-telefons regler p. 5. 
51 Förening NIX-Telefon “för företag - undantag från kontroll”. 



 

20 

avtalet upphört, vilket innebär att även efter avtalets utgång kan konsumenten bli kontaktad. 

Denna tidsfrist är normalt minst sex månader, men som regel inte mer än ett år.52 

 

Jonas Edström, styrelseordförande i föreningen NIX-Telefon, framförde i en artikel på NIX-

Telefons hemsida att många konsumenter är irriterade över att försäljare kontaktar dem trots att 

de “nixat” sitt nummer i NIX-telefons spärregister.  

 

NIX-Telefon gick i februari 2015 ut med att NIX-reglerna skulle stärkas. Förändringen innebar 

bl.a. att konsumenten gavs en effektivare möjlighet att tacka ja respektive nej till att bli kontaktad 

av telefonsäljare. De ovan nämnda sättet att tacka ja respektive nej kom att förtydligas med att det 

måste framgå vilka företag man samtycker till att bli kontaktad av. Det infördes även ett krav på 

att företag måste mer frekvent än tidigare kontrollera att konsumenten inte finns med i 

spärregistret. Tidigare behövde kontroller endast göras en gång i kvartalet, vilket ändrades till ett 

krav på kontroll varannan månad.53  

 

3.2.3 Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)  

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) ersatte den tidigare lagen Lag om 

konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (2000:274). Lagen från 2000 har sitt 

ursprung i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997.54  Den nu 

gällande lagen bygger på två EU-direktiv; direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om 

distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter 55och direktiv 2011/83/EU av den 25 

oktober 2011 om konsumenträttigheter.56 Lagen innehåller relativt få bestämmelser och fungerar 

som ett komplement till framförallt konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen samt 

konsumentkreditlagen vid tillämpning.57 

 

Med distansavtal avses ett “avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkarens organiserat 

system för att träffa avtal på distans” enligt 1:2 DAL. Det räcker alltså inte att avtalet ingåtts på 

                                                
52 Förening NIX-Telefon “för företag - undantag från kontroll”. 
53 Swedma “Ett NIX ska vara ett NIX - nu skärps reglerna”. 
54 Bet. 2004/05:LU5 s 5. 
55 Se Prop. 2013/14:71 s 11. 
56 Bet. 2013/14:CU7 s 4. 
57 Gerhard s 161. 

http://data.riksdagen.se/dokument/GS01LU5
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distans, utan näringsidkaren måste dessutom ha vidtagit särskilda åtgärder för att organisera en 

försäljning på distans 58 

 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler syftar till att skydda konsumenten i 

samband med t.ex. telefonförsäljning.59 Konsumenten skyddas innan avtalets ingående genom att 

näringsidkaren måste ge konsumenten information, bl.a. om rätten till ångerrätt enligt 2:2 p.9 

DAL. Mer om ångerrättens innebörd kan läsas nedan i avsnitt 3.4.3. Har säljaren inte utgivit 

information om ångerrätt förlängs ångerrätten med ett år från det datum ångerfristen skulle ha 

löpt ut om säljaren hade gett konsumenten informationen, enligt 2:12 4st DAL.  

 

3.2.4 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) 

Avtalsvillkorslagen gäller för alla avtalsvillkor som ställs mot en konsument som erbjuds varor, 

tjänster eller andra nyttigheter av näringsidkare. Lagen blir således tillämplig på de avtalsvillkor 

som ställs upp vid en telefonförsäljning. Lagen innehåller både civilrättsliga och 

marknadsrättsliga bestämmelser och har sitt ursprung i EU-direktivet (93/13/EEG) om oskäliga 

villkor i konsumentavtal. Direktivet innehåller en villkorslista som enligt direktivet är “en 

vägledande, inte uttömmande lista på villkor som kan anses oskäliga”60, s.k. direktivets 

villkorslista.61 Avtalsvillkoren i listan är inte förpliktigande och har inte tagits in i den svenska 

lagstiftningen men bör enligt direktivet typiskt sätt bedömas som oskäliga i de nationella 

rättsordningarna.  Detta gäller dock endast i den omfattning det är fråga om villkor i avtalet som 

inte har varit föremål för individuell förhandling s.k. standardavtalsvillkor. Klausuler som skulle 

anses som ogiltiga enligt direktivet är sådana som exempelvis strider mot tvingande 

konsumentlagstiftning.62  Därtill gjordes det en ändring i 36 § AvtL vid genomförandet av 

direktivet. Ändringen medförde att vid en bedömning om ett avtalsvillkor är oskäligt eller inte, 

ska särskilt konsumentens behov av skydd i egenskap som konsument tas i beaktande.63 

 

Vad som anses som oskäligt enligt 36 § AvtL kan förenklat sammanfattas till tre typer. Den ena 

är att villkoret är oskäligt då det strider mot lagar och regler. Den andra typen är att villkoret leder 

                                                
58 A.a s 163.  
59 A.a s 161. 
60 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, se artikel 3.3. 
61 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, bilaga 1 för direktivets 

avtalsvillkor. 
62 Prop. 1994/95:17 s 94. 
63 Grobgeld, Norin s 198. 
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till en så stor nackdel för konsumenten att det inte blir en rimlig balans mellan konsumentens och 

företagets rättigheter. Den tredje typen av villkor som anses som oskäliga är de klausuler som 

anses vilseledande eller oklara, mer om detta nedan.  Det är upp till Patent-och 

marknadsdomstolen att bedöma om ett villkor är oskäligt eller inte, men domstolen måste också 

ta hela avtalet i beaktande. “Ett villkor som är dåligt för konsumenten kan godtas om av avtalet i 

övrigt ger konsumenten sådana fördelar att de uppväger nackdelarna.”64 

 

De marknadsrättsliga reglerna som finns i avtalsvillkorslagen, paragraferna 3-9§§ AvtvL, gäller 

innan avtals ingående och de civilrättsliga gäller efter avtals slutande. De senare kommer vi 

behandla nedan i avsnitt 3.4.5. Enligt de marknadsrättsliga reglerna får Patent- och 

marknadsdomstolen enligt 3 § AvtvL förbjuda en näringsidkare att tillämpa ett avtalsvillkor som 

är oskäligt mot konsumenten enligt 1 § AvtvL.65 En ansökan kan göras till domstolen av antingen 

KO eller av en sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare66 när det kommer 

till att ta upp frågan om sådant förbud. EU-direktivet medförde som ovan nämnt lagändringar. 

Ändring gjordes i t.ex. 3a § AvtvL som har sin motsvarighet i artikel 21 i direktivet. Paragrafen 

är till för att sätta stopp för avtalsvillkor som innebär att konsumenten blir hänvisad till att ringa 

betalnummer67 efter ingåendet av ett avtal. Det kan t.ex. gälla telefonkontakter för att få 

upplysning om hur en beställd vara fungerar eller reklamation av varan. Villkoret ska i sådana 

fall anses som oskäligt.68  

 

3.3 Konsumentskydd vid avtals ingående 

3.3.1 Formalavtal 

I de föregående avsnitten berörs lagar och egenåtgärder som skyddar konsumenten innan avtals 

ingående vid telefonförsäljning. När det gäller tidpunkten för själva avtalets slutande finns det 

inte mycket som skyddar konsumenten vid försäljning per telefon. Det som skulle kunna skydda 

konsumenten, men som idag inte är ett krav vid telefonförsäljning, är s.k. formkrav.  

 

                                                
64 Konsumentverket “Det finstilta- Tillåtet och otillåtet i köpeavtal, kontrakt, garantier m.m.” s 12. 
65 3§ i Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden upphör att gälla U:2016-09-01/. Paragrafen 

ersätts med en ny lydelse. Marknadsdomstolen ersätts med Patent- och marknadsdomstolen. 
66 En sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare kan ansöka om KO bestämmer sig för att 

inte göra en ansökan. 
67 Telefonnummer som har en högre taxa än vad som anses normalt vid traditionella telefonsamtal. 
68 Prop. 2013/14:15 s 70 f. 



 

23 

Som tidigare nämnts krävs det som utgångspunkt endast två överensstämmande viljeförklaringar, 

ett anbud och en accept, för att ett avtal skall anses bindande. Vid vissa avtalstyper uppställs det 

dock ytterligare krav för att ett avtal ska anses bindande, dessa är s.k. formkrav.69 Formalavtal är 

en viktig avtalsform och framkommer i 1 § 3 st. AvtL. Har en konsument och en försäljare 

muntligt kommit överens om något är det svårt att bevisa avtalets bundenhet. Formalavtalet 

bygger på att särskilda formkrav krävs för att avtalet ska vara bindande. Exempel på formkrav är 

att avtalet ska vara skriftligt, bevittnat, daterat, undertecknat och att viss information ska finnas 

med.70  Vid åsidosättande av formkraven i ett formalavtal är den vanligaste konsekvensen att 

avtalet blir ogiltigt. Dock kan konsekvensen bli någon annan, beroende på vad som var syftet 

med formkraven i avtalet.71 I lagtexten finns det exempel på när avtal i skriftform är ett krav. 

Detta gäller vid t.ex. fastighetsköp och kan utläsas i 4:1 och 4:3 jordabalken eller vid muntliga 

avtal per telefon gällande förvaltnings-och rådgivningstjänster avseende premiepensioner som 

behandlas närmare nedan i avsnitt 5.4. 

 

3.4 Konsumentskydd efter ingått avtal 

3.4.1 Konsumentköplag (1990:932) 

I början på 60-talet påbörjades en utredning angående lagstiftningen på konsumentskyddets 

område. Utredningen resulterade i SOU 1972:28 konsumentköplag. Utredningen låg till grund för 

prop. 1973:138 som sedan efter beslut från regeringen och riksdagen blev konsumentköplagen av 

1973. Lagen kom att gälla vid sidan av 1905 års köplag.72 Drygt tio år senare kom ett nytt förslag 

till en ny konsumentköplag genom SOU 1984:25. Förslaget syftade till att alla 

konsumentköpsrättsliga regler skulle samlas i en och samma lag och att köplagen inte längre 

skulle gälla för konsumentköp. Detta var en start till att försöka göra konsumentskyddet mer 

effektivt och lagförslaget kom att bli dagens konsumentköplag(nedan även kallad KKöpL) av 

1990.73 

 

Konsumentköplagen är på många sätt väldigt lik köplagen, men har vissa skillnader. 

Konsumentköplagen är t.ex. som ovan nämnt tvingande medan köplagen är dispositiv. 

Konsumentköplagen har dessutom på ett flertal punkter givit köparen, dvs. konsumenten, en 

                                                
69 Adlercreutz, Gorton s 56. 
70 Adlercreutz, Gorton s 142 f.  
71 A.a. s 144. 
72 Prop. 1989/90:89 och Ramberg s 7 
73 Eriksson, Nordling, Palm s 17. 
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bättre ställning gentemot säljaren, dvs. näringsidkaren. Köplagen kan i vissa fall tillämpas analogt 

i de fall Konsumentköplagen inte reglerar en fråga, men detta ska ske med försiktighet då man 

inte kan kräva samma prestationer från en konsument som från en näringsidkare.74  

 

Det huvudsakliga syftet med konsumentköplagen, är att skydda konsumenten mot att 

näringsidkaren genom olika typer av metoder, t.ex. kontraktsformulär, använder sig av 

betungande villkor som inskränker köparens rättigheter eller på annat sätt missgynnar köparen, 

enligt köprättsliga regler. Detta huvudsakliga skydd kan utläsas ur 3 § KKöpL och kan tillämpas 

på avtalssituationer vid telefonförsäljning. Innan Konsumentköplagen infördes var det inte 

ovanligt att säljaren i standardkontraktet hade en slagsida i förmån till säljaren som var riktigt 

betungande för konsumenten.75 

 

Konsumentköplagen är endast tillämplig vid köp av lös sak som en näringsidkare säljer till en 

konsument. Med lös sak, även betecknat lösöre, avses fysiska föremål som är flyttbara. Begreppet 

lös sak är en undergrupp till begreppet lös egendom. Med lös egendom avses allt som inte är fast 

egendom. Definitionen av fast egendom finnes i 1:1 jordabalken.  Det som räknas som lös 

egendom utöver lösöre är bl.a. panträtter, värdepapper och fordringar. Lagen är alltså inte 

tillämpbar på dessa då de utgör lös egendom och inte lös sak. 76 

 

Distansavtalslagen nämner inget om vad som gäller vid varans avlämnande, vid dröjsmål, 

garantier, reklamation och hävning. Konsumentköplagen reglerar dessa situationer och man 

behöver därför på avtal vid till exempelvis telefonförsäljning tillämpa även konsumentköplagen. 

Konsumenten har rätt att avbeställa en beställd vara innan den har avlämnats enligt 37§ KköpL. 

Att varan är en tillverkningsvara hindrar inte konsumenten från att avbeställa. Säljaren kan dock 

ha rätt till en viss ersättning enligt 41§ KköpL.77 Säljaren kan bara få ersättning för särskilda 

kostnader som är direkt hänförliga till varan och inte för allmänna kostnader. Tredje punkten i 

41§ tar upp rätt till ersättning för förlust i övrigt. Ersättningens belopp ska dock vara skäligt med 

hänsyn till pris och tidpunkt för avbeställningen etc.78  Avbeställer konsumenten alltså varan 

innan den ens har skickats och varan är av en sort som ofta säljs via telefonförsäljning, t.ex. 

                                                
74 Gerhard s 76 f. 
75 A.st.. 
76 Eriksson, Nordling, Palm s 39 f. 
77 Gerdhard s 103. 
78 Eriksson, Nordling, Palm s 263 f. 
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bokprenumerationer, borde ersättningen för avbeställningen inte bli så hög, om ens existerande. 

Detta på grund av att varor av detta slag är lätta för näringsidkaren att återsälja och inte är 

specialtillverkade eller svåra att lagra.  

 

I 47 § KköpL regleras ansvaret för vissa meddelanden som köparen skall lämna säljaren. Denna 

paragraf påminner om 2st 2:10 DAL som reglerar vad som gäller vid meddelande om utnyttjande 

av ångerrätten vid avtal per telefon. Huvudprincipen är att det är avsändaren som bär risken för 

att dennes meddelande kommer fram i rätt tid och på rätt sätt. Enligt 47 § bär mottagaren risken 

för vissa meddelanden, vilka räknas upp i paragrafen. Det gäller de meddelanden där 

konsumentköplagen ålägger köparen att reklamera eller på annat sätt ge tillkänna att denne anser 

att motparten brustit i sina skyldigheter eller åtaganden enligt avtalet. Av paragrafen följer att 

parten får åberopa sitt meddelande trots att den på grund av missöde vid befordran har försenats, 

förvanskats eller inte kommit fram.79   

 

3.4.2 Konsumenttjänstlagen (1985:716) 

Konsumenttjänstlagen började gälla den 1 juli 1986 efter många års utredning med början 1972 

och har som främsta syfte att stärka konsumentens ställning på service-och 

entreprenadmarknaden visavi näringsidkaren. Första paragrafen nämner de konsumenttjänster 

som är tillämpliga, vilket alltså inte är alla sorters tjänster. Det finns fyra kategorier; arbete på lös 

sak, arbete på fast egendom och byggnader m.m., förvaring av lösa saker och 

småhusentreprenader. Lagen gäller inte tillverkning av lösa saker80 enligt 2 § 1p. KtjL. 

Konsumenttjänstlagens 2 § säger vidare i 2p. att lagen ej är tillämplig beträffande 

installationsarbeten, monteringsarbeten etc. som är att betraktas som endast en biförpliktelse och 

som näringsidkaren utför för att fullgöra ett avtal om köp av lös sak.  

 

Av det ovan anförda framgår det att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig på de typiska 

telefonförsäljningstjänsterna, abonnemang på tv, telefoni och bredband. För dessa tjänster finns 

det ingen särskild lagreglering utan ledning får hittas i andra lagar. Det finns några få paragrafer, 

5:15-19, i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) som reglerar särskilda rättigheter för 

abonnenter m.m. Utöver dessa är t.ex. DAL och AvtvL tillämpliga.  Enligt en rapport från Post 

och telestyrelsen finns det dock inget som hindrar att KtjL tillämpas analogt i de delar det är 

                                                
79 Gerhard s 111.  
80 Dock särskilda bestämmelser om tillverkning av lösa saker enligt 2§ KköpL. 
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tillämpligt.81  

 

Ett scenario där man skulle kunna tänka sig att konsumenttjänstlagen blir tillämplig är t.ex. när en 

näringsidkare, som exempelvis utför arbeten på bilar genom att byta trasiga bilrutor, marknadsför 

sig genom reklam. Skulle en konsument, efter att ha sett reklamen, kontakta näringsidkaren per 

telefon och be om att få tjänsten utförd blir konsumenttjänstlagen tillämplig genom 1 § KtjL och 

tjänsten blir ansedd som arbete på lös sak, se avsnitt 2.1. 

 

Konsumentens ångerrätt går förlorad när det gäller en tjänst som har påbörjats under 

ångerfristen med konsumentens godkännande, se nedan avsnitt 3.4.3. Konsumenten har 

då istället möjlighet att avbeställa tjänsten enligt 42-44 §§ KtjL. I 42 § KtjL står det att,  

 

“Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har näringsidkaren rätt till 

ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste 

utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, 

om avtalet endast hade avsett vad som har utförts.”. 

 

 

  

3.4.3 Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) 

Konsumentskydd finns i distansavtalslagen även efter avtals ingående. Skyddet efter ett avtals 

slutande består av en 14 dagars ångerrättsfrist. Ångerfristen innebär att konsumenten inte är 

bunden till avtalet denne ingått om konsumenten meddelar om frånträde av avtalet inom 

tidsfristen. För att ångerfristen ska börja löpa måste konsumenten inom 14 dagar efter att varan 

mottagits, eller när det gäller en tjänst, från och med den dagen avtalet slöts, enligt 2:10 och 2:12 

DAL, meddela näringsidkaren att han frånträder avtalet. Ångerfristen börjar alltså inte löpa om 

konsumenten t.ex. låter bli att lösa ut varan från posten, utan först när varan är uthämtad.82 

Enligt ett yttrande från Allmänna reklamationsnämnden i ärendet ARN 2000-7590, så kan 

ångerfristen inte tolkas så att det inte inträder någon ångerrätt om konsumenten inte löser ut 

varan. Bestämmelsen i 2:12 DAL är till för att avgränsa ångerfristens längd och otvetydigt avgöra 

om konsumenten i rätt tid har utnyttjat sin ångerrätt.83 Det finns alltså inget som hindrar 

konsumenten att utnyttja sin ångerrätt redan innan varan har kommit konsumenten tillhanda. Det 

                                                
81 Se Post- och telestyrelsens rapport PTS-ER-2010:8 s 28. 
82 Gerhard s 183. 
83 ARN 2000-7590, “Köp av dator”. 
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bör dock nämnas att konsumenten ska stå för de fraktkostnaderna som uppkommer för att skicka 

tillbaka varan enligt 2:13 DAL. 

 

 När det gäller tjänster gäller inte ångerrätten om tjänsten påbörjats under ångerfristen med 

konsumentens samtycke 2:11 1st DAL84, man har då istället möjlighet att avbeställa tjänsten 

enligt 42-44 §§ KtjL. Ångerfristen vid distansavtal tillkom eftersom lagstiftaren ansåg att 

konsumenten kan befinna sig i underläge gentemot säljaren, då det kan vara svårare att bedöma 

den information säljaren lämnar vid avtal på distans. Detta kan leda till att konsumenten ingår 

förhastade köp som denne sedan ångrar i efterhand. Det bör dock nämnas att förhastade köp även 

kan ingås i traditionella butiker, men lagstiftaren ansåg att någon ångerrätt inte behövs för sådana 

köp. Traditionella butiker brukar trots det ofta ha någon sorts ångerfrist, som t.ex. öppet köp 

etc.85 

 

I 2 st 2:10 DAL står det vem som bär risken för att vissa meddelanden, t.ex. vid utövande av 

ångerrätten, kommer fram. Utgångspunkten inom avtalsrätten är som tidigare nämnt att det är 

avsändaren som bär risken för att meddelandet kommer fram på rätt sätt och i rätt tid. När det 

gäller meddelanden angående reklamation eller meddelanden där konsumenten på annat sätt vill 

meddela sin ståndpunkt inom en viss tid gäller dock ofta ett undantag från denna huvudprincip. 

Bestämmelsen innebär att konsumenten får åberopa meddelandet trots att det genom missöde vid 

befordran har försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Det blir istället mottagaren som bär 

risken om konsumenten har skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt. Med “ändamålsenligt 

sätt” menas att konsumenten på ett lämpligt sätt ska kommunicera sitt meddelande. Eftersom det 

inte finns några formkrav i lagen går det lika bra att lämna ett muntligt meddelande såsom via ett 

telefonsamtal, som att skicka e-post, post eller telefax för att kommunicera sitt meddelande. 

Bestämmelserna i 2 ST 2:10 DAL är uttömmande, vilket innebär att andra meddelanden som inte 

avser 1 st. inte kan tillämpas, då gäller istället huvudprincipen.86  

  

                                                
84 Prop.2013/14:15 s 51. 
85Gerhard s 163. 
86 Gerhard s 180.  
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3.4.4 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

Enligt generalklausulen i 36 § AvtL finns ett generellt skydd mot oskäliga avtalsvillkor. I 36 § 2st 

AvtL anges att,  

 

“... särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av  

konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.”87 

 

Använder sig konsumenten av 36 § kommer ett avgörande i domstolen endast påverka det 

enskilda fallet.  Det finns då inget som egentligen hindrar företaget från att fortsätta använda sig 

av det oskäliga villkoret.88 Enligt 33 § avtalslagen framgår det att en rättshandling, vars 

omständigheter vid dess tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap 

om dem åberopa avtalet, inte får göras gällande. En sådan omständighet skulle t.ex. vara när en 

underlägsen part som missförstått eller varit okunnig om innebörden, ingår ett avtal som gynnar 

motparten.89 Detta kan alltså förekomma även vid avtal som rör telefonförsäljning.  

 

3.4.5 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

Enligt 10 § AvtvL får ett avtal inte vara föreskrivet på ett sådant sätt att det brytet mot lagen, är 

oklart för köparen eller ger säljaren orimliga fördelar. Detta innebär att om en konsument tackat 

ja till ett anbud och därmed blivit bunden, kan konsumenten trots det överklaga orimliga 

avtalsvillkor som finns i avtalet som har ingåtts vid exempelvis telefonförsäljning. 

Branschgemensamma standardavtal används flitigt i dagens näringsverksamheter. Villkoren i 

dessa avtal är ofta utarbetade i förväg och konsumenten har sällan något inflytande i innehållet. 

Avtalsvillkor som ej varit föremål för individuell förhandling förekommer främst i standardavtal 

men kan även förekomma i individuella avtal. Det är alltså dessa avtalsvillkor som 10 § i 

avtalsvillkorslagen blir tillämplig på. Det bör dock tilläggas att det ibland läggs till avtalsvillkor i 

standardavtalsblanketter som förhandlas individuellt, ofta vid båt-och bilköp. För dessa tillagda 

villkor gäller inte 10 § AvtvL.90  De civilrättsliga bestämmelserna i avtalsvillkorslagen ska ej 

tillämpas i förfaranden hos KO och Marknadsdomstolen, utan endast vid enskilda tvister mellan 

konsument och näringsidkare.  

 

                                                
87 Se 3:36 2 st. AvtL. 
88 Konsumentverket “Det finstilta- Tillåtet och otillåtet i köpeavtal, kontrakt, garantier m.m.” s 7. 
89 Adlercreutz, Gorton s 43 f. 
90 Eriksson, Nordling, Palm s 30. 
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En annan civilrättslig bestämmelse är den s.k. oklarhetsregeln. Oklarhetsregeln blir tillämplig när 

det kommer till avtal med oklart innehåll. Regeln är en allmän princip i svensk rätt som innebär 

att den part som utformat eller på annat sätt tillhandahållit den avtalstext som blivit oklar får bära 

nackdelen av oklarheten. Leder oklarheten till två möjliga tolkningar ska den tolkning som är 

mest förmånlig för konsumenten väljas.91  Principen kommer även till uttryck i 10 § AvtvL. 

Paragrafen lyder, 

 

“Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling 

är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till 

konsumentens förmån.”  

 

3.4.6 Etiska nämnden för direktmarknadsföring 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring, även kallad DM-nämnden, är en nämnd som 

utför egna insatser för att skapa god marknadsetisk i näringslivet.92 Nämndens syfte är att 

följa direktmarknadsföringens utveckling, bidra till normalisering av framtida 

marknadsåtgärder och för att informera om oacceptabla former av marknadsföring.93 De 

som kan vända sig till DM-nämnden är konsumenter och företag som anser sig drabbade 

av oetisk direkt eller interaktiv marknadsföring via exempelvis telefon.94 DM-nämnden 

består av bland annat fem ledarmöten som har utsett av olika organisationer inom 

branschen. En av dessa organisationer är NIX-Telefon. DM-nämnden har även till 

uppgift att döma i ärenden som anses bryta mot etiskt god marknadsföring. 

 

DM-nämnden tar emot ca 1200 anmälningar per år varav ca 900 av dessa rör 

telefonförsäljning. Under perioden januari-augusti 2014 togs 830 ärenden upp av 

nämnden, ca 589 stycken av dessa avsåg NIX-Telefon. Ärendena handlade då om att 

konsumenternas spärr i NIX-Telefon inte respekterades. I knappt hälften av dessa 

ärenden blev näringsidkare fällda, närmare bestämt 263 stycken. Enligt SOU 2015:61 

visade utredningen, med grund i ovanstående statistik, på att de flesta företag respekterar 

NIX-Telefons spärregister, men att det förekommer överträdelser.95 

 

 

                                                
91 Eriksson, Nordling, Palm s 29. 
92 Etiska nämnden för direktmarknadsföring. 
93 Etiska nämnden för direktmarknadsföring “om DM-nämnden”. 
94 Etiska nämnden för direktmarknadsföring. 
95 SOU 2015:61 s 137 f. 
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3.4.7 ARN - allmänna reklamationsnämnden 

Allmänna reklamationsnämnden(ARN) är en myndighet med opartisk roll som prövar 

tvister mellan konsumenter och företag. Det finns vissa begränsningar vad ARN prövar 

men i stort så prövar myndigheten de flesta tvister mellan konsumenter och företag, inte 

minst köp av varor och tjänster vid telefonförsäljning. Anmälan kan endast göras av 

konsumenter och ska vara skriftlig. Anmälan måste dessutom ha kommit in till 

myndigheten inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget och 

överstiga ett belopp mellan 500-2000kr, beroende på vilket tvistområde det gäller. 

Dispens kan ges om ärendet t.ex. gäller en principiellt viktig fråga, om avtalsvillkoret inte 

prövats tidigare eller berör många konsumenter.96 Beslutet som ARN fattar är endast en 

rekommendation och är inte tvingande.97  

 

  

 

  

                                                
96 Allmänna reklamationsnämnden “tids-och värdegränser”. 
97 Allmänna reklamationsnämnden “efter att du fått beslut”. 
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4. Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning - SOU 2015:61 

4.1 Inledande kommentarer 

I detta kapitel framgår de åtgärder som tas upp i statens utredning SOU 2015:61. I kapitlet 

framhålls de olika åtgärderna i samma ordning som utredningen tar upp dem och framkommer 

alltså utan inbördes ordning i uppsatsen.  

 

4.2 Bakgrund till utredning 

Det har under den senaste tiden uppmärksammats problem i samband med telefonförsäljning av 

varor och tjänster och majoriteten av de anmälningar som kommer in till konsumentverket rör 

telefonförsäljning. Regeringen beslutade därför den 31 oktober 2013 i ett kommittédirektiv att 

utreda konsumentskydd vid telefonförsäljning.98 Samma dag som kommittédirektivet beslutades 

tillsattes hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler som särskild utredare.99 Uppdraget var att kartlägga 

hur konsumentskyddet ser ut och vilka problem konsumenter stöter på vid telefonförsäljning av 

varor och tjänster. Utredaren skulle bedöma om det befintliga konsumentskyddet behövde 

stärkas. Om utredaren ansåg att de problem och brister som eventuellt fanns var av allvarlig art 

skulle utredaren själv komma med ett förslag på åtgärder. En åtgärd som skulle övervägas extra 

var om det borde införas ett krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning till konsumenter. 

Uppdraget skulle redovisas den 30 april 2015.100 Den 26 februari 2015 beslutades vid ett 

regeringssammanträde ett tilläggsdirektiv att tiden för uppdraget skulle förlängas till 30 juni 

2015.101 I juni 2015 överlämnade utredningen betänkandet “Ett stärkt konsumentskydd vid 

telefonförsäljning”, SOU 2015:61.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
98 Kommittédirektiv 2013:95.  
99 Kommittéberättelse 2013:Ju15. 
100 Kommittédirektiv 2013:95.  
101 Tilläggsdirektiv till utredning om konsumentskydd vid telefonförsäljning 2015:19. 
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4.3 Brister i NIX-Telefon 

I utredningen SOU 2015:61 framkommer det att brister i informationen om NIX-Telefon 

föreligger. Utredningen påtalar bland annat brister i information till särskilt utsatta grupper av 

konsumenter. På NIX-telefons webbplats102 ges information om föreningen endast på svenska. 

Enligt utredningen gör detta det svårt för personer som bor i Sverige, men inte behärskar det 

svenska språket, att ta till sig informationen. Information till personer med olika funktionshinder, 

t.ex. synskadade, finns inte heller. NIX-Telefon har heller inte någon dialog med allmänheten om 

föreningen utan det är istället konsumentvägledare som tar kontakt med NIX-Telefon i olika 

frågor och informerar allmänheten om detta. Det finns alltså inget annat sätt än genom NIX-

Telefons webbplats eller genom kontakt med en konsumentvägledare, som konsumenten kan få 

tag på information om NIX-Telefon. 

 

Utredningen visar alltså på brister i NIX-Telefon att nå ut till alla konsumentgrupper så som 

personer med funktionsnedsättning, äldre personer och personer som har begränsade kunskaper i 

det svenska språket.103 

 

4.4 Opt-in-lösning i utlandet 

I utredningen förekommer även en utblick över regleringen vad det gäller konsumentskydd i 

andra länder. Ett av de länder som nämns i utredningen är bland annat Tyskland. Tyskland 

tillämpar idag opt-in-lösning som huvudregel. Huvudregeln innebär att en näringsidkare inte får 

kontakta konsumenter per telefon i marknadsföringssyfte om inte konsumenten på förhand 

samtyckt till att bli kontaktad. Tyskland har under de senaste åren utvecklat och förstärkt sina 

lagar och regler angående marknadsföring per telefon. Förändringarna avsåg bland annat att 

samtycket till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte, stärktes till att uttryckligt samtycke krävs 

och det infördes även skärpta sanktioner på området. De skärpta reglerna har medfört en 

minskning av oönskade samtal till konsumenter. Dock gjorde de tyska Justitiedepartementet en 

utredning år 2011 som visade på att problem fortfarande förekom i viss utsträckning när det 

gällde marknadsföring per telefon. Företag använde sig bland annat av s.k. leads. Enligt 

utredningen är klagomålen angående oönskade samtal fortfarande relativt många. Detta trots att 

                                                
102 NIX-Telefon förening - www.nixtelefon.org.  
103 SOU 2015:61 s 13 f och 143 ff. 
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många företag helt slutat med marknadsföring per telefon och flertalet andra har skärpt sina 

rutiner på området.104 

 

Förslaget om att opt-in skulle vara en fungerande lösning på dagens problem med 

telefonförsäljning i Sverige avfärdas i SOU 2015:61. Som tidigare nämnts har de oönskade 

samtalen minskat i Tyskland efter skärpta regler. Dock inte i tillräckligt stor utsträckning för att 

anse problemet som löst. Det har enligt utredningen även visat sig vara svårt att bedriva tillsyn på 

att reglerna verkligen efterföljs av företagen. Ett införande av opt-in-lösning i Sverige skulle 

enligt utredningen leda till att företagen, i större utsträckning än idag, försöker sig på andra 

lösningar för att samla in samtycken från konsumenter. I utredningen framgår även att 

förekomsten av NIX-Telefon och ökningen av registrerade nummer i spärregistret bidrar till att 

företagen idag för en aggressivare insamlingsmetod av samtycken.105 

 

4.5 Skriftlighetskrav enligt SOU 2015:61 

I utredningen diskuteras även förslaget på skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. 

Skriftlighetskravet skulle innebära att muntliga anbud per telefon från näringsidkare skulle 

accepteras skriftligen i efterhand av konsumenten. Konsekvensen skulle alltså bli att ett avtal som 

ingåtts muntligen men, inte accepterats skriftligen, skulle vara ogiltigt.  

 

Det finns sedan tidigare ett skriftlighetskrav vid muntliga avtal per telefon gällande förvaltnings-

och rådgivningstjänster avseende premiepensioner. Kravet tillkom genom ändring i 

distansavtalslagen (2005:59). Den stora förändringen som var betydande för skriftlighetskravet 

var att det genom prop. 2013/14:71 infördes en ny paragraf, 3:4a.106  Paragrafen lyder enligt 

följande,  

 

“Vid telefonförsäljning av en förvaltningstjänst eller en rådgivningstjänst som avser 

premiepension ingås ett avtal genom att konsumenten skriftligen accepterar 

näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts enligt första stycket är ogiltigt. 

Konsumenten är då inte skyldig att betala för utförda tjänster. I stället för 4 § andra 

stycket gäller att näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal som avses i första stycket 

                                                
104 SOU 2015:61 s 97. 
105 SOU 2015:61 s 159 f. 
106 Prop. 2013/14:71 s 4. 
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ingås ska ge konsumenten all information enligt 3 § första stycket och samtliga 

avtalsvillkor i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är 

tillgänglig för konsumenten. Av informationen ska även innebörden av att konsumenten 

inte skriftligen accepterar näringsidkarens anbud framgå.” 

 

Om ett skriftlighetskrav skulle gälla för alla muntliga avtal per telefon på liknande sätt som för 

premiepensioner, skulle det innebära att ett erbjudande från en näringsidkare som endast 

muntligen accepteras av en konsument inte skulle få någon rättslig bindande verkan.  

 

I utredningen har det övervägts om skriftlighetskravet i så fall endast skulle gälla avtal som 

omfattas av distansavtalslagen. Utredarna pekade på att skriftlighetskravet skulle begränsas till de 

fall där näringsidkaren kontaktar konsumenten via telefon och alltså inte gälla de fall då 

konsumenten själv aktivt kontaktar näringsidkaren.107  

 

I utredningen tar utredaren upp argument för och emot ett skriftlighetskrav för alla avtal per 

telefon. Utredningen har klarlagt att konsumentproblemen, när det gäller telefonförsäljning, ofta 

är kopplade till själva försäljningssituationen. Många gånger kan telefonförsäljning leda till att 

nödvändig information inte överförs på ett korrekt sätt mellan näringsidkare och konsument. 

Majoriteten av gångerna sker försäljningssamtalen till mobiltelefoner, vilket kan innebära att 

konsumenten ställs i en särskild svår situation att ta till sig avtalsvillkoren på ett begripligt sätt. 

Utredningen har i sin inhämtade information funnit att konsumenter många gånger tror sig tacka 

ja till s.k. prova på-erbjudanden för att prova en produkt eller tjänst vid ett enskilt tillfälle. 

Konsumenten är alltså inte alltid medveten om att s.k. prova-på-erbjudanden kan vara anbud om 

avtal som gäller tillsvidare. Genom att acceptera erbjudandet kan konsumenten binda sig till avtal 

som är längre än vad konsumenten förväntat sig.  

 

Enligt utredningens bedömning skulle ett skriftlighetskrav som bestäms i enlighet med det redan 

befintliga konsumenträttighetsdirektivet108 innebära en ökad trygghet för konsumenter. 

Konsumenten skulle ges större möjlighet att tänka igenom och överväga för och nackdelar med 

                                                
107 SOU 2015:61 s 162 
108 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och 

om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om 

upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG. 
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näringsidkarens erbjudande. Ett skriftlighetskrav skulle även enligt utredningens bedömning 

bidra till att konsumenten får en större klarhet i vad som ingår i avtalet.  

 

En annan fördel som tas upp i utredningen är att, vid eventuella tvister mellan konsument och 

näringsidkare, kan ett skriftligt avtal användas som bevismaterial. Det kan vid ett muntligt avtal 

vara svårt för en domstol att bedöma om ett bindande avtal ingåtts eller ej och vad avtalet i så fall 

avser. Sammanfattningsvis talar utredningen för att ett skriftlighetskrav skulle underlätta för 

konsumenter på många sätt och få stor betydelse för speciellt utsatta konsumentgrupper.109 Flera 

länder i Europa, däribland Frankrike, har redan skriftlighetskrav vid försäljning riktat mot 

konsumenter.110 

 

Argument som tas upp till nackdel mot införandet av skriftliga avtal är t.ex. att skriftlighetskravet 

skulle innebära ett avsteg från allmänna avtalsrättsliga principer.111 Muntlighetsprincipen är en 

avtalsrättslig princip som bygger på att avtal ska ingås muntligt för att det ska gå snabbt och 

enkelt. Det finns som tidigare nämns undantag från muntlighetsprincipen, bland annat då det 

gäller premiepensioner.  

 

En annan nackdel som blir belyst i utredningen är de merkostnader som ett skriftlighetskrav 

skulle medföra för näringsidkaren. Skriftlighetskravet innebär att näringsidkaren ska sända en 

handling, eller ett annat varaktigt medium, för att bekräfta sitt anbud till konsumenten. Detta 

anbud ska sedan accepteras av konsumenten, vilket medför att näringsidkaren kan ha vissa 

merkostnader för att administrera detta.  Den ökade administrationen göra sig känd genom att 

ärendet hålls öppet under tiden som konsumenten håller på sitt svar.112  

 

  

                                                
109 SOU 2015:61 s 164 ff. 
110 SOU 2015:61 s.102. 
111 SOU 2015:61 s 167. 
112 SOU 2015:61 s 168. 
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Utredningens slutsats är att,  

 

“Utredningens bedömning: Ett skriftlighetskrav bör införas vid telefonförsäljning riktad 

till konsumenter. Det bör inte införas något krav på samtycke i förhand vid 

marknadsföring per telefon (opt in)...”113 

 

Bernitz ger i en kommentar till lagförslaget sin åsikt angående införandet av ett skriftlighetskrav. 

Näringslivets företrädare i utredningen lämnar stark kritik mot förslaget och anser att införandet 

av den föreslagna lagregeln verkar både komplicerad och fördyrande. Detta kan Bernitz anses 

hålla med om. Vi uppfattar att Bernitz är i konsensus med näringslivets företrädare i utredning. 

De båda menar på att den föreslagna lagregeln tycks vara allmänt komplicerad och att man 

istället bör satsa på att övervaka oseriösa telefonförsäljare och uppmuntra näringslivet till att 

förbättra sina egenåtgärder. Bernitz påpekar även att regelrätt marknadsföring per telefon kan 

vara en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod och att man inte bör lägga fokus på att ändra i 

lagregleringen.114 

 

Även Edström ger sin kommenterar på utredningens förslag om skriftlighetskravet. Edström 

framför att utredningen inte analyserat förslagets effekter tillräckligt. Han menar därmed på att ett 

skriftlighetskrav inte bör införas utan att dagens metod med muntliga avtal och två veckors 

ångerrätt är något vi borde hålla fast vid. Edström framhåller vidare att, “Alla som inte vill bli 

uppringda kan enkelt och gratis “nixa” sitt nummer”.115  

 

  

                                                
113 SOU 2015:61 s 173. 
114 Se Bernitz, Villkoren för telefonförsäljning, särskilt vid uppringning av mobiltelefoner. Juridisk Tidskrift nr 1 

2015/16 s 160 ff.  
115 Förening NIX-Telefon - “Skriftliga avtal stärker inte konsumentskyddet” 
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5. Analys 

5.1 Inledning 

Syftet med att införa ett förstärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning är att ge konsumenten 

en ökad säkerhet och trygghet vid ingående av avtal vid försäljning per telefon. Nedan följer en 

analys över huruvida det är nödvändigt med ett förstärkt konsumentskydd vid försäljning per 

telefon och vilka åtgärder som i så fall skulle kunna ge bäst skydd. I analysen diskuteras i vilket 

led konsumentskyddet har eventuella brister och om det är innan-, vid- eller efter avtals ingående 

som konsumentskyddet kan behöva förstärkas. De åtgärder som problematiseras i analysen är 

huruvida ett skriftlighetskrav bör införas vid muntliga avtal per telefon, om opt-in är en möjlig 

lösning eller om andra eventuella åtgärder bör vidtas. 

 

5.2 Opt-in som lösning vid telefonförsäljning? 

I statens utredning gällande stärkt konsumentskydd kan vi utläsa att förslagen på åtgärder verkar 

rikta sig mot att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning i ett så tidigt skede som möjligt. 

Utredaren har i utredningen diskuterat opt-in-lösning av försäljningsmetoden som därmed skulle 

hindra förekomsten av telefonförsäljning helt och hållet, om konsumenten inte aktivt samtyckt till 

att bli uppringd. Detta gäller med undantag från de fall då etablerade kundförhållanden redan 

existerar och när samtycke från konsumenten är insamlat genom s.k. leads. Vid införande av opt-

in-lösning vid telefonförsäljning skulle behovet av egenåtgärden NIX-Telefon försvinna eftersom 

det vid en opt-in-lösning inte skulle vara nödvändigt med ett skydd som är kompatibelt med opt-

out-lösning. Konsumenten skulle alltså erhålla skydd från telefonförsäljare, utan att aktivt behöva 

anmäla sig till ett spärregister. 

 

Opt-in-lösning, som redan finns etablerat i bland annat Tyskland, har inte visat sig ge någon 

markant inverkan på minskad telefonförsäljning. Problemet vid en opt-in-lösning ligger i att om 

telefonförsäljare inte får kontakta konsumenten utan dennes samtycke hittar telefonförsäljare 

andra sätt att kontakta konsumenterna. Ett ytterligare problem vid opt-in-lösning är att det blir 

svårt att bedriva tillsyn på att reglerna efterföljs. Dessa problem är två stora faktorer till att opt-in-

lösning inte är en lämplig åtgärd till ökat konsumentskydd. Vi samtycker med utredningens 

bedömning att införandet av opt-inlösning vid telefonförsäljning skulle leda till att näringsidkare, 

i större utsträckning än idag, skulle försöka sig på andra lösningar för att samla in samtycken från 

konsumenter. Opt-in-lösning som leder till att företagen blir begränsade i sin möjlighet att 

kontakta konsumenter skulle alltså kunna leda till att konsumenter eventuellt får färre samtal. 
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Dock kommer de oönskade samtalen inte att upphöra helt och försäljare kommer eventuellt vara 

betydligt mer aggressiva i sin försäljnings- och marknadsföringsmetod i jakten på att samla in 

samtycken. 

 

Det framgår av utredningen att införande av opt-in-lösning skulle kunna bidra till att andra 

problem uppstår vid telefonförsäljning. Vi ser, precis som utredningen, exempelvis problem vid 

införandet av opt-in-lösning när det gäller konkurrensen bland näringsidkare som bedriver 

telefonförsäljning. Näringsidkare som redan innehar ett etablerat kundförhållande med en 

konsument och näringsidkare som på annat sätt innehar samtycke från konsumenten skulle vid en 

opt-in-lösning dra fördel jämfört med näringsidkare som inte har samtycke från konsumenten. Ur 

ett företagsperspektiv innebär detta att ett nystartat företag skulle kunna slås ut på den svenska 

marknaden innan de ens hunnit etablera sig. Ett nystartat företag skulle alltså vid en opt-in-

lösning inte ha möjlighet att marknadsföra sig via telefon och på detta sätt även få det svårare att 

samla in samtycken från konsumenter. Ur ett konsumentperspektiv skulle detta innebära att 

konsumenten skulle få det svårare att ta del av nya företags erbjudanden, då endast de företag 

med redan etablerat kundförhållande och de som samlat in sina samtycken genom till exempelvis 

leads, skulle ha rätt att kontakta konsumenten. Detta skulle leda till en minskad konkurrenskraft 

på telefonförsäljningsmarknaden och innebära en nackdel för nystartade företag som vill etablera 

sig och för konsumenter. 

 

5.3 Behov av förändringar i NIX-Telefon? 

NIX-Telefons spärregister är idag den mest centrala egenåtgärden från svenskt näringsliv när det 

kommer till telefonförsäljning. Statens utredning har påtalat brister i informationen som kommer 

från NIX-Telefon och gällande föreningens verksamhet. De brister som påtalas berör mest de 

särskilt utsatta konsumentgrupperna som i många fall kan ha svårt att ta till sig information på det 

sätt som informationen tillhandahålls i dagsläget. Vi anser att NIX-Telefon är ett bra och enkelt 

sätt för konsumenter att skydda sig mot oönskade samtal från telefonförsäljare. Dock med 

undantag från de brister som finns i informationsutbudet. Vi anser att en utveckling och 

förbättring av egenåtgärden NIX-Telefon skulle kunna ge konsumenten ett starkare skydd vid 

telefonförsäljning. NIX-Telefon skulle t.ex. behöva tillhandahålla sin information om hur man 

“nixar” sig på fler språk. Utredningen påtalar att informationen i dagsläget endast finns på 

svenska. Vi anser att om informationsutbudet utökades till att även utges på engelska skulle detta 

bidra till en klar förbättring. Begränsningen som idag finns i att endast svensktalande 
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konsumenter kan ta till sig informationen är en alldeles för snäv begränsning i ett så 

multikulturellt land som Sverige. 

 

För att öka konsumentskyddet för andra särskilt utsatta konsumentgrupper såsom konsumenter 

med eventuella funktionsnedsättningar, skulle även andra åtgärder behöva vidtas. I statens 

utredning framgår det att NIX-Telefon inte tillhandahåller information som t.ex. människor med 

en synskada kan ta del av. En möjlig åtgärd till detta skulle kunna vara att konsumenten får 

tillgång till informationen i ljudform. Detta skulle kunna tillhandahållas genom att webbsidan 

anpassas för besökare som är synskadade. 

 

Statens utredning framhåller även att NIX-Telefon inte har någon allmän dialog med 

allmänheten. Det är istället konsumentvägledare som tar kontakt med NIX-Telefon för att få 

information som de i sin tur kan tillhandahålla konsumenter. På detta sätt begränsas 

informationen till att endast nås via NIX-Telefons hemsida eller via en konsumentvägledare. För 

att ge allmänheten en större förståelse och kunskap om vad NIX-Telefon är och vad det skyddar 

konsumenten mot skulle NIX-Telefon själva kunna tillhandahålla information på fler sätt, t.ex. 

genom informationsutskick i pappersform. Vi anser även att detta skulle kunna hjälpa den äldre 

generationen och de konsumenter som kanske inte har tillgång till internet eller tillräckliga 

kunskaper om hur man använder sig av internet via dator eller mobiltelefon. 

 

Vi anser således att NIX-Telefon är ett fungerande skydd vid telefonförsäljning med undantag för 

de brister som finns. Detta är dock brister som vi anser lätta att åtgärda och som kommer att bidra 

till att fler är införstådda med vad skyddet faktiskt innebär och att fler konsumenter kommer 

kunna känna sig trygga och säkra över att inneha ett skydd mot oönskade samtal. Vad som även 

bör beaktas är att det i februari år 2015 infördes förändringar i NIX-Telefons regler som skulle 

bidra till att NIX-Telefon förbättrades. Vi har dock inte hittat någon information som visar på om 

dessa åtgärders fått effekt och det kan därför vara intressanta att följa.  

 

5.4 Bör skriftlighetskrav införas på muntliga avtal vid telefonförsäljning? 

Ett annat möjligt sätt att stärka konsumentskyddet är att införa åtgärder vid avtalets slutande. Den 

grundläggande principen för avtal är att de kan ingås muntligen med endast ett anbud och en 

accept. I många fall, speciellt vid telefonförsäljning, kan muntliga avtal bringa stor oklarhet och 

osäkerhet för konsumenter. Vid muntliga avtal kan t.ex. viss information vara svår för 
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konsumenten att uppfatta eller så kan näringsidkaren missa att framhålla viktigt information om 

avtalsvillkoren. 

 

Införandet av ett skriftlighetskrav på muntliga avtal vid telefonförsäljning skulle många gånger 

kunna innebära att konsumenten får en tydligare och klarare bild av vad som ingår i avtalet och 

konsumenten skulle dessutom kunna tänka över avtalets innehåll i lugn och ro, för att sedan fatta 

ett mer välgrundat avtalsbeslut. Att konsumenten ges en möjlighet att läsa igenom avtalet i lugn 

och ro vid införandet av ett skriftlighetskrav, kan vara särskilt angeläget för utsatta 

konsumentgrupper.  I statens utredning tas det upp exempel på konsumenter som kan ha behov av 

extra skydd. Detta är vissa äldre personer, personer som inte behärskar det svenska språket och 

personer med olika funktionsnedsättningar. En konsument kan t.ex. behöva hjälp att förstå 

innebörden av ett avtal genom ytterligare förklaring eller tolkning. Ett skriftlighetskrav skulle 

alltså kunna innebära ett starkare konsumentskydd för redan utsatta konsumentgrupper. Vad som 

dock bör beaktas är att bara för att avtalet är skriftligt anser vi inte att det nödvändigtvis blir 

lättare att förstå och tolka. Detta gäller speciellt för de personer som har svårt för att förstå 

svenska, eller om avtalet i övrigt är skrivet på ett sådant sätt att även en person med goda 

kunskaper i svenska har svårt att tolka avtalet. 

 

Införandet av ett skriftlighetskrav skulle bland annat leda till att avtalstiden innan avtalet blev 

slutgiltigt bundet skulle förlängas. Detta på grund av den ökade administrering som 

näringsidkaren skulle behöva ha för att upprätta, skicka iväg och lagra de skriftliga avtalen. Den 

ökade administreringen som en näringsidkare skulle behöva utföra vid införandet av ett 

skriftlighetskrav skulle även kunna medföra vissa merkostnader för näringsidkaren. Längre tider 

för avtalsslutande skulle visserligen ge konsumenten en fördel i sitt beslutsfattande men även ge 

näringsidkaren tillkommande nackdelar. En längre avtalstid innan avtal blir slutgiltigt bindande 

och alltså längre beslutstid för konsumenten, anser vi kan leda till eventuellt minskad försäljning 

för näringsidkare som bedriver telefonförsäljning. Detta grundas i vår tro att om en konsument får 

längre tid på sig att tänka över avtalets innehåll och väga för- och nackdelar mot varandra, skulle 

kunna leda till att konsumenten ångrar det beslut den tackade ja till vid den muntliga 

överenskommelsen per telefon. Detta skulle i sin tur alltså kunna leda till att konsumenten inte 

accepterar det skriftliga avtalet i efterhand. 
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Vad som dock precis nämnts om näringsidkaren nackdelar vid införandet av ett skriftlighetskrav 

är dock inte något som är till nackdel för konsumenten. Vid införandet av en åtgärd som 

eventuellt skulle kunna stärka konsumentskyddet bör alltså inte allt för stor hänsyn tagas till 

näringsidkaren om samma åtgärd skulle bringa stor fördel för konsumenten. Vad som dock även 

blir till nackdel för konsumenten i detta fall är att de förlängda avtalstiderna även kan bidra till 

förlängda leveranstider av den beställda varan eller senareläggning av att en tjänst påbörjas. En 

näringsidkare som vill ha avtalet slutet innan de skickar varorna eller påbörjar en tjänst kommer 

alltså inte göra detta förrän avtalet slutgiltigt ingåtts. 

 

Vi vill även påpeka att vad som skulle premiera införandet av ett skriftlighetskrav, utan att 

innebära förlängda tider för avtals slutande, är om det skriftliga avtalet skulle kunna läsas och 

signeras digitalt genom förslagsvis Mobilt BankID eller BankID. Detta skulle alltså bidra till att 

de redan sårbara konsumenterna, som t.ex. äldre personer som kanske många gånger inte har 

tillgång till internet eller BankID och möjligtvis inte har lika lätt att använda sig av den nya 

teknologin, skulle bli ännu mer utsatta då de inte kan använda den digitala avtalsfunktionen. 

 

5.5 Slutsatser och avslutning 

Genom det i analysen framförda instämmer vi delvis till statens bedömning i utredningen. Vi 

instämmer till den del bedömningen gäller införandet av en opt-in-lösning. Vi menar därmed på 

att en opt-inlösning skulle generera fler nackdelar än fördelar. När det istället gäller införandet av 

ett skriftlighetskrav och på detta sätt ökat konsumentskydd, är vi av en annan åsikt. 

 

Det finns, som tidigare framgått i uppsatsens referensram, ett brett konsumentskydd för 

konsumenter som ingår avtal per telefon. Konsumenten erhåller genom lagar och egenåtgärder 

konsumentskydd i flera olika steg. Av vad som framgått tidigare i uppsatsen referensram är dock 

konsumentskyddet vid avtals ingående inte lika starkt som före och efter. Den åtgärd som 

föreslagits för att stärka konsumentskyddet vid avtals ingående är införandet av ett 

skriftlighetskrav. 

 

Konsumenten får, som nämnts i uppsatsen referensram, konsumentskydd genom flertalet olika 

lagar. Exempel på sådan lagreglering finns i marknadsföringslagen och distansavtalslagen som 

skyddar mot otillbörlig marknadsföring. Konsumenten kan även innan avtalsingående erhålla 

skydd genom att anmäla sitt nummer till spärregistret NIX-Telefon. En konsument erhåller även 
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konsumentskydd efter avtals ingående. Detta skydd ges främst genom att konsumenten har rätt 

till att ångra sitt köp inom 14 dagar.  

 

Vi anser, med grund i det ovan anförda, att konsumentskyddet före- och efter avtals ingående kan 

anses vara tillräckligt om de brister som förekommer i NIX-Telefon åtgärdas. Att konsumenten 

på flera olika nivåer, genom både lagenliga och näringslivsenliga regleringar ges skydd vid 

telefonförsäljning tyder på att ett förstärkt konsumentskydd inte är nödvändigt. Det ovannämnda 

skriftlighetskravet, som skulle ge konsumenten ett ökat skydd, skulle kunna ställas i förhållande 

till ångerrätten som ges genom distansavtalslagen. Genom skriftlighetskravet skulle konsumenten 

som innan nämnts ges en ytterligare chans att bli införstådd med avtalets innehåll. När det istället 

gäller ångerrätten ges konsumenten dock ingen rätt att en extra gång läsa igenom avtalsvillkoren 

innan avtal ingås, men det ger däremot konsumenten rätt att ångra redan ingått avtal och utan 

särskild anledning avbryta köpet. Det som i så fall skulle kunna tas upp som en avgörande 

skillnad är att konsumenten vid ångerrätt själv får stå för kostnaden att skicka tillbaka den 

beställda varan. Vi anser att ångerrätten ofta inte utnyttjas i de fall då köpesumman är liten i 

förhållande till vad konsumenten skulle behöva betala i frakt för att skicka tillbaka varan. 

Konsumenten har genom konsumentköplagen en möjlighet att avbeställa varan och på detta sätt 

inte alls bli bunden av avtalet. Avbeställningen måste dock ske innan varan levererats.  

Ångerrätten är även tillämplig på tjänster så länge konsumenten inte godkänt att tjänsten påbörjas 

innan ångerfristen löpt ut. Har tjänsten påbörjats under ångerfristen med konsumenten 

godkännande så förlorar konsumenten sin ångerrätt, men kan istället avbeställa tjänsten och 

betala ersättning för den del av tjänsten som utförts m.m enligt konsumenttjänstlagen.  

För t.ex. TV-och-telefonabonnemang finns några få konsumentskyddande regler i lagen om 

elektronisk kommunikation(2003:389), men när det kommer till avbeställning så får man titta på 

vad som står i kontraktet och en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen kan bli tillämplig.  

 

Vi anser att ett införande av skriftlighetskrav skulle innebära att konsumenten bara får ett 

kompletterande skydd till de skydd som redan finns. Vi anser alltså inte att konsumentens 

skyddsställning förändras nämnvärt vid införandet av ett skriftlighetskrav. NIX-Telefon skyddar 

före avtals ingående och ångerrätten skyddar efter. Skriftlighetskravet skulle gälla vid 

avtalsingående, men frågan man kan ställa sig till det ovan anförda är var gränsen går för när 

konsumenten själv bör ta ansvar för sitt eget handlande?  Det bör anses nödvändigt att 

konsumenten tar sitt eget ansvar att skydda sig mot de ovan nämnda undantag där NIX-telefons 
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spärregister, eller annan övrig konsumenträttslig reglering, inte skyddar. Vi anser att det varken 

kan ligga på NIX-Telefon eller någon statlig myndighets ansvar att tillse att konsumenten har ett 

vattentätt skydd vid telefonförsäljning.  
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