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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I rrorositionen föresbs att systemet med riktlinjer fiir producentpiwer

kan. utf::irdade av kLinsumentverket. och tvingande heslut i enskilda fall. 

meddelade av marknadsdomstolen med stöd av marknadsforingslagen 

(1975: 14181. skall bibehtdlas. 

Enligt 4 s marknadsföringslagen kan marknadsdomstolen förbjuda en 

niiringsidkare att saluh[1lla en farlig eller otjiinlig produkt till konsumenter 

för enskilt bruk. Förbudet riktas alltsi1 mot detaljistledet. I propositionen 

foresli1s en utvidgning. sil att försäljningen av varan kan stoppas ocksf1 i 

tidigare led. Detta innchiir att tillverkare. importörer oeh grossister kan 

förhjudas att tillhandahålla varan till senare siiljled. 

I prop. 1984/85: 110 om konsumenttjänst lag har föreslagits att 4 *mark

nadsforingslagen skall avse ocksii tjiinster som omfattas av konsument

tjänstfiirslaget. Nu föresliis att produktsäkcrhetsbestiimmelsen skall vid

gas till att omfatta hela tjänsteområdet. 

Marknadsdnmstolen kan f. n. meddela ett förhud mot saluhilllandet av 

en farlig vara m. m. under handHiggningstiden i domstolen och fram till 

de~s alt iirendct avgörs (interimistiskt heslutl. Huvudregeln är d[1 att mot

rarten först mi1ste höras. Nu fiiresl~1s att marknadsdomstolen skall kunna 

meddela ett s[1dant interimi~tiskt beslut utan att höra denne. n:ir synnerliga 

skiil föreligl:!er. Förslaget medför en ~indring i lagen ( J 970: 4171 om mark

nadsdomstol m. m. Vidare förcsbs hl. a. att i sistnämnda lag skall tas in en 

regel om rätt för branschorganisationer att medverka i rrocesscn i mark

nadsdomstolen. Bakgrunden är den hetydelse som dom~tolcn~ beslut i 

enskilda iirenden far för niiringslivet i övrigt. 

I Ril..sdugcn /<ii:i.///i5. / .1um/. Nr:!/3 
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Vidare hehandlas de egenfitgiirder som näringslivet kan vidta för att 

sp{tra och !Lisa konsumentprohlem. Dessa illg~irder hör enligt propositio

nen vidgas piitagligt. 

De föreslagna lagändringarna avses triida i kraft den I januari I 98f.. 

Lagförslaget i denna proposition har granskats av lagr[tdet. Proposi

tionen innehåller d~irför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 7J. lagrå

dets yttrande (s. 225) och föredragande statsriidets ställningstaganden 

till lagrådets synpunkter (s. 227). 

Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen maste därför läsa 

alla tre delarna. 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i marknadsföringslagen !1975: 1418) 

Härigenom föreskrivs att 4 * marknadsföring~lagen ( 1975: 14181 skall ha 
följande lydelse. 

Lydelse enligt f'l"Ofl. 1984/ö5:1 IO 

Saluhiiller niiringsidkare till /.:.on
s11111rnr för enskilt bruk vara, som 
pii grund av sina egenskaper med
för särskild risk för skada på person 
eller egendom. kan marknadsdom
~tolen for~juda honnm att fortsatta 
därmed. Detsamma gäller. om 
varan är uppenbart otjänlig för sitt 
huvudsakliga ändamål. Förbud kan 
meddelas iiven anställd hos nä
ringsidkare och annan som handlar 
på näringsidkares vägnar. 

4 ~ 

Vad som siigs i första sryc/.:.er om 
saluhållande a1· rnror gäller iiven då 
/.:.on.111menten erbjuds att mot er
sättning _f('in·är\'ll nyttjanderätt till 
en 1·ara .fi'ir tns/.:.ifl hru/.:. eller att mot 
ersiillning fil en rjiin.1·1 som m·scs i 
/.:.011.wme 111 !iii nst lagcn (I 985: 000 ! 
u(f;'irJ. 

Förbud enligt denna paragraf får 
l'.i meddelas i den män det i författ
ning eller beslut av myndighet har 
medclelah särskilda bestämmelser 
om varan eller tjiinsten med samma 
ändamål som förbudet skulle fylla. 

Fiireslagen l_wlelsc 

Saluhäller en niiringsidkare till 
/.:.011.1111ne11t1'r för enskilt bruk e11 
vara. som på grund av sina egen
skaper medför särskild risk för ska
da p<°1 per~on ell~r egendom. kan 
marknadsdomstolen förbjuda ho
nom att fnrtsiitta därmed. Del
samma giiller. om varan iir uppen
bart otjiinlig för sitt huvudsakliga 
ändamål. Förhud kan meddelas 
även anställd hos näringsidkare och 
annan som handlar pä näringsid
kares vägnar. 

I den män Jet hehr'i1·s Fir att mo1-
1•er/.:.a all en l'ara som 111·scs i.f('irsta 
stycket salulul/ls ptl siill som där 
siigs. /.:.an nwr/.:.11rulsdomst11/c11 
meddela en näringsidkare som i 
cge11.1/.:.ap m· tilfrerkare. importiir 
eller a1111ar.1· .rn/11/idller 1·ara11till1111-
11a11 niiringsid/.:.are jilrhud att j(Jrt
siilla diirmcd. A 1·e11 ett såd11m får
hud /.:.an meJdda.1· den .10111 handlar 
på näringsidkares 1·iig1111r. 

Vad som sägs i första och andra 
styckena om .fi'irhuJ mol saluhål
lande giiller i 11101.1·1·11ra11Jc.fall även 
då nyt(ianderiitt till varor erbjud~ 
mot ersiittning eller ~jiinster 1illh1111-
dahä//s mot ersii11ni11g. 

Förbud enligt denna paragraf får 
inte meddelas i den mfm det i för
fattning eller beslut av myndighet 
har meddelats siirskilda bestiimmel
ser om varan dlcr tjän"ten med 
samma ändamål som förbudet skul
le fylla. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19~6. 
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2 Ftirslag till 
Lag om ändring i lagen (1970: 4171 om marknadsdomstol m. m. 

Hiirigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1970: 417 J om marknad-.domstol 
m.m. 1 

dels alt 14. 15 och l!'-20 ~~-.kall ha nedan angivna lydL'lse. 
dels all 1 lagen skall inforas en ny paragraf. 13 a ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N1ffarc11Hlc h·dc/se Fiirl'slagl'n lvdd1l' 

/3a.~ 

1 .fi"t/gu 0111 riitt Fir sa111111ansl111-
11i11gor 11\" 11iiri11g.1idkarc all ml'd-
1·crka i iirendcn som a1·s1·s i 13 .~ 

andra me11i11gc11 giillcr .fi'iUand,· 
särskilda regla. 

()111 <'Il ,\'{/////ll{l/ISl11tning 11\' nii
ringsic/korl' giir sannolikt all 11t
gtlngl'n a1· iirl'l/ill't kan ha he1vda11-
de intrcS.l'l' Fir 1111'dic1111111ir1111 i 
st1111111a nsl11111 ingen. Ji'ir ma rk11uds
do111 stolen pil ansökan 111· sam
mun.1l11111i11g1·111illä1a u11 denna. 1·id 
sidan m· enskild part. me1frerkar i 
J('i1:fi1ra11dc1 och diin·id ilhcropar 
h<Ti.rning. 

A11siik11i11gc11 0111 mc1h'crka11 
skull 1·11rn skrifilig och i1111ehilllu de 
skäl so111 d!'n t.:rundus pil. 

Parterna skull hl'rl'das 1illfi'ille 
all yttra sig ii1·er a11siik11i11ge11. 
Dl'nna Jilr inte h(f(i//as. 0111 parten 
pc/ den sida som 1111sii/.:11i11ge11 0111 

111c<frerka11 ai·st'r motsiillcr sig dl'l
la. 

14 ~ 

Sökanden o..:h hans motpart skall 
beredas tillfälle att vid sammantr~i
de inför marknadsdomstolen lägga 
fram sina synpunktt:r och före
hringa den utredning de vill åbero
pa. Till si1dant sammanträde skall 
omhudsmanncn för fdgor av den 
art som ~irendct riir kallas. även om 
han ej ;ir siikandc. 

1 Lai;cn t)mtryckt 1984: 294. 

Sökanden och hans motpart skall 
beredas tillfälle all vid sammantrii
de inför marknadsdomstolen lägga 
fram sina synrunkter och före
hringa den utredning Je vill ;]hcro
ra. Till sådant sammanträde skall 
omhudsmanncn för fri'1gor av den 
art som ärendet rör kallas. iiven om 
han c.i iir sökande. \ 'idarc skall den 
som 111edl'erk11r enligr 13 11 ~ k11f111s 
till .1a11111u111triidct. 

Senaste lydebc av Iagcns ruhril\ 19n: 732. 
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N11rnranil1· lrildsc Fiin·.1/agc11 h·dt'isc 

före ~ammantr;ide kan muntlig eller skriftlig forberedehe iiga rum i di:n 
tllsträckning dorm.tnlen bestiimmer. 

Förhandling som avses i 4 eller S ~ konkurrrnslagcn < 1982: 729) skall iiga 
rum vid ~ammanträde med parterna inför domstolen eller dess ordförande. 
Domstolen eller ordföranden far ~1ven överliigga enskilt med part. För
handlingen skall t.h>ek alltid avsluta~ vid ~•unmantriide med parterna inför 
domstolen. 

15 ~ 

Arende fi1r avgöra~ och beslut med anledning av S:ir~kild pr\.ivning enligt 
IS ;1 *meddelas utan sammanu·iide cnligt 14 *första stycket. um tillfrcds
stiillande utredning föreligger tJCh part inte hcgiir sammantriide. Ansökan 
som uppenbart e.i fiirtjiinar avseende for avsliis utan s:idant '>ammantri1de. 

Frfiga om förhud. åliiggande eller tillst;ind cnligt 18 ~ kunkurrerh:agen 
t 1982: 729), förbud enligt 21 *samma lag eller förhud eller åläggande enligt 
L1 ~ marknaJsföringslagen tl97.'.i: 1418) eller 5 ~lagen t1971: 112) om av
talsvillkor i konsumentflirh;illanden kan pi·iivas utan sammantriide enligt 
14 ~första stycket. 

Förhud ellcr iiläggande. som 
avses i andra stycket. eller återkal
lelse av tillstånd. som avses diir. far 
inte besluta~ utan att den som för
budet. äliiggandet eller t1terkallel
sen a\-ser fatt tillfälle att yttra sig i 
fr;igan. ~åvida det inte finns anled
ning ant;1. att han avvikit eller eljest 
hi'tller sig undan. 

Förbud eller ttliiggande. som 
avses i andra stycket. eller återkal
lelse av tillst[md. som avses där. frir 
inte beslutas utan att den som för
hudet. iiläggandet eller återkallel
sen avser fött tillfölle att yttra sig i 
fdgan. s~1vida det inte finns anled
ning anta. att han avvikit eller eljest 
hiiller sig undan. I 1't1 iirl'llcle 11111 

.fi:irh111/ cnligr 4 ~ m11rk11m/.1fi"irings
lagc11 på gmnil ll\' siirskilcl risk _t;"ir 
s/...11c/11 pil person eller 1'ge11dom .fi/r 
11111rk1111ilsd(lms/olen dock ii1·e11 i 
w111111 .fii/I (l/11l'ilelh11rf hcs/111t1 11111 

.fi"jrh//(/ cnligr 13 -~ s1111111111 /ag, om 
synnerliga s/...iilfi'irl'iiggcr. 

Ui .Q 

Marknadsdomstlilcn kan vid vill' förelLigga part cller annan. som kan 
antagas ha upplysning all Himna som Lir av betydelse i ärendet. att inställa 
sig personligen inför domstolen. Domstolen kan hesluta att den som ej iir 
part skall hllras som vittne. Di1rvid ägcr 36 kap. 3. :'i och 6 ~*· 10 *andra 
stycket. 11 ~. 13 *första stycket och 14 ~ rätteg;mgsbalken motsvarande 
tilliimpning. Viigrar vittne utan giltigt sbl att avliigga cd eller att avge 
vittncsmiil eller besvara fniga. fiir domstolen vid vite förcliigga vittnet att 
fuligöra sin skyldighet. 

Part kan iiven förcliiggas vid vite 
alt tillhandahttlla domstolen hand
ling. varuprov och liknande som 
kan ha betydelse i iircndet. Detta 
innehiir dock ej skyldighet att rlija 
yrkeshemlighet av teknisk natur. 

Part d/l'I· den som 1111'd1·1·rk11r cn
/igf 13 11 .~ kan Liven föreliiggas vid 
vite all tillhandah~illa domstolen 
handling. varuprov och liknande 
som kan ha betydelse i iirendet. 
Detta innebLir dock ej skyldighet att 
n)ja yrkcshemlighct av tcknisk na
tur. 
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:\'111·aro1llfr /vddse Fiireslagen /Hfrisl' 

I fråg.a·om vite som avses i denna paragraf iiger 9 kap. 8 ~ rätteg;.rng~bal
ken mutsvarande tilbmpning. I stilllet för de ditr angivna beloppen 5 000 
och I 0 000 kronor skall do1:k gälla 50 000 och I 00 000 krnnnr. 

Den som ej iir part och som efter 
kallebe av marknadsdomstolen in
sUillt sig inför domstolen har riitt till 
ersättning enligt vad i r~tttegängs
balken iir föreskrivet om crsiittning 
till vittne eller sakkunnig. I ärende 
vari ombudsman for talan tillämpas 
bestämmelserna för mal om allmänt 
iital och i annat ärende bestämmel
serna för mål vari förlikning iir tillii
ten. Skall ersiittning utges av par
terna en för hiida och blida för en. 
skall domstolen slutligt fördela 
kostnaden mellan dem med hälften 
ii vardera. 

Den som ej är part och inte hclla 
111,·,frer/..ar enligt I 3 o .~ och som 
efter kallelse av marknadsdoms1<1-
lcn inställt sig inför domstolen har 
riitt till ersättning enligt vad i r;itte
gimgsbalkcn iir föreskrivet om er
sättning till vittne eller sakkunnig. I 
ärende vari omhudsman för talan 
ti!Himpas besti1mmelserna för mtil 
om allmiint ittal och i annat iircnde 
hest{1mmelserna för rrdl vari förlik
ning iir tillåten. Skall ersättning 
utges av parterna en för båda och 
hada för cn. skall domstolen slutligt 
fördela kostn:iden mellan dem med 
hälften ä vardera. 

/9 § 

marknadsdomstolens beslut 
varigenom ärende eller sådan fråga 
som avses i 15 a ~avgörs anges de 
skiil på vilka beslutet grundas. Be
slutet sänds till parterna samma dag 
som det meddelas. 

Skall inlaga. kallelse. föreläggan
de. hesl11t clll'r a11nw1 hwulling till
ställas part eller annan. sker det ge
nom delgivning. 

marknaclsdomstolens beslut 
varigenom ärende eller sådan fråga 
som avses i 15 a ~avgörs anges de 
skäl på vilka beslutet grundas. Be
s/11t som 1111 11ii11111t.1· och hes/ut som 
lll'.H'.I' i 15 § anJm stycket sänds till 
parterna och till den som 111eJ1·er
f.:.ar enligt 13 a § samma dag sum 
det meddelas. 

Skall w1sii/.:.an. kallelse eller före
läggande tillstiillas part eller annan. 
sker det genom delgivning. Dl't

.rnmma gäller hcs/11t som siinds en
ligt 19 §. Annan handling får till-
stiilla.1 part dlN annan genom Jel
git·11i11[.:, um dl't anses ('ffiJJ-,/er!igt. 

Delgivning av beslut av marknadsdomstolen, vilket innefattar vitesföre
liiggande cnligt konkurrenslagen < 1982: 729). marknadsföringslagen 
< 1975: 14181. lagen ( 1<n I: 112) om avtals villkor i konsumentförh~il\anden 
eller lagen ( 1984: 292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. far inte ske 
enligt 12~delgivningslagcn<1970: 428). om det inte finns anledning all anta 
att den ~ökte har avvikit eller på annat säll httller sig undan. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 191\6. 
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FINANSDFPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid n:gcringssammantriidc 

1985-02-28 

7 

Nänaranrle: stabministern Palme. ordförande. och stahriiden Lundkvist. 

Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Peterson. Bllström. Bodström. Gö

ransson. Gradin, Dahl. R. Carlsson. Holmhcrg. Hellström. Thunborg. 

Wickbom 

Föredragande: statsrådt:t Feldt 

Lagrådsremiss om ändring 
m.m. 

Inledning 

marknadsföringslagcn (]975: 14181, 

I marknadsföringslagen ( 197.'i: 1418) finns bl. a. bestämmelser riktade 

mot otillbörlig marknadsföring. underlåtenhet att vid marknadsföring läm

na information av särskild bctydelse från konsumentsynpunkt och saluh~il

landc av farliga eller otjänliga produkter. Marknadsdomstokn kan med 

stöd av dessa foreskriftcr meddela förbud eller åliiggande. förenat med vite 

och riktat mot ett enskilt företag. Konsumentverket ger genom olika rikt

linjer för näringslivet mer konkreta regler om vad som mot denna bakgrund 

hör iakttas i fråga om skilda produkter, tjiinster och säljsituationer m. m. 

Åtgärder av nu berört slag utgör en form av producentpftverkan. i syfte att 

friimja konsumcnternas intressen. 

I september J 979 tillkallades en kommitte 1 med uppdrag au se över viss<i 

konsumentpolitiska medel för pmducentpaverkan m. m. Uppdraget avsåg 

särskilt systemet med konsumentverkets riktlinjer samt tvingande beslut 

av marknadsdomstolcn. Uppgiften var att värdera de erfarenheter som 

vunnits ctv den gällande ordningen och att undersöka om det fanns skäl att 

söka förbättra systemet. 

Kommitten. som har arbetat under namnct riktlinje kommitten. överläm

nade ar 1983 betänkandet !SOU 1983: 40l Konsumentpolitiska styrmedel -

utvärdering och förslag, Kommitten föreslilr att dcn nuvarande ordningen 

för produecntpäverkan skall bestå och att graden a\' s.iälvreglering inom 

n~iringslivet ~kall öka. Vidare föreslås vissa iindringar i marknadsföringsla-

' Prnft:ssorn Sol\'eig Wikström. on.Jfiiramk. samt profes-;0rn Ulf l:lcrnitz.. numera 
land~hö\'dingen S\'en Hcurgrcn. direktören E. 0. Holm. hcmk<lllsulenten Inger 
Per5son ochjuri~; d<>ktorn Sten Tengelin. Kommitkn har hilriilh ;1v s;1kkunniga och 
experter. 
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gen. bl. a. att förbud mot saluhallande av farliga eller otjänliga produkter 

skall kunna riktas inte som f. n. endast mot detaljister utan även mot 

tidigare säljlcd och att även tj;instcområdet skall täckas in. Andra lagför

slag rör processen i marknadsdomstolcn m. m. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av hovrätten for 

/\cdn: Norrland. kammarrätten i Sundsvall. kommerskollegium ( KKJ. 

marknadsdL)mstolen (MDL näring~frihetsomhudsm<innen (N0). statens 

pris- och karte1In;1mnd (SPK). konsumentverket ( KOV). allmiinna rekla

mationsniimnden !ARN ). bankinspektionen. forsäkringsinspektionen. so

cialstyrelsen (SoS). statens livsmedelsverk. statens naturviirdsverk. arbe

t,1rskyddsstyn:lsen. statens brandniimnd. statens provningsanstalt. statens 

m;it- och provrild. statistiska ccntralbyrftn !SCBl. statskontoret. riksrcvi

sionsverket (!U{V), liinsstyrelserna i Södermanlands. Kronobergs respek

tive Västernorrlands kin. riitteg~rngsutrcdningen (Ju 1977: 06). yttrandefri

hetsutredningen (Ju 1977: 10). konsumcntköpsutredningen !Ju I 977: 13 ). 

produktåterkallclsekommitten ( H 19X2: 06) och konsumentpolitiska kom

mitten ffi 1983: 03). 

KK har bifogat ett yttrande av Stockholms Handelskammare. Liinssty

relsen i Södermanlands liin har bifogat yttranden av konsumentnämnderna 

i Eskilstuna. Fkns. Katrineholms. Nyköpings och Strängniis kommuner. 

Länsstyrelsen i Viisternorrlands län har bifogat yttrande av konsument

nämnden i Sundsvalls kommun. 

Vidare har yttranden avgetts av Kooperativa förbundet ( KF). Sveriges 

InJustriförbund (SI). Svensk Industriförening. Näringslivets Delegation 

för rnarknadsrätt !NDM). Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). 

Svenska Tidningsutgivareförcningen. Hemkonsulenternas samrådsgrupp. 

Konsumentv<Jgledarnas förening. Kooperativa konsumentgillcsforbundet, 

Husmodersförbundet Hem och Samhälle. Landsorganisationen i Sverige 

<LO), Tjänstemännens centralorganisation !TCO). Sveriges Advokatsam

fund och Sveriges domareförbund. 

Sveriges Grossistförbund (SGF). Sveriges Köpmannaförbund. SHJO

Familjeföretagen. Företagareförbundct SFR. Svenska Handelskammar

förhundet. Annonsörföreningen. Sveriges Reklambyråförhund och Sveri

ges marknadsförbund har anslutit sig till det av NDM angivna yttrandet. 

Också SI har anslutit sig till detta. 

Yttrande har även kommit in fran Synskadades Riksförbund. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en sammanfattning av 

bet~lnkandet som hilaga I. dels lagförslagen i betänkandet som hilaga 2 

och dels en sammanställning av remissyttrandena som hilaRa 3. I fråga om 

utländska förhållanden och kommittens n:irmare överväganden h~invi-;ar 

jag till betänkandet. som iiven inneldller en översikl O:ivcr svenska förh:'il

landen av betydelse. 
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2 Allmän motivering 

2.1 Konsumentpolitiska mål och medel - en bakgrundshcskriming 

Konsumentpolitiken i Sverige bedrivs inom det marknad~eklrnomiska 

systemets ram. Drivkraften i marknadsekonomin iir konkurrensen mellan 

fördagen. För dessa iir lönsamheten den nödvändiga och centrala faktorn. 

Konkurren' föruts:itter ell decentraliserat beslutsfallande med en bety

dande frihet för de ekonomiska enheterna att besluta om olika ~itgärder 

betriiffandc produktion. distribution och konsumtion m. m. Ett viixelspcl 

kan d[1 rada mellan utbud och efterfrftgan. 

Det marknadsekonomiska systemet för organisation av produktion och 

konsumtion innebitr ii den ena sidan fördelar för konsumenterna. Fungerar 

konkurrensen effektivt. friimjas effektiviteten inom näringslivet och pres

sas priserna. Konkurrensen kan ocks{1 driva fram en bredd i utbudet. 

Därmed ökas konsumenterna~ valfrihet ud1 möjlighet att träffa rationella 

val. Målet är all uppn~i bästa mlijliga fördelning av samhiillets resurser. 

Enkelt uttryckt gäller det att fä fram sa bra varor och tjänster som möjligt 

och till s;! 1t1ga priser som det går. 

A den andra sidan kan vi aldrig blunda för att den marknadsekonomiska 

modellen endast i teorin fungerar problemfritt. I själva verket finns det 

konstanta brister när man ser till hur modellen ter sig i praktiken. Den 

förutsätter att konkurrensen kan bedrivas helt fritt och att köpbesluten är 

fullstiindigt rationella. Så är ju i verkligheten ofta inte fallet. Olika hinder 

för importkonkurrensen kan skapa ett skyddat utrymme för wenska före

tag att höja sina priser omotiverat. Offentliga åtgärder kan minska utrym

met för konkurrensfriheten. Förctagsfttgiirdcr såsom kartellhildningar. 

prissamverkan och säljvägran kan hindra effektivitet och prispress. Vidare 

saknar konsumt:ntcrna ofta möjlighet att fatta de rationella köpheslut som 

modellen bygger p<i och som skall styra resurserna dit där de används mest 

effektivt för 05~ alla. Modellen kräver på den punkten bl. a. att köparna 

alltid har full överblick över marknadens utbud i fråga om pris. kvalitet och 

alternativ. att köparna alltid får riktig och tillräcklig information om detta 

från företagen samt att köparna ständigt kan hantera dessa kunskaper på 

det vettigaste sättet och alltsf1 fattar de från ekonomisk synpunkt klokaste 

besluten. 

Alla vet att så fungerar vi inte i våra konsumentroller. Marknadsekono

min ger oss visserligen stora fördelar. Samtidigt är den som ekonomisk 

modell för resursfördelning niirmast definitionsmässigt pä olika punkter 

ofullkomlig. Friheten för företagen skapar ett utrymme även för olämpliga 

metoder. Bristerna från konsumentsynpunkt kan på en viss marknad bero 

p[i vinstjakt, konkurrenstryckets intensitet, konkurrensens inriktning p[1 

marginella egenskaper. okunnighet, kommuniceringssvårigheter. oetiska 

metoder eller annat. 
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Det är alltså uppenbart att det allm~inna miiste på olika sätt fortlöpande 

söka motverka bristerna i det marknadsekonomiska systemet. för att fo del 

att fungera si1 bra som möjligt. Viktiga inslag är då bl. a. handelspolitiken. 

konkurrenspolitiken och konsumentpolitiken. Arbetet i riktlinjekommitt~n 

IRLK) berör i första hand utvecklingen på sistnämnda omriide. Som en 

bakgrund till de förslag av kommitten som jag här kommer att anmäla 

redovisar jag nu utvecklingen där. 

Konsumentpolitikens uppgift är att stödja konsumenterna och förbättra 

deras stiillning på marknaden. Under 1950- och 1960-talen var det allmän

nas insatser på området i huvudsak begränsade till konsumentupplysning. 

Syftet därmed var bl. a. att öka konsumenternas kunskaper och därigenom 

göra det möjligt för dem att påverka företagens utbud av varor och tjäns

ter. Direkta kontakter med företagen togs i allmänhet inte från myndighe

ternas sida. Samhällsingripandena mot olämpliga affärsmetodcr skedde i 

huvudsak genom självreglering inom näringslivet. 

Vid ingången av 1970-talet vidgades kraftigt ramen för det konsumentpo

litiska arbetet. Genom lagen (! 970: 41 '.!J om otillbörlig marknadsföring tog 

samhället ansvar för normbildningen därvidlag. Konsumentombudsman

nen (KO) fick därvid i uppdrag att övervaka marknaden och beivra över

trädelser pä marknadsföringsområdet. Vidare uppdrogs åt marknadsrådet. 

numera marknadsdomstolen (MD). att handha den dömande funktionen. 

Senare inrättci.des också konsumentverket som en central förvaltningsmyn

dighet för konsumentfrågor. Utvecklingen har därefter lett till utökad 

\agstiflning. bl. a. marknadsföringslagen (1975: 1418, MFL). Denna lag 

trädde i kraft den 1 juli 1976. Vidare trädde då i funktion det nya konsu

mentverket (KOV). där verkschefen även är KO. Genom MFL fick myn

digheterna ytterligare medel för ingripande. Lagen ger som nämnts f. n. 

möjlighet till tvångsåtgärder mot bl. a. otillbörlig marknadsföring. bristfäl

lig information och saluhallande av farliga eller otjänliga produkter m. m. 

Lagstiftningen på konsumcntomr{l.det har som ny~s berördes ocksl1 i 

övrigt successivt byggts ut, bl. a. genom lagen (1971: 11'.!) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden, konsumentköplagen ( 1973: 877). konsumentkre

ditlagen I 1977: 981) och konsumentförsäkringslagen (I 980: 38). Ocks;[ den 

nya konkurrenslagen ( 198'.!: 7'.!9) är betydelsefull för konsumentkollektivet. 

Utvecklingen under 1970-talet har inneburit att det allmännas insatser 

har utvidgats till att gälla inte bara informationen till konsumenterna utan 

även direkta kontakter med företagen från de konsumentpolitiska instan

sernas sida. [Xirvid söker dessa förmå företagen att anpassa sin verksam

het till konsumenternas intressen. De organ och den lagstiftning som jag 

tidigare har berört har inneburit en omfattande uthyggnad av detta produ

centp;1verkande arbete. 

Enligt instruktionen för KOV (SFS 1976: 4'.!9) skall verket bl. a. söka 

påverka producenter. distributörer och marknadsförare att anpas~::i sin 

verksamhet efter konsumenternas behov. Vidare skall KOV utarheta rikt-
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linjer för företagens marknadsföring och produktutformning. Bl. a. riktlin

je~yskmets funktionsduglighet har prövats av RLK. Jag vill diirför här 

redogöra för riktlinjernas bakgrund och tillkomst ~amt deras funktion i 

sarmpel med övriga medel för samhällets producentpi'1verkan. Redogörd

sen kan lämpligen bygga pi\ föredragandens beskrirning av utvecklingen 

då RLK:s direktiv beslutades. 

Vid utformningen iir 1970 av lagstiftningen mot otillbörliga marknadsfö

ringsiitg{irdcr ansfigs det (prop. 1970: 57 s. 60J att en detaljreglering i lag 

under vilka omsttindigheter vissa afforsmetoder inte lick anvämhh var 

förenad med nackdelar. I sUillet valdes tekniken att i den nya lagstiftningen 

vid sidan av vissa specialbestämmelser inrymma en vidstriickt general

klausul som gav m1)jlighet all vid vite förbjuda en niiringsidkare att fortsät

ta med ett visst förfarande som bedömdes vara otillbörligt mot konsu

menter eller näringsidkare, genom att strida mot god affärssed cller pä 

annat· s{itt. Det förutsattes därvid att de riittstilliimpande organen genom 

sin praxis skulle utbilda ett nyanserat normsystem. Regeln skullc vidare 

skapa förutsättningar för en fortgi1ende rällsbildning pil ornrf'tdet. Det 

bedömdes (prop. 1970: 57 s. 169) att ärendena i många fall skulle komma 

att avslutas hos KO. bl. a. genom frivillig rättelse. 

Utmärkande för generalklausulen om otillbörlig marknadsföring, som 

numera finns i MFL är att normbildningen sker först i MD genom dess 

beslut i enskilda ärenden. Till skillnad mot detaljerade. straff sanktionerade 

bestämmelser utformas ett förbud i det enskilda fallet. när domstolen har 

funnit de allmiinna normerna i generalklausulen åsidosatta av en näringsid

kare. 

Ett vitesförbud med stöd av generalklausulen är formellt bindande en

dast för den näringsidkare som förbudet har riktats mot. MD:s beslut i 

enskilda ärenden har dock stor betydelse också som vägledning för andra 

niiringsidkare. Vidare lade KO pil ett tidigt stadium ofta domstolem beslut 

i principfr<lgor till grund för överenskommelser med näringsidkare inom en 

vi~s bransch eller för riktlinjer som KO antog för sin gransknings verksam

het i anslutning till lagen om otillbörlig marknadsföring. Sadana överens

kommelser eller riktlinjer täckte rätt ofta iiven förfaranden som inte prö

vats av domstolen. Genom detta kom de att utgöra en blandning av dels 

rättsligt prövade normer. dels normer av annan art, s~1som frivilliga iltagan

den av grupper av näringsidkare. I det sistnämnda fallet kunde MD komma 

att bedöma atagandena som överenstämmande med god affärssed och 

diirmed låta dem bli vägledande för domstolen vid prövning av friigan 

huruvida ett företags åtgärder i ett visst ärende var att bedöma ~om 

otillbörlig marknadsföring. 

Normbildningen i anslutning till lagen om otillbörlig marknadsföring 

priiglades p;1 detta siitt av ett samspel mellan av MD i det enskilda iirendet 

riittsligt fastlagda regler och normer av annan art. Konkret utformade 

handlingsregler för skilda typsituationer växte fram i samband med dom

stolens praxis <)Ch KO:s verksamhet. 
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När MFL utformades {i.r 197.'i konstaterades (rrop. 197.'i/76: 34 s. 93 f.J 

att den verksamhet som hedrev' inom ramen för lagen om otillhörlig 

marknad,föring samt 1971 ii.rs avtalsvillkorslag till stor del utgjordes av 

förhandlingar mellan KO och berörda företag eller bran-,churganisationer. 

Flertalet ärenden klarades av genom att företagen eller organisationerna 

inför KO frivilligt utfäste sig att ändra marknadsföringen eller avtalwill

koren. Vidare uttalades att KO utfärdade allmilnna riktlinjer rörande mark

nadsföring och att konsumentverket svarade för det prnducentråverkande 

arbetet i övrigt, s{1som i fräga om produkt utveckling och produktinforma

tion. till nytta för konsumenterna. 

Här kan ifökjutas att det i samband med att konsumentverket inriittades 

år 1972 diskuterades huruvida verket skulle utrustas med formella befo

genheter att vidta tvingande iltgiirder gentemot producenterna (prop. 

1972: 33. NU 1972: 40. rskr 1972: 22.'il. Föredraganden framhöll därvid att 

det var naturligt att i första hand försöka åstadkomma resultat genom 

frivilligt samarbete med producenterna i ohundna former. 

Vid tillkomsten av MFL tir 197.'i uttalades vidare att samarhetet mellan 

det d[1varande konsumentverket och företagen tagit olika former. lhland 

hade hrister hos enskilda produkter föranlett verket att ta upp överlägg

ningar med herörd<t företagare. I andra fall hade diskussioner förts med 

företriidan: för hela branscher. Av siirskilt intresse hedömdes de riktlinjl!r 

vara som konsumentverket utfärdade rörande produktutformning och pro

duktinformation. I riktlinjerna, angavs det, Himnade verket rekommenda

tioner som innehöll sådana krav som verket efter samråd med branschen 

hade funnit att man borde ställa inom omrildet i fråga. 

Som förut har berörts innebar tillkomsten ilr 197.'i av MFL alt möjlighe

ter att tillgripa tviingsåtgärder mot bristfällig information och saluhållande 

av farliga eller otjänliga produkter infördes. De riktlinjer som KO och 

konsumentverket tidigare hade utfärdat var ju i sig inte rättsligt hindande 

för näringsidkarna utan ett uttryck för myndigheternas uppfattning om hur 

företagen borde uppträda på marknaden. Som har omnämnts kunde det 

dock finnas inslag som hade prövats av MO. 

Vid utformningen av MFL beaktades särskilt de goda erfarenheterna av 

utrednings- och förhandlingsverksamheten. Man ansåg att det fanns all 

anledning att värna om de fördelar som även i fortsättningen stod att vinna 

inom ramen för en förhandlingsverksamhet i obundna former. Det angavs 

(prop. 1975/76: 34 s. 94 f.) som en grundtanke att myndigheterna visserli

gen måste ha möjlighet till t vångsvisa ingrepp men att de önskvärda för

ändringarna av företagens beteenden sa langt möjligt horde genomföras på 

grundval av frivilliga åtaganden från företagens sida. 

Såsom en ytterligare princip angavs år 1975 att konsumentpolitiken skall 

bedrivas i en decentraliserad ekonomi. där besluten om produktion och 

konsumtion fattas av ett stort antal individer under starkt skiftande förut

sättningar. I denna marknadsekonomi miiste ansvaret för rroduktutveck-
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ling och marknadsföring i första hand ligga hos de enskilda företagen. De 

närmare formerna för de konsumentpolitiska organen~ arhete med att 

p~tverka producenterna måste allmänt besUimma-; mot bakgrund av delta. 

I fr{iga om den tekniska utformningen av tvingande hestiimmelser röran

de produktinformation och produktsäkerhet förebg vid lagstihningsarhe

tet iir I 975 hl. a. ett utredningsförslag som innebar en ramlagstiftning med 

befogenhet för en viss myndighet att utfärda detaljerade föreskrifter som 

sanktioner~1dcs med straff. En sildan ordning bedömdes ( prop. 1975176: 34 

~- I 06 f. I dock vara förenad med olägenheter när det gäller det vida 

omriidet ~Llm utgörs av konsumentprodukter i stort. Statsmakternas slut

sats hlev i sUillet att den nya lagstiftningen borde byggas upp efter mönster 

av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring. dv~. med formell 

normbildning först i MO genom vitesbeslut i enskilda tirenden. Slutsatsen 

byggde pi1 förutsättningen att resultat i allmiinhet kan i1stadkommas genom 

frivilliga överenskommelser och utfärdande av riktlinjer. 

Genom den valda formen och des~ nu angivna förutsiittningar grundades 

dc nya bcsUimmelscrna på att icke-bindande.: riktlinjer m. m. ochii i fort

siittningen skulle vara ett av de främsta medlen för samhällets produccnt

pttverkan. Riktlinjerna skulle beakta behovet av vägledning för näringsli

vet i friiga om tilliimpningcn av generalklausulerna rörande information 

och produktsiikerhet. Den valda lösningen hyggde på att de fall som skulle 

komma under MD:s prövning ofta borde bli sådana där ett företag inte följt 

riktlinjer som KOV lämnat för ett visst område och som ju inte ;ir bin

dande. Utgångspunkten var därvid att de meddelade riktlinjerna normalt 

ligger till grund för MD:s bedömning. Avgörandet skulle dock ankomma p[1 

domstolen. 

Det är riktigt dii det i RLK:s direktiv uttalas att den nu angivna ordning

en kan sägas vara okonventionell. jämfört med den vanliga tekniken för 

näringsrättslig reglering. De ansvariga organen lämnas ett hetydande mätt 

av frihet att sj{ilva fastställa vilka former av producentpåverkan som tiiist 

gagnar lagstiftningens syften samt vilka medel som iir Himpligast för att 

genomdriva angcliigna krav. 

För de niirmare överväganden som har skett vid valet av denna lösning 

ff1r jag hänvisa till vad som i övrigt siigs i prop. 1975176: 34 med förslag till 

marknadsföringslag. m. m. (s. 95 ff.J. Jag vill här endast erinra om vissa 

uttalanden rörande riktlinjernas utformning och förekomst. Föredragan

den anförde hL a. att detaljerade riktlinjer stiillde höga krav pii myndighe

ternas utrcdningsresurser. Med de resurser som inom överskiidlig tid kun

de stil till huds for det konsumentpolitiska arbetet torde det inte vara 

möjligt att ann<tt iin i undantagsfall utfärda anvisningar som innehöll mera 

detaljerade krav pii företagens marknadsföring. Vidare uttalades att dctal

jaade krav kunde komma i konnikt med uppfattningen att ansvaret for 

produktutveckling och produktinformation i första hand mt1ste iivila före

l<tgen sj;i\v;i. Det torde i normalfallet inte heller vara möjligt för myndighe-
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terna <tlt förutse och heakta alla de olika situationer. som kunde uppstii i 

anslutning till utveckling och marknadsföring av en produkt. Bedömningen 

blev därför den att utfärdade riktlinjer vanligen mi!ste bli allmiint hållna 

och att det av Lien anledningen blev nödvändigt att i inte obetydlig ut

sträckning ha överläggningar med niiringsidkan: rörande riktlinjernas innc

hörd i en~kilda fall. Vidare ansågs Llet inte vara möjligt eller liimpligt att 

inom överskådlig framtid ta fram riktlinjer för alla Lie produktområden. där 

konsumentsynpunkter behöver föras fram. 

Verket kan faststiilla riktlinjer också i frågor Llär ett ingripande meLI stöd 

av MFL bedöms inte kunna ske. 

Innan riktlinjer utfärdas på ett visst omräde har normalt förhandlingar 

förekommit mellan verket och berörda branschorganisationer. Men verket 

kan ocks<'i förhandla direk! med ett visst eller vissa företag och kan utfärda 

riktlinjer även om enighet inte har uppnåtts med näringslivet om <lera~ 

innehfill. Verket har f. n. utfärdat ett fyrtiotal. 

Av vall jag har anfört framgår att det allmänna använller två huvulltyper 

av Jagstiftningsiltgärder för att avhjälpa bristerna i den marknadsekonomis

ka modellen. De båda regelsystemen upprätthålls samtilligt och anviinlls 

parallellt meLI varandra. Detta innebär följande. 

Genom civilrättsliga rc,::ler av tvingande eller dispositiv natur ökar vi 

konsumentskyddet när det gäller innebörden och konsekvenserna av det 

avtal som i den enskilda köpsituationen träffas mellan företaget och konsu

menten. Man är då inne på att lagstiftningsvägen i förväg ha funnit bl. a. en 

rimlig fördelning mellan dem av ansvaret för skilda faktorer. Det kan gälla 

vad som skall anses vara ett fel i en prestation, felets konsekvenser samt 

reklamationstidens längd m. m. Att siidana lagregler finns till hands är 

påkallat inte bara för att lösa enskilda tvister. Redan genom sin existens 

kan de dessutom påverka agerandet på marknaden i rätt riktning. Därmed 

kan reglerna medverka också till att förebygga tvister. Detta spar resurser. 

både för det allmänna och för enskilda. 

Den andra huvudtypen avser marknadsrättsliga regler. Här gäller det 

förhållandet mellan det allmänna och företagen. Olika regclsystem. hl. a. 

marknadsföringslagstiftningen. ger möjlighet att påverka företagens bete

ende mot konsumenterna. 

Jag vill peka på att det för konsumenterna vidare är viktigt att ha tillgång 

också till förenklade förfaranden för att förebygga eller lösa tvister. Den 

s. k. småmålslagen. som tillkom år 1974. ger möjlighet därtill. Betydelsefull 

i detta avseende är också verksamheten vid allmänna reklamationsnämn

den tAKNl. som startade på försök år 1968. 

Det kan framhållas att de eiiarenheter som samlas hos de på fältet 

verksamma organen används som ett viktigt underlag i KOV:s arbete. 

Enskilda ärenden kant. ex. peka på brister hos en viss marknad i fråga om 

utbudets kvalitet. informationen från företagen eller de avtals villkor dessa 

tillämpar. Genom att i detta läge ta upp branschinriktade eller generella 
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förhandlingar med niiringslivet. genom att utfärda riktlinjer eller genom att 

vidta andra atgiirder kan allts[t KOV mot verka sådana brister hos markna

den. Detta iir ett hetydelsefullt arbete också i den meningen att man med 

dessa marknadsrättsliga metoder. för att fä olämpliga avtalsvillkor p~t t:n 

marknad utrensade generellt. kan begränsa framtida tvister m. m. och 

därmed spara resurser. 

Av det anförda framgär att 1970-talets första hälft inneburit en kraftig 

framflyttning av konsumentpolitikens positioner. Jag vill erinra om att 

denna strävan fullföljs genom det viktiga förslag till konsumenttjänstlag 

(prop. 1984/85: 1101 som regeringen lämnat till riksdagen. efter föredrag

ning av chefen för justitiedepartementet. Ytterligare en större reform för 

att stärka konsumenternas rättss@lning förbereds f. n. fag tänker pä det 

arbete som hedrivs inom justitiedepartementet på en ny konsumentköplag 

(jfr sou 1984: 25J. 

Jag påminner vidare om arbetet inom den klmsumcntpnlitiska kommitte 

som regeringen tillsatte år 1983. Ocksii produktåterkallclsekommitten (H 

1982: 061 har en viktig uppgift. som gäller il.tgärder för att öka produktsä

kerhcten för konsumenterna. 

Efter denna hakgrundsteckning kan jag nu gå in på de bedömningar och 

förslag som RLK har redovisat. Som nämnts tidigare hänvisar jag till 

betänkandet i fråga om de närmare övervägandena. För att kunna ge den 

erforderliga helhetsbilden kommer jag också att ta upp vissa förslag som 

inte kriiver beslut av regeringen eller riksdagen. Jag avser därvid att 

särskilt anmärka när så är fallet. 

De huvudfrågor som jag hehandlar gäller 

- riktlinjesystemct !2.2), 

- näringslivets egenåtgärder för att lösa konsumentproblem C.3). 

- riktlinjerna ur rättslig och funktionell synvinkel C.41, 

- information (2.51. 

- produktsiikcrhet (2.6) och 

- processen i MD. m. m. 12.7) 

2.2 Principiell och praktisk uh•ärdering al' riktlinjcsystemet 

Mitt förslag: Systemet med riktlinjer utfärdade av konsumentverket och 

tvingande beslut av marknadsdomstolen behålls. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: De flesta ställer sig bakom kommitteförslaget. Några 

instanser iir dock starkt kritiska till riktlinjcsystemet. 
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Sammanfattning a\' skälen för mitt förslag: Riktlinjesystemct fungerar till 

nytta för konsumenterna och vinster kan inte förviintas av ett systemhyte. 

En föriindring skulle dessutom skapa sviirigheter. Nuvarande ordning hör 

diirför besti1. 

Skälen för mitt förslag: RLK har vid sin utvärdering ·uttalat hl. a. följande. 

Utarhetandet av riktlinjer iir ofta en tidskriivande process. Skilda uppfatt

ningar om vad som bäst tillgodoser konsumenternas intresse kan föras 

fram. Arbetet i Jenna fas kännetecknas av en stark striivan att basera 

riktlinjer p~! förhandlingsöverenskommelser. Detta stilr i god överensstiim

melse med lagstiftarens intentioner och iir också av stort viirde för att 

reglerna skall ftl genomslagskraft. Kommitten finner Oera skäl till varför 

riktlinjeutfardandet har minskat under senare år. Informationen om riktlin

jerna till företagen bedöms vara god. Övervakningen och efterlevnaden 

kan betraktas som tillfredsställande. Vissa förbättringar synes dock möj

liga och planeras även av KOV. R LK uttalar vidare att dess utvi1rdering av 

tilliimpningen siiledes inte visar på några större brister i riktlinjesystemet 

och KOV/KO:s roll i detta. Den kritik snm förts fram i den allmänna 

debatten synes ha haft visst herättigande vad gäller de första årens riktlin

jeverksamhet. Verket och näringslivet m. 11. har numera dock fått erfaren

heter av riktlinjearhetet. Problemen hittills kan enligt kommittens mening 

till stor del hänföras till att det varit fråga om en "'inki.irningsperiod" där 

kunskap om liimpliga tillv~igagångssätt vunnits. 

Vidare anför RLK att det system för framtagning av reglerna som 

tilliimpas visserligen har svagheter. Det är bl. a. arbets- och tidskrävande 

då hänsyn miiste tas till motpartens ståndpunkt. Å andra sidan har syste

met också fördelar. Förhandlingarna med näringslivet kan ofta ersiitta 

mödosamt utrcdningsarbete, remissbehandling m. m. Kommitten uttalar 

vidare att riktlinjerna genom förhandlingarna förankras också inom nii

ringslivet och att detta ökar sannolikheten för att de skall fungera i prakti

ken. Vidare sägs att riktlinjerna i vart fall torde ha lika stor genomslags

kraft som formellt bindande föreskrifter skulle ha haft och att det diirför 

synes lämpligt att bygga vidare på vunna erfarenheter av rikt linjesystemet. 

Kommittens förslag till förhättringar har mot denna hakgrund grundats på 

det nuvarande systemet. 

En positiv grundsyn pä riktlinjesystemet framträder i remissutfallet. 

Exempelvis uttalar KOV att riktlinjerna iir ett smidigt instrument som 

medger en successiv utveckling i arbetet med att förbättra konsumenternas 

situation och som bör hcstå. Tva fackliga organisationer är dock kritiska 

och anför att riktlinjerna hara är rekommendationer, att förhandlingarna 

tar for lång tid. all arbetet tar för stora resurser och att efterlevnaden är 

dålig. Det yrkas av den ena organisationen att det m[1ste bli möjligt att 

upphöja riktlinjerna till bindande föreskrifter med sanktionsmöjligheter 

och att KOV hör få befogenheten, för områden diir behov uppst;ir. 
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Fiir egt'l1 eld vill jag framhiilla följande. 

Det är uppenbart att förhandlingarna mellan KOV och näringslivet möt

te iitskilliga inki1rningssviirighcter när de togs upp år 1970. I det praktiska 

arhetet kom det fram siiväl principiella som konkreta fr{1gor. Förhandlings

rutiner fanns givetvis inte upparhctadc och forhandlingsdeltagarna ställdes 

i myc.:ket inför nya arbetsuppgifter. Utomriittsliga normsystem. som kunde 

ge ledning. saknades. Lagstiftningen gav allts~i biidc KOV och näringslivet 

en r~1tt svar uppgift. Samtidigt gjordes i lagstiftningsarbetet den bedöm

ningen att en uthyggnad av det system som valdes iir 1970 bäst främjade 

konsumenternas intressen. Med den valda modellen skulle rcgelframtag

ningen ske på marknaden. De nya generalklausulerna om information och 

produktsäkerhet avsiigs få sin närmare innebörd preciserad genom MD:s 

och KOV:s agerande i förh<lllande till hl. a. konkreta marknader, saljme

toder och säljsiti.1ationer. 

Det iir mot den hakgrunden inte svårt att förstå att kritiska röster höjdes, 

hl. a. från niiringslivcts sida. Detta ledde till att RLK tillsattes år 1979. 

Parallellt. med kommitt.:Llrbctd fort-.atte riktlinjcframt<lgningen. Föi"biitt

ringar kunde därvid göras i frågan om framtagningsproecssen. Jag vill 

tillägga att det har bedömts inte vara till nackdel att riktlinjerna kommit att 

bli mer detaljerade än vad man år 1975 trodde skulle bli fallet. 

Riktlinjesystemet har efter snart nio års tid numera hlivit ett etablerat 

och välbekant system för regelframtagning. De närmast berörda - MD. 

KOV och niiringslivet - ger uttryck för en positiv grundsyn pil. systemet. 

Ocksii jag finner att det fungerar väl i stort och är till nytta för konsumen

terna. Att prohlem ibland uppstår är normalt även heträffande straff sank

tionerade regler. Jag kan inte se möjliga vinster av en sådan förändring som 

en rcmissinstans har begärt. samtidigt som förändringen skulle skapa svå

righeter. Bl. a. vill jag peka på att i KOV, som föreslagits få utfärda 

bindande föreskrifter. är inbyggd funktionen att som KO föra det allmän

nas talan i MD. Den begärda förändringen skulle därmed kräva en radikal 

omläggning a\' det system statsmakterna beslöt år 1976. RLK:s år 1983 

framlagda utvärdering ger inte fog för något sådant. 

Vid min prövning har jag således kommit fram till att vi bör fortsätta på 

den inslagna vägen, där det dessutom är möjligt att göra vissa förbättring

ar. Jag kommer tillbaka till detta. Av det anförda följer att jag inte lägger 

fram något ändringsförslag i systemfrågan. 

Jag vill tillägga att det är värdefullt att RLK vid sin utvärdering tagit upp 

också aspekter som rör konkurrenspolitiken. nämligen att riktlinjesystc

met kan medföra vissa risker för olikformiga konkurrensvillkor och för 

konkurrenshämmande samverkan mellan företag. Kommitten har funnit 

att riktlinjesystemet inte i praktiken medfört några nackdelar ur denna 

synvinkel. Det är enligt min mening angeläget att dessa aspekter löpande 

uppmärksammas i riktlinjcarhetet också i det följande. Viktigt är även att 

man liksom hittills uppmärksammar Sveriges internationella frtaganden i 

fråga om tekniska handelshinder. 

2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr:!/3 
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RLK har aktualiserat frågan om möjliga förändringar av rutinerna för att 

ta fram riktlinjer. Diirvid har man delat upp arhctct i skilda faser. Kommit

ten anv;inder hegreppcn initiering och prioritering. utarhctandc. offentlig

görande. tillämpning. övervakning samt utvärdering. KOV har framhållit 

att. Liven om utarhetandet av riktlinjer hittills i huvudsak har följt vad RLK 

föreslagit på dessa punkter, verket anser det värdefullt med de förslag och 

preciseringar som kommitten har gjort. 

Även jag finner det värdefullt att en ingående analys har gjorts i dessa 

avseenden. Detta mi"tsteju främja systemets förmåga alt fungera praktiskt. 

I själva sakfrågan om möjliga förhiittringar av rutinerna hör det i första 

hand ankomma på KOV att ta ställning. Jag har således niimnt saken, inte 

för regeringens eller riksdagens stiillningstagande utan för sammanhangets 

skull. Ocksf1 i ett annat spörsmål som RLK har tagit upp är det en 

angelägenhet för verket att fatta heslut. Det gäller <lä fd1gan om det är 

önskvärt att KOV i ökad omfattning prövar övercn~kommclser mellan 

verket och enskilda branscher som styrmedel. i stället för riktlinjer. 

2.3 Näringslivets egenåtgärder för att lösa konsumentproblem 

RLK pekar p{1 att det utomlands i vissa fall finns omfattande .1jii/1·regle

ringsaktil·i1eter inom näringslivet. Kommitten finner det angeläget att hätt

re än hittills skett ta till vara bl. a. det marknadskunnande som finns inom 

näringslivet. Niiringsidkarna och deras organisationer bör därvid stimule

ra~ alt mer aktivt engagera sig i arbetet med att förbättra konsumenternas 

ställning. Enligt RLK är det önskvärt att som ett kompletterande styrme

del vid sidan av riktlinjerna pröva en självreglering liknande den som finns 

eller är under uppbyggnad i andra länder. Kommitten antar att ett självreg

leringssystem har sin största utvecklingsmöjlighet på informationsområdet 

men att ett visst utrymme kan finnas också i övrigt. 

Vad RLK tänkt sig är i första hand att näringslivet tar fram normer i 
vissa fall och svarar för viss normövervakning. Detta kräver resurser som 

enligt kommittens mening inte är större än att det iir realistiskt att räkna 

med att man inom näringslivet skall vara beredd att ställa dem till förfogan

de. För att försäkra sig om att dessa bedömningar är verklighetsanknutna 

tog RLK kontakter med niiringslivet och erhöll därvid från NDM konkreti

serade förslag om självreglcringssystem. Vidare gjorde en företrädare för 

Sveriges Köpmannaförbund. i samråd med SI-HO-Familjeföretagen, gent

emot kommitten vissa preciseringar och angav exempel pä problemomrä

den inom detaljhandeln där självregleringsåtgärder horde kunna komma i 

frt1ga (se bilaga 9: 1-2 till kommittens betänkande SOL' 1983: 40). 

Ytterligare understryker RLK angelägenheten av att näringslivet i ökad 

omfattning medverkar till att flera standarder tas fram inom konsumentom

rådet. 



Prop. 1984/85: 213 19 

RLK vill betona att förslaget om ökad '.iälvreglering inom n~iringslivet 

förutsätter att KOV siisom central förvaltningsrnvndighet för konsumcnt

fr[igor iivcn i fortsi1ttningen har ett övergripamk anwar för ;1tt erforderliga 

normer tas fram p{1 marknadsföringem omriidc. Det hör s;ileJes ankomma 

pil verket att wara fört. ex. problemuppfångning och prioritering iiven vad 

gäller Jc sj~ilvreglerande ätgiirder som RLK förcsli1r. Dilremot iir det 

tanken att dessa skall innchiira att vi~sa resurser frigörs inom verket niir 

det giillcr sjiilva normframtagningen och normövervakningcn . .Ä.. ven bcträf

fande den senare bör KOV ha ett övergripande ansvar och alltsi1 följa 

utveeklingen pf1 marknaden för att kunna gripa in om Jet skulle visa sig 

nödviindigt. 

De synpunkter som kommit till uttryck i NDM:s förslag kan översiktligt 

sammanfattas p<I följande sätt: 

I. Självregleringen bör inriktas pii iltgiirder som faller inom ramen för 
marknadsföring.•;lagens bestämmelser om marknadsföring och informa
tion, för att det inte skall uppstä problem från konkurTenspolitisk syn
punkt. 

2. Systemet får konstrueras pa ett sädant sätt att uppgifterna i stort sett 
kan lösas med hjälp av tillgiingliga resurser hos organisationer och 
företag. 

3. Det förutsätts att man i det enskilda fallet funnit ett konsumentbehov. 
att KOV oeh näringslivet är ense om att det senare bör söka kba 
problemet och att uppföranderegler framqiir som en realistisk utväg för 
att komma till ri.itta med detta. 

4. Utgiingspunkten är att ansvaret för framtagningen av uppföranderegler 
vanligen bör ligga hos vederbörande branschorganisation. 

5. Ett eentralt samdds- och kon taktorgan på näringslivssidan behövs riven 
framdeles. Det synes himpligt att inom NDM inriitta ett permanent 
organ för att bevaka övergripande frågor som rör självreglering och 
framtagning av uppföranderegler. Organet skulle bl. a. planera norm
framtagningcn. i miin av resurser tillhandaht1lla regelskrivningsexpertis 
och fungera som redaktionellt samordningsorgan. 

6. Vid sidan av regelframtagning finns frågan om näringslivet skall ha 
uppgifter som rör regelbevakning. dvs. regeltillämpning och regcltillsyn. 
Det enda praktiskt genomförbara är en regeltillämpning med stark 
branschanknytning. med en viss organisatorisk samordning av de olika 
branschanknutna bedömningsorganen. En s{idan samordning kan lösa 
dilemmat att bedömningen annars lätt kan komma att bli. eller uppfattas 
som. alltför branschpräglad och inte framstii som tillräckligt auktoritativ 
utanför den egna branschen. En modell kunde vara all ordförande och 
viee ordförande samt möjligen även sekreterare. förslagsvis nominerade 
eller utsedda av J\:DM. iir gemensamma i alla eller ett antal bransch
nämnder. 

7. ND:'vl bedömer att det inom flera hransehorganisationcr finns eller kan 
uppbåda., resurser för att etablera en fungerande regelbcvakning. Det 
giiller att vara kreativ och flexibel vid val av tekni.,ka lösningar. 

8. Det kan knappast vara aktuellt att inom niiringslivet generellt operera 
med utomrättsliga sanktioner. Det bör vara fullt tillräckligt att som 
yttersta påtryckningsmedel ha marknadsföringslagens sanktillner. 
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Den förklaring som lämnah av en företrädare för Sveriges Köpmanna

förbund r0rande sjiilvreglering inom detaljhandeb- och konsumentscrvicc

sektorerna kan översiktligt sammanfatta-, si-lluml<i: 

l. Organisationerna (Sveriges Köpmannaförbund och SHIO-Familjeföre
tagen) önskar skifta roll i konsu1m:ntpolitiken från att enbart vara 
objekt för myndigheternas aktiviteter till att ocksii bli subjekt meJ riitt 
och skyldighet att ta initiativ. Man är villig att ta pli sig ett större 
medansvar för åtgärder som syftar till att ge konsumemcrnil en tryg
gare stiillning pa marknaden. 

2. Det behövs vissa regler för företagens marknadsupptriidande och så
dana finns redan inom vissa sektorer. Det tdigger i första hand bran
scherna. företagen själva och dera<. organisationer. att dra upp dessa 
regler och medverka till att de följs. 

3. Exempel pil områden diir en självsanering kan bli framgiingsrik är 
försäljning till minderäriga. "gör-det-sjiilv"-marknaJen. pris- och kre
diterbjudanden samt tillämpningsnormer för öppet köp. 

4. Inom detaljhandeln kan man räkna med en forhatt utveckling i riktning 
mot en upplösning av hiivdvunna branschgriinser. Detta medför sanno
likt att sjiilvregleringen i betydande omfattning mitste administreras 
centralt. Man kan föreställa sig att den praktiska lösningen maste bli alt 
de två organisationerna etablerar en gemensam sjf1lvn:gleringsfunktion 
genom nftgon form av gemensamt utskott eller liknande. vilket i sin tur 
nära samarbetar med NDM. 

5. Organisationerna är beredda att avsätta erforderliga resurser för en 
sådan verksamhet. Eftersom man ändock maste ta itu med dessa 
frågor. och redan gör det. blir det inte några större resursförstärkning
ar. Detta innebär att den tänkta självregleringen närmast får ses som en 
systematisering och rationalisering av resursinstanserna. 

6. NDM skall utgöra den fasta pu11kten och förstärkas. 
7. Det är realistiskt att räkna med att antalet branschregler som tas fram 

totalt sett inom näringslivet inte kommer att överstiga 5-7 per år. 
Tyngdpunkten i självregleringsinsatserna kommer i stället att ligga p;'\ 
information samt rådgivning och konfliktlösning i enskilda fall. 

8. Huvudansvaret för informationen, som måste upprepas med jämna 
mellanrum. bör vila på branschföreningar och lokala/regionala organi
sationer. 

9. Tillsyn och övervakning är centrala funktioner också i ett självregle
ringssystem. I praktiken utövar branschföreningarna och de lokalw'rc
gionala organisationerna en omfattande tillsyn över de egna medlem
marnas göranden och låtanden på marknaden. Ärendena initieras ofta 
genom påpekanden av konkurrenter. 

10. Något behov av utomrättsliga sanktioner har inte visat sig föreligga i 
praktiken. Det räcker med att "skramla" med de rättsliga vapnen och 
hänvisa till existensen av KO. 

11. En vidareutveckling av det goda lokala samarbetet med konsument
vägledare framstår som ett av de mest angeliigna och konstruktiva 
utvecklingsinitiativen för konsumentpolitiken. 

Kommittens tankar har mötts med positivt gensvar vid remissbchand

lingen. även om några ansett det vara svårt att bedöma den konkreta 
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innebörden. Sålunda delar KOV urrfattningen att det iir önskvärt med en 

utvidgad sjiilvsaneringsverksamhct inom n;iringslivet som komrlettering 

till verkets styrmedel r;i konsumentomradet. Verket a sin sida är villigt att 

diskutera olika samarbetsformer för verbamheten. Samarbetet skall inte 

nödvändigtvis ha som utgångspunkt det i viss mån oklara begreppet styr

medel. Det iir ocks~i angeläget att n~1ringslivet i ökad omfattning tar egna 

initiativ och utreder urpkommandc konsumentproblem inom visst omrade 

samt utarbetar normer - om så behövs - för att lösa problemen. KO\/ 

skall sttlunda inte i vaije sammanhang behöva initiera och rrioritera s:idana 

åtgärder ~iven om verket. som nyss n:imnts. är villigt att samarbeta i 

si1dana frågor. 

KOV instiimmer i kornmittens bedömning att verket inte har resurser för 

mera omfattande och äterkommande informationsinsatser till företagen om 

riktlinjer och riktlinjeregkr och att det därför i huvudsak får ankomma p{1 

näringslivet att svara för detta. Liksom beträffande övrig sjlllvsane

ringsverksamhct uttalar sig KO\/ dock sjiilvfallet vara berett att samarbeta 

hvt!n i detta hänseende inom ramen för tillgängliga resurser. 

NO är positiv till att näringslivet genom sjiilvsaneringsverksamheten i 

ökad utsträckning tar ansvar för sina atgärder pi:i marknadsföringsomr~idet. 

En central normgivning bör dock inte ses som det primära sättet för 

sanering. Bättre information till företagen om pil visade konsumentrrohlem 

och ri1dgivning om tänkbara lösningar kan ·ofta vara tillräckligt. Som påpe

kas av kommitten kan även olika former av självreglerande åtgiirder av 

normativ karaktär. på samma sätt som normering genom riktlinjer. medfö

ra vissa risker från konkurrenssynpunkt. Det finns däifor anledning for 

NO att iigna uppmiirksamhet åt utvecklingen p[i detta område. 

Från ARN :s -;ida pekas på möjligheten att inom ramen för ett sjiilvsane

ringssystem fa till stånd en bättre reklamationshantering fri:in näringslivets 

sida. 

Produktföerkallelsekommitten vill. i det läge dess arbete då nått. endast 

uttala att styrmedel i form av en S<idan självreglering under myndighets

kontroll som det här gäller viil kan förtjäna att övervägas. åtminstone på 

vissa produktområden och i vissa särskilda hänseenden. 

NDM framhaller au näringslivets roll när det giiller att främja god 

affärssed p<l marknadsföringsområdet måste ses i ett vidare perspektiv än 

kommitten - troligen mot bakgrund av direktiven - ansett sig kunna göra i 

hetiinkandet. Kommitten har i huvudsak uppmärksammat självreglering i 

form av intern normbildning och normövervakning inom näringslivet. Av 

tradition förekommer inom såviil företagen som näringslivets organisatio

ner internaktiviteter av många andra slag för att befästa och vidareutveckla 

god affärssed i marknadsföringen. Sett från funktionell synpunkt utgör 

även dessa aktiviteter. helt eller delvis. konsumentpolitiska styrmedel och 

en form av självreglering. Man sakn~1r också en diskussion av självregle

ringens förutsättningar. svagheter och styrka. 
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Avslutningwis framh~1ller NDM att den ställer sig bakom kommittens 

uttalanden om niiringsliveb huvudansvar för att marknadsföringen bedrivs 

pii ett tillfn.:dsstiillande siitt frän hl. a. konsumentsynpunkter liksom försla

gen om ökade interna aktiviteter för att frtimja de~sa mfd och att delegatio

nen följaktligen är beredd att även i fortsättningen sjtilv aktivt medverka i 

striivandena att befästa och stärka interninsatserna från företagen och fr{rn 

niiringslivets organisationer i syfte att vidareutveckla god affärssed på 

marknadsföringrns område. 

SHIO-Famil_ieföretagen ställer sig bakom RLK:s uttalande om niiringsli

vets ansvar för att marknadsföringen bedrivs pä ett tillfredsstiillande sätt 

ur hl. a. konsumentsynpunkt liksom förslagen om ökade interna aktiviteter 

för att främja dessa m<H. SHIO-Familjeföretagen företräder 44 branschför

hund och många av dessa har redan i dag h'ingt gflende etiska och/eller 

konsumentskyddande regler för marknadsföring. reklamationer och garan

tier. I likhet med NDM och övriga ni-iringslivs- och branschorganisationer 

är organisationen beredd att även i fortsättningen aktivt medverka i strii

vanden att hefiista och stärka interninsatserna från företagen och näringsli

vets organisationer i syfte att vidareutveckla god affärssed på marknads

föringsomriidet. 
Förctagareförbundct SFR. instämmer i NDM:s yttrande. bakom vilket 

står hl. a. ock sil SI och SG F liksom Svenska Handelskammarförbundet. 

För eRe11 dd vill jag framhålla följande. 

År 1970 antogs lagen om otillbörlig marknadsföring. Den gav uttryck för 

uppfattningen att det. vid sidan av konsumentupplysning, fanns ett särskilt 

framtriidande behov av rättsregler som direkt skyddade konsumenterna 

mot ohederliga eller på annat sätt skadliga metoder i reklam och marknads

föring (prop. 1970: 57 s. 57 ff. l. föredraganden uttalade därvid att brister i 

lagstiftning och övervakning från det allmännas sida i viss utsträckning 

avhj~ilpts genom självsanerande verksamhet i näringslivets egen regi. In

ternationella handelskammarens grundregler för reklam, och den norm

bildning som hade ägt rum genom Näringslivets opinionsnämnds praxis. 

hade, uttalades det. spelat en stor roll i detta sammanhang. I sen tid hade 

opinionsnämndens verksamhet kompletterats med andra initiativ från nä

ringslivets sida. Bl. a. hade pä försök inrättats en anmälningsbyrå för 

marknadsföringsiitgiirder. Vidare hade införts ett system med ansvariga 

reklamutgivare för intern kontroll av reklambyr{1ernas produktion. Dessa 

frivilliga insatser var enligt föredraganden värda erkiinnanue men hade 

visat sig otillräckliga. De normer som var inneslutna i Internationella 

handclskammarens grundreglcr och som hade utbildats av Näringslivets 

opinionsniimnd både inom och utanför grund reglernas tilliimpningsområde 

representerade visserligen en jämförelsevis hög etisk standard. Men samti

digt var svagheterna i självsaneringssystemet uppenbara. Konsument

intressena var visserligen damera företrädda inom opinionsnämnden men 

denna dominerades fortfarande av representanter för företagarintressen. 
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Vidare saknade den i stort sett egentliga sanktionsmedel. Det hade dessut

om visat sig att niimndens avgöranden ofta hade svårt att triinga ut. 

Mot denna bakgrund förklarade föredraganden sin princiriclla inställ

ning vara att samhället bör ha ett förstahandsansvar för att en god etisk 

standard iakttas i reklam och marknadsföring. Lagstiftningen borde vara 

så avancerad som behövdes för att den skulle kunna utgöra grundvalen för 

utbildandet av fullt tillfredsställande etiska normer. och normbildningen 

borde vara en urrgift för offentliga organ. Tillräckliga sanktionsmedel 

borde ställas till förfogande för dessa organ. Lagen om otillbörlig mark

nadsföring utformades med beaktande av detta. 

För de närmare avvägningar som skedde h:invisar jag allm:int till rrop. 

1970: 57 med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, m. m. Stånd

runktstagandet ledde till att Näringslivets orinionsnämnd upphörde och 

att det allmiinnas organ marknadsrådet. numera MD. tog över den dö

mande funktionen. Den exekutiva uprgiften fick KO som ar 1976 koppla

des samman med det undersökande organet, KOV. Regler började i allt 

bredare omfattning tas fram genom det allmiinnas försorg. Systemet med 

riktlinjer, överenskommelser mellan KO och olika branscher m. m., pro

ducentpåverkan i enskilda ärenden samt tvingande beslut av MD i indivi

duella fall vidareutvecklades. 

Jag har tidigare (2.1) lämnat en bakgrundsbcskrivning i frfiga om konsu

mentpolitiska mål och medel. Som då uttalades ligger. enligt statsmakter

nas formulering vid tillkomsten år 1975 av nuvarande marknadsföringslag, 

det principiella ansvaret för produktutveckling och marknadsföring hos de 

enskilda företagen. De närmare formerna för producentpåverkan mfiste 

allmänt bestämmas mot bakgrund av detta. Grundtanken är. som den 

beskrevs år 1975, att myndigheterna visserligen måste ha möjlighet till 

tvängsvisa ingrepp. De önskvärda förändringarna av företagens beteenden 

bör dock så långt som möjligt genomföras på grundval av frivilliga åtagan

den fr<\n företagens sida. 

Utvecklingen under 1970-talet torde rent praktiskt få siigas ha lett till att 

initiativ för att klara upp konsumentproblem numera inte tas på samma 

breda och systematiska sätt inom näringslivet som före tillkomsten av 

lagen om otillbörlig marknadsföring. 

För mig är det visserligen uppenbart att det principiella ställningstagan

det år 1970 var riktigt. Det allmänna bör ha ett förstahandsansvar för den 

etiska standarden i marknadsföringen - i den meningen att en lagstiftning 

måste finnas som ger ett tillräckligt utrymme för ingripanden. I den bemiir

kclsen är det principiellt sett inte tillräckligt att förlita sig uteslutande på 

initiativ inom n:iringslivet. Lagstiftningen innebär dock inte att företagen 

av lyfts sitt eget förstahandsansvar för marknadsföring m. m. utan är endast 

det medel som måste finnas till hands när det enskilda företaget inte fullgör 

sina skyldigheter. Eftersom riktlinjesystemet enligt mitt förslag skall föras 

vidare är det med hänsyn till den nyss nämnda utvecklingen påkallat att 

närmare pröva frågan om näringslivets initiativ för att ta sitt ansvar. 
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Vi har nu byggt upp ett system som på grundval av erfarenheterna efter 

1970 års lagstiftningshe~lut förenar behovet av tillgäng till tvingande -,ank

tioner och möjlighet till normbildning i det allmiinnas regi med de iir 1975 

fastslagna principerna om företagens förstahandsansvar och om frivillig<1 

åtaganden som det primiira altt:rnativet. Med ett s<idant system iir det 

viktigt att arbetsfördelningen mellan det allmänna och .naringslivd avvägs 

riktigt. Utvecklingen har hiir lett till att KOV i mycket betydande omfatt

ning fått axla hördan av att ta initiativet i friiga om att identifiera konsu

mentproblem samt att driva dem till en lösning. Verket har fött en alltmer 

arbebkriivande roll som aktör p~i ett omdde där det förut fanns ett bety

dande mtitt av initiativ inom näringslivet och ett systematiskt sätt att 

angripa problem. Samtidigt iir KOV:s resurser begränsade medan uthudet 

av varor och tjänster är synnerligen omfattande. Detta har skapat en 

obalans till nackdel för konsumenterna. 

Mot denna hakgrund är det enligt min mening nödvändigt att överväga 

en ändrad rollfördelning p[1 marknaden. Vi mästc söka en koppling. inte till 

läget före år 1970 d;1 rollen som aktör i princip åvilade näringslivet ensamt. 

utan till en balanspunkt där vardera sidan tar sin andel av initiativen till 

fttgärder och av genomförandet, sett efter vad som iir rimligt. praktiskt och 

effektivt fr<'m samhiilbsynpunkt. 

Företagsinitiativ av detta slag kallas ofta för sji"ilvreglcring eller självsa

nering. fäida begreppen leder tanken väl snävt. Begreppet självreglering 

används vanligen för normframtagning i enskild regi. Emellertid är det alls 

ink en sjillvklarhct att man i alla lägen skall överväga en regelframtagning 

för att lösa förekommande konsumentproblem. En sådan metod är nämli

gen ofta mycket resurskrävande. De möjligheter som i övrigt st ar till buds 

kan i det enskilda fallet visa sig ge både hättre och snabbare utbyte, när 

man behöver korrigera bett::enden på marknaden. 1 andra fall. åter. kan en 

regelframtagning vara det mest ändamålsenliga medlet. Också hegreppet 

självsanering är ägnat att missleda tanken. Det är lätt att uppfatta detta 

som ett krav. visserligen på att aktiva åtgärder skall vidtas av företagen 

själva men med inriktning endast på vad som kan uppfattas som grövre 

avarter av marknadsföring. Erfarenheterna visar emellertid tydligt att pro

blem från konsumentsynpunkt kan vara påtagliga och besvärande också av 

helt andra orsaker, som inte har med sådana aspekter att göra. 

Mot den h[ir bakgrunden väljer jag att i fortsättningen tala om 11iiri11gsli-

1·ets l'ROiålgiirdcrfiir art låsa /.:.011.1·11me11rproh/cm. 

Låt mig vidare slit fast att jag givet vis iir medveten om att det inom 

näringslivet sedan l:!ng tid vidtas en mängd åtgiirder för att främja n:latio

nerna till konsumenterna. Detta gäller både på företagsnivå. genom lokala 

föreningar. centralt och p[1 annat sätt. Vidare är jag väl medveten om det 

arbete näringslivet Higger ned pii förhandlingarna med KOV om framta

gande av riktlinjer och branschöverenskommelser samt i övrigt. Vad jag 

här talar om är i stället mer systematiserade insatser friln näringslivets sida 
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för att sp~tr<i upp konsumentproblem och för att liisa dem. D:irvid kan det 

ocks~I röra sig om en systematisering och rationalisering av företagens 

resursinsaber. ri'1 sätt som framh:dlits vid n.:mis~hehandlingen. 

lnnanjag g{ir närmare in p~1 de sk:il som talar for all det allmanna nu blir 

formulera ett ~:idant symätt som ett led i kons11rnentpolitikcn vill jag 

betona all sökandet efter rn b:iltrc halanspunkt vid arbt:tsfördelningen 

mellan det allm;inna och näringslivet givetvis inte skall rubba grunderna 

fllr det nuvarande systt:mel. Jag har redan sagt att den nuvarande lagstift

ningen :ir nödv:indig. Detta gäller ocksti i fraga om den institutionella 

ramen. d;1r KOV/KO och MD triitt in i sliillet fiir de funktioner som fanns 

före far 1970. O:iremot kan säga~ att utrymmet för egenätgiirder for att lösa 

konsumentproblem ter sig siirskilt stort niir man Stlm i värt land har ett 

r:1ttsligt omfattande och generellt system som täcker i princip hela markna

den. Genom Jetla kan man. diir niiringslivets sjiilvreglering m. m. inte 

leder till av~edda effekter. inom ramen för giillamle sy!'.tem for producent

påverkan pröva frtigan om ingripanden från det allmännas sida. 

För den ändrad..: rollförddningen l<.tlar redan den förut nämnda grund

prineipen om företagens förstahandsansvar för produktutveckling och 

marknadsföring. Det ligger i sakens natur all ett siidant ansvar mi1ste gälla 

också i relationerna till konsumenterna samt vid valet och utformningen av 

konkurrensmetoder. Det är då naturligt och angeläget att man inom nä

ringslivet fortlöpande tar initiativ för att sa längt som det är möjligt rätta till 

fel lll.:h brister av konsumentpolitisk betydelse. Förekomsten av det rätts

ligt baserade systemet skall som tidigare berörts alltså inte ses som att det 

allmiinna tagit över förstahandsansvaret för att korrigering av olämpliga 

marknadsbeteenden kommer till stfrnd. I det enskilda fallet kan mycket viil 

initiativet att i sr.tematiskt ordnade former uppnå detta. samt de mest 

adekvata medlen för det. finnas inom näringslivet. Detta gäller inte bara 

principiellt. Också praktiska skäl talar härför. med tanke på företagens 

direktkontakter med köparna. Jag har således något av den uppfattning 

som bl. a. en företrädare för Sveriges Köpmannaförhund formulerat sålun

da. att det är dags att näringslivsorganisationana skiftar roll i konsument

politiken till att bli också subjekt. med rätt och skyldighet att ta initiativ. 

Som iinnu en utgångspunkt för diskussionen om hur näringslivets egen

åtgärder bör utvecklas står det självklara värdet för ett företag av att ha 

goda kundrelationer. En bra förmf1ga till kontinuerlig marknadsanpassning 

efter konsumentbehovet är en del av det enskilda företagets styrka i 

konkurrensen med andra. Marknadsanpassningen som konkurrensmedel 

iir dock alls inte avgriinsad till de i sig viktiga frägorna om pris. kvalitet och 

användbarht:t. I det utbud som profilerar det enskilda företaget på markna

den ingår ocksii så betydelsefulla frägor som bl. a. service. reklamations

hantering och en tydlig intern ansvarsfördelning inom företaget när det 

gäller kundkontakterna. Samordnade insatser från näringslivsorganisatio

nernas sida för att uppmuntra en tävlan om smidiga konsumentrelationer 

tillhör de egenåtgärder som jag finner i.inskv:irda och pt1kallade. 
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Jag niimnde förut att redan KOV:s trängda resursliige gör det nödv;indigt 

att överväga en ändrad rollfördelning. Detta läge innebär att vi p[i sikt 

närmar os' en brytpunkt, di! det gäller verkets möjligheter till insatser i 

form av riktlinjer. Vi måste av himsyn också till det statslinansiella läget 

ompröva den fortsatta färdvägen. Det torde i framtiden inte vara möjligt 

för statsmakterna att i samma breda omfattning som under de senaste tio 

åren söka lösningar av konsumentproblemen just genom regelframtagning i 

det allmännas regi. Denna aspekt har berörts också i RLK:s arbete. 

Aven en annan möjlig fördel med fler egt:nåtgärder bör framhållas. 

Förhandlingssystemet i anslutning till bl. a. MFL. däribland KOV:s riktlin

jeverksamhet, har en flexibilitet som medger att angeliigna konsumentbe

hov kan tillgodoses genom lösningar som är mer företagsanpassade än vad 

som kan vara möjligt med straff sanktionerade regler. Samtidigt är all form 

av offentlig regelframtagning förenad med vissa problem. Jag vill hiirvidlag 

pilminna om uttalanden som gjordes d[1 propositionen 1984185: 32 om rikt

linjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m. m. beslöts. 

Vid sin anmiilan för regeringen anförde (s. 29) därvid chefen för justitie

departementet bl. a. följande, som visserligen närmast tog sikte på atgärder 

mot ekonomisk brottslighet men som har bäring även i det nu aktuella 
sammanhanget. Han uttalade att näringslivets intresse av en sund företag

samhet visar sig också i att man inom ramen för olika branschorganisatio

ner och andra sammanslutningar genom frivilliga överenskommelser och 

p~t annat sätt verkar för att upprätthålla vissa gemensamma. grundläggande 

normer för näringsverksamhetens former och innehåll. Av stor betydelse 

är också den kontroll som sker gi;:nom sådana som berörs av ett visst 

företags verksamhet. Sådan normbildning och kontrollverksamhet (själv

sanerande fögärdef.) har, anfördes det vidare, uppenbara fördelar i förhål

lande till statligt sanktionerade regler och kontroll av myndigheter. Före

draganden pekade diirvid på att förutsättningarna för en snabb och smidig 

anpassning till nya förhållanden är större. Vidare underlättas kontrollen 

genom att den förläggs närmare de konkreta verksamheterna. Behovet av 

formella repressiva sanktioner minskar. Enligt föredragandens mening är 

därför självsanerande åtgärder att föredra framför överordnad samhällelig 

normbildning och kontroll. 

Föredraganden fortsatte dock med att framhålla att självsanering många 

gånger kan bli effektiv endast om den stöds av ändringar i den offentliga 

regleringen. Självfallet måste man också från fall till fall pröva om åtgärder 

som avtal. branschetiska regler och liknande är tillräckligt effektiva eller 

om de behöver kompletteras eller ersättas med en överordnad samhällelig 

normbildning och kontroll. Enligt föredraganden är det vidare viktigt att 

beakta att näringsidkarna har kunskaper och förmåga att anpassa sig till de 

krav som gäller för verksamheten. De överträdelser som förekommer 

grundas långt ifrån alltid på ett medvetet kalkylerande. Ibland är det i 

stället okunnighet och slarv. Det är därför angeläget att söka upprätthålla 

en hög kunskapsnivå och kompetens bland näringsidkarna. 
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P[1 grund av det anförda anser jag att vi nu klart hor formulera som en 

angd~igen konsumentpolitisk miilsättning att det p~i marknaden skall före

komma ett stort inslag av initiativ inom näringslivet för att spära konsu

mentproblem samt av ytterligare egenåtgärder för att lösa dem. Ett patag

ligt vidgat område för insatser av detta slag ~kapar ett ökat utrymme på 

KOV:s arbetsfält för verket att omfördela resurser till de särskilt priorite

rade områdena. Detta framstår som mycket betydelsefullt. Sammantaget 

!inner jag det vara starkt önskviirt att utvecklingen nu patagligt skjuter fan. 
Allmiint sett hör detta innebära att näringslivet dels tar ett betydligt mer 

aktivt ansvar för att nuvarande regler och överenskommelser följs. dels 

piitagligt ökar initiativen för att hiija den etiska standarden m. m. pi\ ocksii 

andra områden. 

Jag anser det knappast möjligt och i vart fall l,li\mpligt att i nuläget siika 

låsa en ram och dess innehiill i fråga om nämnda åtgärder. De direktiv som 

redan gäller för KOV :s arbete lägger pft verket uppgiften att vara med och 

driva utvecklingen samt att pröva om den går i rätt riktning och med den 
takt som iir möjlig. Liksom hittills bör verket mer fritt pröva metodvalet. 

Det saknas alltsii anledning att på denna punkt s~itla upp riktmärken som 

riksdagen eller regeringen slår fast. Som uttryck för ett av regeringens 

konsumentpolitiska mal får dock den inriktning. s0m j<ig här allmänt skis

serar som angelägen, sin betydelse. Från den utgångspunkten har det ett 

praktiskt värde att nämna exempel på konkreta initiativ som kan aktualise

ras i fråga om näringslivets egeniilgiirder for att kartlägga och lösa konsu

mentproblem. Vilken eller vilka åtgiirder som bör komma i frf1ga i det 

enskilda fallet är givetvis heroende på marknadens utseende. arten av 

nyttigheter. distrihutionsformerna och säljsituationerna m. m. 

Till underlag för egenåtgiirder kan ligga statistik inom företagen över 

brister och rek\amationsorsaker. Egenåtgärder inom näringslivet kan ock

så aktualiseras på områden där KOV uppmärksammat olika konsument

prnhlem, som verket kan delge den berörda branschen. Interna rutiner för 

hl. a. kontroll av funktionen hos en produkt m. m. kan förstärk<is. Efter

kontroll i någon form kan aktualiseras. Enskilda företag kan i ökad omfatt

ning samråda med centrala näringslivsorganisationer e. d. om regeltolkning 

m. m. Näringslivets sakkunskap kan i vissa fall användas utan att man 

bygger upp en sildan också hos KOV. Rutiner för kritisk annonsgranskning 

kan förbättras hos de företag som inte anlitar reklambyräer med särskild 

annonskontroll. Problemen med reklam till barn och ungdomar kan angri

pas p~1 central organisationsnivii. t. ex. när det gäller direktreklam, s. k. 

okynnesleveranser, samlarserier och postorderförsäljning av riskabla pro

dukter. 

Vidare kan prövas enhetliga rutiner för reklamationsbchandling. Servi

ceföretagens system för att tillförsiikra konsumenterna snahh och punktlig 

service kan ses övc::r. Frivilliga märkningssystcm för avgränsade varuom

råden. där KOY har det primära myndighetsansvaret. kan prövas i ökad 
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omfattning. Rutiner kan upparhetas fi1r att snahht avlitgsna frim m~l!"kna

den siidana produkter som MD förhjuder saluh~11landet av. Siirskilt viktiga 

iir ~Jlgitrder p;i central ni\'<l inom niiringslivet fiir all löpande rn ut informa

tion till företagen i fr~iga om konsurnentpoliti-;ka st:illningstagandrn, regler 

och ingripanden. 

Atgän.ler för att framtagna standarder föl.is hehöv-, ocks[1. libom iitgilr

der for konfliktlösning samt rildgivning. Att starta dehatt och opinionsbild

ning samt att anordna utbildning och dela varandras c1farcnheter kan vara 

verk-,amma medel. vilka kan stimuleras inom hl. a. niiringslivets organisa

tioner. Egen[1tgiirder skulle tiven kunna avse ~1taganden att utarheta egna 

informationssystem utifrfrn övervägandena i varuprovningskommitkns he

tiinkand.: (SOU 1982: )8). Som redan har niimnts iir det vidare av sitrskild 

vikt att niiringslivet aktivt följer upp efterlevn;1den av riktlinjer och 

branschöveren~komrneber rn. m. 

Jag anser att det ~tr viktigt att man söker utforma så enkla och praktiska 

system som möjligt när det gäller egenfttgiirderna. vare sig de för formen av 

regclframtagning eller andra aktiviteter. Särskilt om de skall fungera hos 

det enskilda företaget rcdirn i de löpande kundkontakterna är detta hety

delsefullt. Därmed är det också viktigt att kommunikationsvägarna inom 

företaget fungerar nog smidigt och snahht. Erfarenheterna i RLK:s arhete 

visar bl. a. hur lätt information som en företagsledning önskar föra fram till 

konsumenterna kan falla i glömska vid disken, till följd av personalomby

ten m.m. 

Liksom RLK anser jag det nödviindigt att KOV också i fråga om vidgade 

egen~ltgiirder inom niiringslivet har ett övergripande ansvar för hur utveck

lingen formar sig. Det är även vikti~t att undvika onödigt dubbclarbete hos 

KOV llCh näringsli\·ct. Sjiilvfollet skall egenåtgärderna kunna vidtas p<I 

olika nivåer och i samarbete med andra berörda. Jag vill här erinra om 

arbetet inom den konsumentpolitiska kommitten, som bl. a. prövar de 

konsumentpolitiska åtgärderna på det kommunala planet. 

Jag har förut herört marknadsanpassningens betydelse som konkurrens

medel. Det finns också andra faktorer i marknadsekonomin som gör att 

just självreglering i det enskilda fallet kan fungera hra. Har normerna tagits 

fram internt inom näringslivet skall de tillitmpas som gemensamma spel

regler mot vilka överträdelser i allmänhet inte kan tillt1tas forbätta redan 

av fon:tagsekonomiska skiil. Den majoritet inom en bransch som måste 

antas st<'l bakom reglerna och följa dem kan ju inte godta att en konkurrent 

skaffar sig ekonomiska fördelar genom att åsidosiitta dessa. eftersom kon

kurrensen dii inte kan bedrivas på lika villkor. Det enskilda företaget måste 

diirmed räkna med att konkurrenterna kommer att uppmärksamma dess 

regelövertramp och anmäla detta för åtgärd. 

I friiga om självregkring i det en~kilda fallet giilkr det till en början att ta 

fram ett väl avviigt system av materiella spelregler. anpassade till situa

tionen på just den marknaden och utformade med praktisk orientering till 
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de arbetsrutiner m. m. som diir m[iste tilliimpas i företagen. Reglerna kan 

därvid ges det innehåll som skapats i det in0mriittsliga systemet samt fyllas 

ut med utomrättsliga normer m. m .. samt ges formen av mer Hittillg~ingliga 

hanteringsanvisningar med konkreta inslag i form av typfall eller annat. 

Självregleringen av en viss marknad, kanske med många företag, kan 

vidare kräva en siirskild funktionär e. d. knuten till näringslivet och med 

uppgift att snabht ta sig an fall av bristande följsamhet till reglerna. Den 

allmänna bevakningen av företagen bör ofta kunna ligga p{1 branschföre

ningen. I fr~1ga om företag som inte är anslutna till föreningen torde det 

komma att krävas bevakningsinsatser av KOV. givetvis med stöd från 

organisationernas sida. Det är som förut herörts dock sannolikt alt företa

gen utövar ett aktivt tryck på varandra att spela efter de uppställda och av 

dem själva antagna reglerna. 

Ytterst finns i en sådan ordning KO och MD. med sanktionerna i bl. a. 

MFL. 

På vissa omrfiden torde det dock vara angel~iget att ge riktlinjesystemet 

fi.iretriide framför egcnf1tgiirder inom niirings\ivet. Jag tiinker diirvid siir

skilt på produktstikerhetsområdet. när det behövs regler om tekniska me

toder, varuegenskaper eller gränsviirden o. <l. för att förebygga olycksfall. 

Vad som nu sagts kan ha motsvarande betydelse då det gäller områden 

med svag organisationsgrad, där alltså många företag star utanför hransch

sammanslutningen. Man får dock inte i den delen hortse fr[in att åtminsto

ne vissa egenåtgärder, l. ex. när det giiller affärsetik. genom konkurrens

trycket kan fä effekt även utanför den kret<; som har be~ltnat vidta dem. 

Jag vill understryka att det redan inom näringslivet finns flera självreg

leringssystem, bl. a. när det gäller intern reklamgranskning vid rcklamhy

räer. den internationella koden angående modersmjölksersättning samt 

den särskilda granskningen av läkemedelsreklamen. Här finns alltså erfa

renheter att hämta. 

Det är också viktigt att motverka att näringslivets egenåtgärder får 

olämpliga konkurrensbegränsande effekter. Därför kan det i det enskilda 

fallet vara av betydelse att samråd sker med NO. 

Jag har funnit det vara angeläget att redan på ett tidigt stadium gå från 

ord till handling i denna fråga. Under beredningen av lagstiftningsärendet 

har därför på initiativ från finansdepartementet etablerats överläggningar 

mellan företrädare för departementec, KOY och NDM. Syftet har varit att 

fä fram några pilotprojekt. för att pröva olika aspekter på ett vidgat område 

för egenåtgärder inom n[iringslivct när det gäller att lösa konsumentprn

blcm. Överläggningarna har därefcer fortsatt mellan verket och delegatio

nen. med information till departementet om utvecklingen. Förhandlingar

na resulterade pä ett tidigt stadium i ett konkret arbete på tre projekt, 

niimligcn 

- marknadsföringen pt1 hemelektronikområdet, 

- telefonförsäljning och 

- prenumerationserbjudanden inom veckopressektorn. 
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Resultat av detta arbete ktJmmer att presenteras under våren 1985. 

Mot denna hakgrund utgiir jag frän att projektarbetet skall ge praktiskt 

värdefulla erfarenheter och uppslag i fri1ga om vidgade egcni1tgitrder inom 

niiringslivet för att lösa konsumentproblem. En fortsatt inriktning pa detta 

frnmstår ~om en viktig utveckling inom konsumentpolitiken. Den möjlig

gör som nämnts en omprioritering av KOV:s resursanvändning f.:ir all sil 

lilngt som möjligt nt1 angelägna konsumentpolitiska mil!. Därför finner jag 

det vara värdefullt med det stöd som man allmiint deklarerat från näringsli

vets sida för en sådan ordning samt de konkreta och detaljerade uttryck 

detta har fätt i RLK:s betänkande och vid remissbehandlingen. Det här bör 

inncbLira att egenåtgärderna kommer att upplevas som motiverade och kan 

fungera väl. Utvecklingen pa området får naturligtvis följas. i första hand 

av KOV. s<I att samspelet mellan olika insatser blir s{i hra som möjligt. Vid 

sidan av de praktiska upp~lag som KOV kan vilja vara med och aktualisera 

för cgcn~ltgärder hör verket sjiilvfallet stimulera utvecklingen ocksi1 pil ett 

allmänt plan. 

2.4 Riktlinjerna ur rättslig och funktionell synvinkel 

l\litt förslag: Riksdagen och n:gcringen behöver inte vidta nägon ytterli

gare åtgärd för att klarlägga den rättsliga statusen och den funktionella 

innehördcn hos de riktlinjer som konsumentverket utfärdar. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 

Remissinstanserna: De !1esta som uttalat sig i frägan gär i princip på en 

liknande linje. Flera instanser önskar dock ytterligare förtydliganden. hl. a. 

ett uttryckligt stöd för rikt linjesystemet i marknadsföringslagen. 

Sammanfattning av skälen för mitt förslag: Frågan om riktlinjernas rättsliga 

status är väl helyst och det iir fastslaget att de inte utgör rättsreglcr i 

regeringsformens mening. Deras funktionella innebörd får anses klarlagd. 

Bruket av påbudsliknande skall-regler i riktlinjerna iir nödvändigt. efter

som dessa regler anger sådana krav pii näringslivet som konsumentverket 

kommer att söka genomdriva. Riktlinjernas funktion som handlingsregler 

vilka inte iir riittsligt tvingande bör d[1 framgå tydligt genom deras innehftll i 

övrigt. 

Skälen för mitt förslag: Mot systemet med riktlinjer och tvingande beslut 

av }.,1D riktades på ett tidigt stadium kritik för att det skulle vara rättsligt 

oklart. Man ansag det p~1 sina h~lll vara fel av KOV att formulera vi~sa 

regler i riktlinjerna som p(1hud (skall-regler I trots att företagen inte iir 

rättsligt skyldiga att följa dem. Med anledning hiirav fick RLK i uppdrag 
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att pröva ocksii denna fr{1ga. Innan jag redovi>ar dess bedömning vill jag 

räminna om vad som uttalats i tidigare lag~tiftningsiircnden rörande rikt· 

linjernas rättsliga natur. 

första gången riktlinjerna omnämndes i lagstiftningssarnmanhang var 

vid tillkomsten iir 1975 av M FL 1• Diirefter har riksdagen antagit flera lagar 

med särskilda regler avseende företagens marknadsföring. Dessa regler 

har knutits an till M FL på så siitt. att den som iisidosätter reglerna kan 

meddelas förbud eller <lliiggandc enligt 2 eller 3 ~ MFL c. I förarbetena till 

de ifrilgavarande J;1garna har förutsatts att KOV iiven i anslutning till dessa 

särskilda marknadsföringsregler utarbetar riktlinjer till viiglcdning för före

tagen'. S[1 har också skett. Redan i prop. 1976177: 123 framhi.ill lagrf1det att 

utfärdandet av riktlinjer syntes utgöra en vi\semlig del av samhällsregle

ringen inom konsumentområdet. 

Riktlinjerna har inte fött någon uttrycklig fö1fottningsmässig reglering 

utöver vad som framgår av 3 ~ instruktionen för KOV tSFS 1976: 429. 

iindrad senast 1984: 942). Enligt denna bestämmelse iiligger det verket 

särskilt a1~ utarbeta riktlinjer för företagens marknadsföring och utform· 

ning av varor. tjänster och andra nyttigheter samt för företagens tillämp

ning av konsumentkreditlagen ( 1977: 981). Av de nyss nämnda lagförarbe

tena framgår att det är på lagstiftarens direkta tillskyndan som riktlinjer har 

kommit att utfärdas för åtskilliga omrhden. 

KOV:s uppdrag enligt instruktionen att utfärda riktlinjer är som tidigare 

berörts inte begränsat till den ram som bildas av generalklausulerna i M FL 

och de nyss nämnda bestiimmclserna i andra lagar. Verket är därför 

oförhindrat att utfärda riktlinjer för företagens marknadsföring m. m. även 

i avseenden. där riktlinjerna inte kan anses ligga inom ramen för vad man 

kan ingripa mot med stöd av t. ex. 2. 3 eller 4 ~ MFL. I sådana fall kan el\ 

å~idosättande a\' riktlinjerna inte föranleda någon annan ihgärd mot en 

niiringsidkare än att KOV söker ta upp överläggningar med denne e. d. (jfr 

prop. 1976/77: 123 s. 3.50). Generalklausulerna i 2-4 §~ MFL täcker dock 

ett vidsträckt område. 

I förarbetena till MFL uttalades lprop. 197.5/76: 34 s. 126), som förut 

berörts. att fall som kommer under MD:s prövning ofta hör bli s{tdana där 

en näringsidkare inte har följt verkets riktlinjer. vilka ju inte är bindande. 

Utgängspunkten var därvid alltså att de meddelade riktlinjerna normalt 

' Prop. 1975!76: 34 med förslag till marknadsföringslag. m. m .. s. 92-%. 98-99. 
103-110 od1 126. samt prop. 1975176: 159 med förslag till organisation av tKh anslag 
for det nva kon,umentverket. s. IO. I~ tich 25-2ti. 
'.'i- 7. 8och 15 *~ konsumentkreditlagcn 11977:981>. 3~lagent197X:763l med vissa 
bestämmcbcr om marknadsförin!! av alkoholdrycker. 4 * lagen I 1978: 764! med 
vissa bcstammeber t)m marknadsföring av tobaks varor samt 8 ~ konsumentfors;ik
ring'ilagcn ( 1980: 38). 
'Prop. 1976/77: 1~3 med förslag till konsumentkreditlag m. m .. >. 85 ff .. 89. 93. 104. 
107. 349 ff. och 370 f.. prop. 1977/78: 178 med forslag till lagstiftning om marknadsfii
ringen ""alkoholdrycker och tobaks varor. s. 45. samt prnp. 1'!79.!80: '!om konsu
mcntförsakringslag. m. m .. s. 38 f. 
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ligger till grund för dom:;10kns hedömning. Det bör dock undastrykas att 

avgörandet enligt den fön-:s\agna ordningen ligger hos domstolen. ti\\adcs 

det. 

I övrigt herördcs inte i förarhetena vilken rättslig karaktiir riktlinjerna 

kunde anses ha. Fr{igan togs emellertid upp av lagrådet vid dess gransk

ning av förslaget till konsumentkreditlag. Lagrådet syn.es. utifrån de syn

punkter lagddet hade att beakta. inte ha haft nf1gon erinran mot riktlinje

systemet i sig, som ett styrmedel för producentpherkan. Däremot ansiig 

lagrfadet att den då rt1dande oklarheten rörande riktlinjernas juridiska inne

hörd borde undanri~jas. Detta ledde till ihskilliga klarliigganden av hur man 

skall se p~1 riktlinjerna från rättslig synpunkt (prnp. 197fr'77: 123. s. 350 r. 
och 370 f. ). 

Sålunda fastslog föredraganden. n11:d anledning a\' lagrådets yttrande. 

ullryckligen att riktlinjerna har karaktären av rekommendationer. som inte 

är r~illsligr hindande pa det sätt som utmärker regler i lagar och andra 

författningar utfärdade med stöd av regeringsformens (Rf) best:immelser 

om normgivningsmakten (8 kap. RFL Formellt sett. framhöll departe

mentschefen. kan riktlinjerna inte tvinga en enskild näringsidkare att hand

la på ett visst sätt (prop. s. 370). Till samma uppfattning hade lagrådet 

kommit (prop. s. 350). 

När det gäller riktlinjernas ställning vid en process i MO underströk 

lagrådet. att riktlinjerna närmast far se~ som ett uttryck för den ena partens 

(det allmäonas) ståndpunkt. Vid domstolens bedömning hlir sålunda enligt 

lagrådets mening det avgörande. inte om avvikelse har skett från riktlinjer 

utan om näringsidkarens handlande strider mot lag (prop. s. 350). Departe

mentschefen anslöt sig till denna uppfattning och framhöll att riktlinjerna 

formellt sett inte kan binda MO:s prövning av t. ex. huruvida ett visst 

förfarande skall anses lagstridigt och därför förbjudas !prop. s. 370). Såväl 

lagrådet som departementsehefen påpekade emellertid att enligt sakens 

natur riktlinjer dock ofta måste få en väsentlig betydelse eller en särskild 

auktoritet när de återspeglar även den berörda branschorganisationens 

uppfattning eller när de i övrigt. I. ex. genom att de faktiskt blivit normbil

dande i branschen. ger uttryck för vad som får anses vara god sed på 

marknaden (prop. s. 350 och 370). 

Med riktlinjernas karaktär av rättsligt sett icke bindande regler samman

hänger. att de inte ~ir förenade med några direkta sanktioner i form av straff 

e. d. Om en näringsidkare inte följer vissa riktlinjer kan KOV begära 

överläggningar e. d. med näringsidkaren för att söka förmå denne att 

frivilligt anpassa sig efter de krav som riktlinjerna stiiller. I sista hand kan 

KO tillgripa åtgärden att väcka talan mot näringsidkaren inför MD eller, 

om förutsättningarna för detta föreligger. själv utfärda ett förhuds- eller 

informationsföreläggande. Som framgiir av det nyss anförda är det inte 

riktlinjerna som utgör den avgörande normen för KO och MO. I stället 

utgörs denna av de lagregler som anger förutsättningarna för ingripande på 

det område till vilket riktlinjerna hiinför sig. 
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Med anledning av att systemet riittsligt sen iir uppbyggt pil nu angivet 

sätt framholl lagriiJet det angeliigna i att etl hanJlande i strid mot vissa 

riktlinjer inte föranleder andra sanktioner eller sanktionsliknandc ;'11giirder 

fdln KOV:~ sida iin de nyss nämnda. eftersom detta vä~cntligt skulle 

kunna förstiirka intrycket att riktlinjerna vore riit1sligt hindandt: reglt.:r 

1 pmp. s. 35 I I. Lagrfidet syftade hiirvid främst på det förh[dlandet. atl KOV 

ibland hade gett publicitet åt all företag inte följer riktlinjer. Departcments

chefcn ansliit sig i princip till lagrfalets uppfanning pil denna punkt. Enligt 

hans mening måste det visserligen vara KO\' obetaget att fylla sin uppgift 

att informera konsumenterna genom att publicera eller pi1 annat siill ge 

uttryck för verkets uppfattning om företagens upptriidande p[\ marknaden. 

Publicering eller annan åtgiird pf1 den grunden att en företag inte följt olika 

riktlinjer riir dock. underströk depar1ements1:hefcn. sjiilvfallet inte ge~ 

sildant uttrycK' att åtgärden rent faktiskt för samma verkan som om riktlin

jerna rättsligt var sanktionerade. En sådan fogänl hör därför inte företas i 

andra fall än Jt1 det föreligger ett viigledande a\'giirande a1· MD cllcr då de 

aktuella riktlinjerna har bred förankring i branschen (prop. s. 370 f. l. 

Lagrådet behandlade vidare frågan. huruvida riktlinjer kan överklagas 

av den som berörs av dem. Såväl lagrådet som departementschefen fann, 

att det av riktlinjernas karakUir av rättsligt ej bindande rekommendationer 

följer, att de inte torde kunna överklagas (prop. s. 351 och 370). 

De uttalanden av lagrådet och departcmentschefen som nu har n:dovi

sats föranledde inte några erinringar från riksdagens sida vid dess behand

ling av förslaget till konsumentkreditlag !LU 1977i78: 5. rskr 251. 

RLK uttalar att riktlinjerna juridiskt sett utgör regler som ej är förenade 

med omedelbara riittsliga sanktioner och att beslutet om att utfärda dem 

inte torde kunna överklagas. RLK framhåller för sin del följande (s. 103 f.). 

Från frftgan om riktlinjernas formellt riittsliga natur bör i princip skiljas 

frågan om deras praktiska effekt som ett styrmedel for produccntpi1ver

kan. Det förhWandet att riktlinjerna friin formell synpunkt inte är att 

betrakta som rättsligt bindande regler hindrar inte att de i praktiken har 

stor effektivitet som styrmedel och är direkt avsedda att ha det. De är ju 

inte vilka rekommendationer som helst och inte heller fungerar de i ett 

riittsligt tomrum. Riktlinjerna uttrycker en sakkunnig och i regel hos nii

ringslivet väl förankrad uppfattning om vilka krav som enligt M FL och i 

övrigt kan och bör ställas pii företagens marknadsföring och produktut

formning m. m. Riktlinjernas effektivitet som styrmedel beror härvid till en 

början på deras rent sakliga tyngd, härrörandc från sakkunskapen hos dem 

som medverkar i framtagningsprocessen. och på att n;iringslivet har åtagit 

sig att följa dem. Det finns vidare all anledning att riikna med att seriösa 

företag lojalt medverkar till att ge effektivitet :it ett system för producent

pilverkan som i sä hög grad som rikt linjesystemet och den bakomliggande 

lagstiftningen bygger på näringslivets eget ansvar och frivilliga medverkan. 

Redan konkurrensmekanismen i marknadsekonomin kan bidra till en god 

> Rik.1d<1;!<'ll /984185. I .111111/. Nr :!13 
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cfterkvnad. Härtill kommer naturligtvis att möjligheten av ett ingripande 

fr[m KO:s sida, i sista hand gen<1m talan inför MD. har en avseviird effekt 

som pi\tryckningsmedcl för att förm~1 företagen att i olika hiinseenden 

anpassa sin marknadsföring rn. rn. efter riktlinjerna. Därvid kan vitesförc

liiggande riktas mot enskilda företag som inte följer de regler som företrä

darna för näringslivet har anslutit sig till. Viten av denna art kan omfatta 

mycket höga belopp och kan riktas också mot juridiska personer. 

I sjiilva verket. fortsiitter RLK. finns det anledning att understryka att 

skall-reglerna i KOV:s riktlinjer rni1ste uppfattas som krav som verket 

ställer p{i företagen. Mot dessa krav står i de flesta fall åtaganden från 

niiringslivets sida att följa dem. Det gemensamma syftet är därvid att 

riktlinjereglerna skall efterlevas. Om så inte sker ingriper verket med de 

olika medel som står till buds. bl. a. talan i MD. För en riktig bedömning av 

systemet med riktlinjer är det emellertid väsentligt att komma ihåg. att 

deras effektivitet som styrmedel inte hcror pi1 att riktlinjerna som sådana 

skulle vara rättsligt bindande regler. 

RLK framhåller i förslagsdclcn att termen rekommendationer inte bör 

användas som ett uttryck för riktlinjernas rättsliga natur. Kommitten avvi

sar den på några håll väckta tanken på att ge KOV ett lagfäst bemyndi

gande att utfärda riktlinjer. närmast i MFL. Vidare föreslås att KOV gör 

vissa förtydliganden i riktlinjerna, så att deras rättsliga innebörd blir lättare 

att förstå. 

MD delar uppfattningen att termen rekommendation inte bör användas 

som beteckning på riktlinjerna. Domstolen är positivt inställd också i 

övrigt, liksom SPK. KOV framhiiller att riktlinjernas praktiska roll som 

effektivt styrmedel inte får överskuggas av en mer akademisk diskussion 

om deras juridiska status. ARN konstaterar att riktlinjerna i vissa fall getts 

en direkt civilrättslig genomslagskraft i nämndens arbete. Ingen remissin

stans bland dem som förordar att riktlinjcsystemet bibehålls har någon 

tyngre invändning mot RLK:s resonemang. 

Jag anser att frågan om riktlinjernas rättsliga natur är väl belyst, på sätt 

som har framgått av min redogörelse. Det står fullt klart att de inte utgör 

rättsregler i den mening som föreskriftsbegrcppet har enligt RF. Riktlinjer

na utfärdas inte med stöd av en normgivningskompetcns som kan ledas 

tillbaka till 8 kap. RF. 

Skillnaden mellan föreskrifter och icke-bindande normer har numera 

tydliggjorts i samband med en ändring i lagen (1976: 633) om kungörande 

av lagar och andra författningar tprop. 1983/84: 119, KU 25. rskr 245. SFS 

J 984: 211 ). Diirvid har utmönstrats begreppet anvisning. som förut täckte 

den typ av rcgelutfärdande som riktlinjerna exemplifierar. I fråga om vad 

som kungörs i en författningssamling har man numera att skilja mellan 

föreskrifter !lagar. förordningar och andra rättsreglcrl samt vad som från 

konstitutionella utgångspunkter kallas allmänna råd. Därmed av~es sådana 

generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger 

hur nägon kan eller bör handla i ett visst h~msccndc. 
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Den omständigheten att KOV:s riktlinjer numera inte kan hiinföras till 

ett ;rnvisningshegrepp har, som chefen för justitiedepartemL~ntet uttalade 

(prop. 1983/84: 119 s. 25l i anslutning. till nyssn~immla lag;indring och efter 

samraJ med mig. inte förändrat deras riittsliga status i förhiillamle till vad 

snm gäller enligt RF. Som Jiirvid anfördes iir delar av riktlinjerna att se 

som krav ~om sUills på näringslivet (skall-reglerna). Jag anslUlcr mig allts<'i 

i stort till RLK:s beskrivning av hur riktlinjesystemet bör uppfattas funk

! inne! It. 

Kritik har som berörts tidigare riktats mot att KOV använder piibucls

reglcr Iskall-regler! i riktlinjerna trots att dessa inte är rä!tsligt bindande. 

Man har därvid foreslagit att formuleringen skall ändras till "hör". för att 

undvika missförstilnd pa denna punkt. Det finns dock. enligt min mening. 

ett betydande antal riktlinjeregler för vilka bör-formen framstilr som helt 

främmande. Delta har ocksfi kommitlen framh<lllit. Bör-formen kan bli 

vilseledande i fräga nm verkets vilja att tvinga fram följsamhet hetri.iffandc 

exempelvis de delar av riktlinjerna som bygger pa beslut av IVfD. nära 

anknyter till forarhetsuttalanden eller avser produk.tsäk.erhet. Ock.si\ i öv

rigt kan det vara svårt att uttrycka innebörden av vad som är ett krav pä 

annat sätt än som verket tillämpar. Risk finns ju för missförstfrnd även i 

motsatt riktning. nämligen att den ordning som f. n. anvisas i skall-regelns 

form med en annan framtoning uppfattas som endast ett exempel och 

diirvid som nagol vilket man utan följder kan avvika frän. 

Med denna ståndpunkt är det naturligt att sia fast att riktlinjernas rätts

liga status tydligt hör framgå genom deras innehäll i övrigt. RLK har 

lämnat förslag till hur detta hör göras. Även i andra avseenden har kommit

ten haft synpunkter på riktlinjernas innehåll och utformning. Jag har inte 

fiir avsikt att nu anmäla frågan för regeringens prövning men kommer att 

följa den. Hiir p(1kallas inte heller något riksdagens stiillningstagande. 

RLK har övervägt om det behövs ett i MFL givet bemyndigande för 

KOV att utfärda riktlinjer. Detta är visserligen tekniskt m~jligt men jag 

anser det vara olämpligt i sak. Riktlinjerna utfärdas även inom andra 

lagområden. som jag nämnde inledningsvis. Man skulle därför behöva gå 

in pii också dessa. för att undvika felslut. Vidare kan riktlinjer utfärdas 

utanför vad ~om kan framtvingas inom ramen för de hiir aktuella lagarna. 

Även pli denna punkt finns risk för missuppfattningar. Slutligen synes. om 

ett lagbemyndigande lämnas. systemet hli komplicerat och ägnat att mi~s

leda i frågan om riktlinjerna utgör rättsrcgler eller ej. Jag delar utredning

ens sluts::its att en sådan förändring inte hör ske. 

I frågan om det går att överklaga KOV:s beslut om att utfärda vissa 

riktlinjer erinrar jag om regeringens beslut denna dag i saken. Vid pröv

ningen i ett enskilt iirende fann regeringen efter föredragning av mig diirvid 

att riktlinjernas innehäll inte utgör föreskrifter i RF:s mening. att riktlinjer

na således inte är riittsregler som hinder enskilda och att det får anses att 

beslutet om alt utfärda dem inte iir överklagbart. 
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RLK har föreslagit vissa tindringar i KOV:s instruktion. Jag avser inte 

att här anmäla denna friiga. 

2.5 Information 

Mitt förslag: I nformationsbestämmelscn i marknadsföring.slagen lämna~ 

oföriindrad. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanscrna: Ingen har avvikande uppfattning. 

Sammanfattning aY skälen för mitt förslag: Överviiganden i frågan om 

beshimmclsen kan förtydligas visar att detta inte är görligt eller ens piikal

lat i nuliigct. 

Skälen för milt förslag: Jag har tidigare (2.2J förordat att systemet med 

riktlinjer och tvingande beslut av MD skall vara kvar. Dessa beslut bygger 

på MFL:s tre huvudbestämmelser om otillbörlig marknadsföring. informa

tion och produktsäkerhet. RLK:s överväganden berör i princip endast de 

tva senare. Här behandlas informationsregeln. Senare (2.6) tar jag upp 

produktsäkerhetsbestämmelsen. 

Om en näringsidkare vid marknadsföring av en vara, tjänst eller annan 

nyttighet underlå1er att lämna information som har särskild betydelse från 

konsumentsynpunkt kan MO. enligt 3 ~ MFL. ålägga honom all lämna 

sf1dan information. Åläggandet får innehf1lla att informationen skall I. 

lämnas genom m~irkning på vara eller tillhandahållas i annan form pil 

säljställe. 2. lämnas i annonser eller andra framställningar som näringsid

karen använder vid marknadsföringen eller 3. i viss form himnas till konsu

ment som begär del. 

Den principiella utgångspunkten för lagrummet är att en näring~idkare 

förutsätts lämna tillfredsställande information om sina produkter (prop. 

1975176: 34 s. 126>. Enligt förarbetena kan ett åläggande mi.:ddelas sf1 snart 

ett inte helt obetydligt behov föreligger och inte bara i sådana fall som är 

silrskilt allvarliga. 

RLK har funnit att skäl, som kommitten bedömer som i och för sig goda, 

talar för att förtydliga bestämmelsen. Vad informationsskyldigheten skall 

innebära i praktiken framgår inte av lagtexten. anför kommitten, och pekar 

på att bestämmelsen täcker två huvudtyper av upplysningar. Den ena 

avser att underlätta ekonomiskt riktiga köpbeslut. I det andra fallet gäller 

det information för att motverka risken för skada på persern eller egendom. 

Kommitten uttalar att man har att uppmärksamma en rad aspekter. Vilka 

konsumenters informationshehov skall tillgodoses'' Måste informationen 
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ha hetydclse för en -,törre kreh '.' Kan informationen avse varan~ eller 

tjiinsten..; innehftll, beskaffenhet och egenskaper'! Kan den gälla lämplig 

anviindning. förvaring och skötsel av varan? Kan den avse priset och 

betalningsvillkoren eller förhiillanckt i övrigt mellan ~äljare och köpare'.' 

får den, slutligen. gälla vem som tillverkar. importerar eller saluför varan 

eller tillhandahåller eller utför tjänsten'.' 

Emellertid finner RLK. pii grundval a\· närmare redovisade skäl. inte 

anledning att föreslå ett förtydligande. 

Enligt MD synes RLK ha överdrivit oklarheten. Till RLK:s slutsats 

ansluter sig domstolen. KOV och NDM. Ingen erinran riktas i övrigt mot 

fors laget. 

Ju.i,: delar uppfattningen att 3 ~ MFL tiickcr båda de namnda huvudty

perna av information. Dock vill jag inte beteckna dem som artskilda, 

efler~om även köp av farliga produkter utgör en ekonomisk felsatsning. 

Övergripande för individen blir dock risksituationen. i princip. Det finns 

inte underlag i nuläget att niirmare pröva behovet av att i lagtexten göra 

någon markering i detta avseende. Prnduktiiterkallelsckommi1ten kommer 

dock i sitt arbete i beröring med denna aspekt. 

Enligt min mening är det knappast möjligt att i 3 * MfL slil fast vilka 

konsumenters behov som skall tillgodoses. hur stor kretsen skall vara samt 

annat sådant. Regeln skall ju skära över i princip samtliga marknader. 

siiljformer och köparbeteenden m. m. Med hänsyn till det enorma antalet 

produkter och tjänster kan informationshehovet variera oerhört. Regelns 

innebörd bör i stiillet. liksom hittills. växa fram genom praxis i anslutning 

till enskilda fall. Att detta är naturligt visas också av att särskilda problem 

an-,es inte ha förekommit i allmänhet i den praktiska tillämpningen vid 

ingripanden mot företag. Man har ju då haft en konkret vara eller tjänst att 

utgå frän . .lag ansluter mig alltså till kommittens uppfattning att nägon 

lagändring inte bör ske pfi denna punkt. 

Att en information, som bedöms vara av siirskild betydelse, i det enskil

da fallet och i ett långt förlopp. kan komma att avse vilken som helst av de 

uppräknade kategorierna som rör varans egenskaper e. d .. förhållandet 

mellan säljare och köpare samt importör m. m .. eller någon ytterligare 

kategori. anser jag å ena sidan vara så pass givet att ett förtydligande på 

den punkten framsti'ir som obehövligt. Risken med en uppriikning är. å den 

andra sidan. att den uppfattas som uttömmande. 

Med hänsyn till det anförda finner jag anledning att iiven på denna punkt 

ansluta mig till RLK:s slutsats. Jag lägger alltså inte heller här fram något 

ändringsförslag utan förordar att 3 * MFL behålls oförändrad. 

RLK har vidare gjort vissa uttalanden rörande KOV:s interna riktlin

jearhcte niir det gäller information. Det får ;mkomma pil verket att ta 

stiillning diirtill. 
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2.6 Produktsäkcrhct 

P{1 detta omrt1de aktualiseras genom RLK:s arbete ficra aspekter. nämli

gen 

- iindringar i produktsäkerhetsbestämmelsen. 

- fri1g<rn om t'tt bemyndigande for regeringen att meddela straffsanktio-

nerade föreskrifter om produkt säkerhet. 

- konsumentköplagens fclbegrepp och 

- tanken p[1 ett skaderapporteringssystcm. 

2 .6.1 l'roduktsiikcrhctshestiimmdscn 

Om en naringsidkarc till konsument för enskilt bruk saluhaller en vara. 

som pil grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada pa person 

eller egendom. kan MD enligt 4 * MFL förbjuda honom att fortsätta 

därmed. Detsamma gäller. om varan är uppenbart otjänlig för sitt huvud

sakliga ändamål. Förbud kan meddelas även anställd hos n~iringsidkare 

och annan som handlar på näringsidkares vägnar. 

Vad som nu sagts äger enligt bestämmelsen motsvarande tillämpning, 

om konsumenten erbjuds att mot vederlag förvärva nyttjanderätt till vara 

för enskilt bruk. dv~. uthyrning. 

För en redovisning av förarbetena till bestämmelsen och tillämpningen 

av den hänvisas till RLK:s betänkande (s. 187 ff.J. 

Förbud enligt 4 * MFL får enligt bestämmelsen dock inte meddelas i den 

mån det i författning eller beslut av myndighet har meddelats särskilda 

bestämmelser om varan med samma ändamål som förbudet skulle fylla. 

2.6.1.1 Utvidgning till tjänster? 

Mitt förslag: Produktsäkerhetsbestämmelsen marknadsföringslagen 

ut vidgas till att gälla hela tjänsteområdet. 

Kommittens förslag: överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Nästan alla tillstyrker förslaget eller liimnar det utan 

erinran. Ingen motsätter sig det. 

Sammanfattning aY skälen för mitt förslag: Det står klart att produktsäker

hetshestämmclsen i 4 * marknadsföringslagen hör striicka sig längre på 

tjänsteområdet än enligt förslaget till konsumenttjänstlag. Det är därvid 

lämpligast att täcka in hela t.iänstcomddct, bl. a. därför att olika former av 

begränsningar i fråga om befintliga tjänster kan visa sig olämpligt gjorda. 
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Skälen för mitt förslag: Som har framgi11t av vad jag nyss sade omfattar 4 ~ 

MFL inte tjänsteområdet. Att denna hegriinsning gjordes ansågs (prop. 

197S/76: 34 s. 100 och 127) inte hindra att tilliimpningsomddet kunde 

vidgas. när erfarenheter vunnits fr~m tillämpningen av de nya reglerna. 

I prop. 1984/85: 110 om konsumenttjänstlag har föreslagits att 4 § MFL 

skall utvidgas till att gälla rn.:kså tjänsteområdet men inom den ram som 

konsumenltjänstlagen avses ha. Med vissa undantag täcks därvid in arhete 

på lösa saker samt arbete på fast egendom. pii byggnader eller andra 

anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Också 

tjänster som avser förvaring av lösa saker omfattas. Vid sin anmtilan 

uttalade föredraganden, efter samriid med mig, att han fann det angeliiget 

att man redan i det då aktuella sammanhanget tillskapade en marknads

rättslig regel som gör det möjligt att förbjuda tillhandahållandet av farliga 

eller otjiinliga tjiinster såvitt gällde konsumenttjiinstlagem tilhimpningsom

dde. H:rn förordade därför en sådan regel. Diirmed kunde konsument

tjänstlagen ges en i förhållande till konsumentköplagen likvärdig utform

ning när det gäller fr~tgan huruvida en sådan tjänst som avses med konsu

menttjänstlagen skall anses felaktig. Det var enligt hans mening av bety

dande viirde att konsumcnttjänstlagcn på så sätt kunde få en definitiv 

utformning redan från början. Föredraganden uttalade \'idare att hans 

förslag till ändring i 4 ~ MFL således inte utgjorde ett ställningstagande i 

frägan huruvida förbudsmöjligheten senare borde utvidgas till att omfatta 

tjänsteområdet i dess helhet. Den frågan fick enligt honom prövas i sam

band med beredningen av RLK:s förslag. Den utvidgning av paragrafen 

som han då hade förordat fick sedermera inarbetas i det lagförslag som 

därvid kunde bli aktuellt. 

Fri'igan om nämnda lagrum bör omfatta tjänster väcktes av konsument

tjänstutredningen i betänkandet (SOU 1979: 36) Konsumenttjänstlag. Ut

redningen fann goda skäl för sådan förändring. Frågan var dock, uttalade 

utredningen vidare, om 4 * MFL borde ut vidgas till att g~illa ocksii andra 

tjänster än som omfattades av den av utredningen föreslagna konsument

tjänstlagen. På denna punkt pekades på att 2 * M FL omfattar alla tjiinster 

som marknadsförs till konsumenter. Till de grupper som föll utanför kom

mittcförslaget till konsumenttjänstlag hörde behandling av persern och 

sällskapsdjur. Enligt utredningen utförs dock de viktigaste tjänsterna inom 

denna sektor, sfrsom läkar-, tandläkar-. sjukgymnast- och veterinärtjäns

ter. till stor del inom den offentliga sjuk- och hiilsovärdens ram och är iiven 

i övrigt föremål för omfattande specialreglering. Andra tjiinster som rör 

behandling av person var enligt konsumcnttjänstutredningen knappast av 

tillriickligt intresse för att i diivarande läge motivera en utvidgning av 4 * 
MFL utöver den ram som drogs upp av den föreslagna konsument

tjänstlagen. 

RLK åter har förordat att 4 * MFL utvidgas till att omfatta alla former 

av tjiinster. De remissinstanser som har uttalat sig i frågan tillstyrker 
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förslaget eller liimnar det utan erinran. En instans finner förslaget svårbe

dömbart men vill inte motsälla sig all det genomförs. 

f-ör egen eld vill jag uttala följande. 

Avgriinsningen i prop. 1984/85: 110 om konsumcnttjänstlag hcror p~i vad 

som bedömts vara ur civilriittslig synvinkel Himpligast. Föredraganden 

framhöll siilunda all konsumenttjiinstomr:'tdet best;ir av en miingd sins

emellan olikartade tjänster. som det knappast är :indamälsenligt att söka 

reglera i ett enda sammanhang. Han fann att man i den första omgången 

horde inrikta sig pit att åstadkomma en grundliiggande civilrättslig regle

ring heträffande de tjiinster som fr[in riittslig och praktisk synpunkt fram

stod som särskilt centrala. Diirmed t:icktes ett stort omr[ide av stor vardag

lig betydelse för ~•'1väl näringslivet som konsumenter. 

Riickvidden av 4 ~ MFL bör enligt min mening inte avgriinsas av vad 

som inledningsvis iir iindamålsenligt att låta ingil i den civilrättsliga lagstift

ningen. Andra aspekter gör sig gällande i fräga om den marknadsrättsliga 

regleringen. Jag konstaterar att det finns en rad tjiinster som faller utanför 

förslaget till konsumenttjänstlag men som förvisso skulle kunna vara far

liga i det enskilda fallet. Som endast några typer kan tas olika slag av 

kroppsbehandling. transporter. tivoliverksamhet. sanaing, optikerarbeten 

samt hotell- och pensiunatstjiinster. På liknande siitt kan otjänlighets

aspekten aktualiseras i dessa sammanhang. Som ett par praktiska exempel 

på tjänster som kan vara mycket farliga kan tas transporter med skidliftar 

och marknadsnöjen såsom färd i berg- och dalhana. 

Redan på grund av det anförda står det klart att räckvidden av 4 § MFL 

mt1ste vidgas. Därmed väcks frågan om man. s[1som RLK har föreslagit, 

skall ta steget fullt ut eller om det är påkallat att frfrn lagrummets tillämp

ningsomr{1de skära av sådana tjänster om vilka man anser sig med säkerhet 

kunna tro att de ej kan vara farliga. En motsvarande vägning fick då göras 

även i fråga om vad som antingen kan vara eller ocksi'1 aldrig är otjänliga 

tjänster. 

Enligt min mening framstår det som ett mycket komplicerat och förmod

ligen föga givande arbete att söka göra en sådan värdering i fråga om alla 

former av tjänster. Marknadens utbud synes enormt. Förnyelsen och 

variationsrikedomen är dessutom stor. Olika former av avgränsningar 

riskerar att visa sig innebära en från säkerhetssynpunkt olycklig inskränk

ning. Upprepade justeringar kan komma att krävas i ett på något sätt 

avgränsat tjänstebegrepp. Analogislut är inte möjliga. såsom p[1 civilrät

tens område. Om en farlig tjänst faller utanför en viss given definition av 

tjänstehegreppet saknas därför möjlighet att meddela förbud enligt 4 * 
MFL. 

För bedömningen av frågan är det ockst1 av betydelse vilka begrepp 

utöver termen tjänst som skulle avgränsa en sådan lö>ning ~om RLK 

förordat. Dit hör att den aktuella tjänsten till sin art medför särskild risk för 

skada på person eller egendom resp. är uppenhart otjänlig för sitt huvud-
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sakliga ändamal. Utvidgar man lagrummet till att omfatta hela tjäns

teomri1det. med tanke pii de risker som iir förbundna med begränsningar, 

iir det uppenbart att de nu nämmb rekvisiten i praktiken kommer att skiira 

av tjiinster ~om till sin art saknar den angivna fare- eller otjiinlighetsnivfrn. 

Mot denna bakgrund förordar jag RLK:s förslag. 4 * MFL hör allts;L 

omfatta hela tjänqeomriidet. Diirmed vinner man ocksii rättssystematiska 

fördelar. eftersom tjiinsteomriidet därigenom kommer att El en enhdlig 

bestämning inom MFL:s ram. Om förevarande förslag genon:iförs. innebär 

detta att det förslag till ändring i MFL som har tagits fram i prop. 

1984/8.'i: I IO mister sin aktualitet. 

2.h. l .2 Skall ett s:iljförbud få rikta~ mot tidigare siiljled'! 

Mitt förslag: -Marknadsföringslagen ändras sä att ett ~iiljförbud e. d. 

avseende en farlig eller otjänlig vara eller tjänst skall kunna riktas ocksft 

mot tillverkare. importör eller annan som befinner sig i tidigare säljled 

än detaljister m. n. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i sak med mitt. 

Remissinstanserna: Ansluter sig till kommittens förslag. 

Sammanfattning al' skälen för milt förslag: Konsumenternas berättigade 

krav pli säkra produkter m. m. tillgodoses bättre genom en slidan ändring. 

Skälen för mitt förslag: Jag erinrar om att produktsäkcrhetsbestämmelsen i 

4 * MFL avser den situationen att en näringsidkare till konsument för 

enskilt hruk saluhåller en vara, som på grund av sina egenskaper medför 

särskild risk för skada på person eller egendom eller som iir uppenbart 

otjänlig for sitt huvudsakliga ändamål. Av detta följer att förbud enligt 

lagrummet normalt träffar endast detaljistledet och inte tillverkare. impor

tör eller grossist. 

RLK:s uppdrag har omfattat frågan om ett säljforbud bör kunna riktas 

oeksa mot tidigare siiljled. Förslag om en sådan ändring hade tidigare 

väckts av KOV. Kommitten uttalar att reglerna i 4 ~ MFL i praktiken har 

en betydande genomslagskraft i förhållande till tillverkare och andra nä

ringsidkare i tidigare säijled. Den framhåller vidare att såväl riktlinjerna 

som de enskilda ärendena angående produktsäkerhet har näringsidkare i 

de tidigare leden som egentliga adressater. Detta möter inget motstfod 

inom näringslivet. Tvärtom har man där den uppfattningen att tillverkare 

och importörer i regel har en hetydligt störTe möjlighet att bedöma varorna 

fran säkerhetssynpunkt än detaljhandeln och att de därför också formellt 

bör ha ett förstahandsansvar för att varorna är säkra. anför RLK vidare. 
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Kommitten föreslii.r mot denna bakgrund att förbud skall kunna riktas 

mot tidigare säliled. De remissinstanser som har uttalat sig i fdigan är alla 

positiva. 
Vad RLK har anfört finner jag väga tungt. I likhet med kommitten 

bedömer jag att konsumenternas berättigade krav p~t siikra produkter kan 

tillgodoses biittre om man gör en förändring med den verkan som RLK 

iisyftar. 

I fråga om utformningen av lagiindringen rörande tidigare led pekar RLK 

på att det finns varor som säljs både till konsumenter och till yrkesfolk. 

Sädana varor kan vara farliga när de används av konsumenter men behö

ver diiremot inte medföra säkerhetsrisker när de hanteras av yrkesmiin. 

Kommitteförslaget avses inte omfatta andra situationer än då en farlig vara 

sitljs eller kan kL)mma att s:iljas till konsumenter för enskilt bruk. alltsi't för 

privat användning. RLK har övervägt friigan hur denna begränsning till 

enskilt bruk skall komma till uttryck i lagtexten. 

Enligt RLK är det tydligt att det knappast är ändamålsenligt att söka 

avgränsa de situationer i vilka 4 ~ MFL i fortsättningen skall komma till 

användning genom att knyta en begränsning till själva varans avsedda 

användningsområde e. cl. Som ett exempel nämns att man anger att det 
skall vara fråga om en vara som är avsedd att användas av konsument för 

enskilt bruk. Diirigenom avskiljs inte fall i vilka en sådan vara iivcn säljs till 

yrkesfolk för yrkesmässig användning. Därför föreslår kommitten att be

gränsningen till sådana situationer då en farlig vara säljs eller kan komma 

att säljas till konsumenter för enskilt bruk uttrycks genom en regel om 

innebörden av det beslut som MD skall kunna meddela vid tillämpningen 

av 4 ~ MFL. Tillhandahåller en näringsidkare en farlig vara direkt åt 

konsumenter för enskilt bruk bör näringsidkaren liksom f. n. kunna förbju

das att fortsiitta härmed. Ett förbud mot näringsidkaren i tidigare säljled, 

t. ex. en tillverkare eller en importör. bör enligt RLK avse fortsatt tillhan

dahållande av den farliga varan åt annan näringsidkare "för vidare mark

nadsföring till konsumenter''. Utvidgningen bör omfatta också otjänliga 

varor samt täcka även tjänsteområdet, anför kommitten. 

Denna uttalar vidare att med den föreslagna utvidgningen avses att 

tillhandahållandet sker under sådana omständigheter att den näringsidkare 

som tillhandahåller varan har anledning att räkna med att den kommer att 

distribueras vidare till konsumentmarknaden. Den som har meddelats ett 

förbud måste i princip vid försäljning e. d. av varan till andra näringsidkare 

vidta de åtgärder som skäligen krävs för att han skall kunna anses ha gjort 

vad som är praktiskt möjligt för att förebygga eller hindra att varan når 

enskilda konsumenter. anser RLK. 

Vid remissbehandlingen har kritik riktats mot den lagtekniska konstruk

tionen. Vidare har ställts frågan vad som kan krävas av en niiringsidkare 

mot vilken ett förbud har riktats. Gör vederbörande tillräckligt om produk

ten märks exempelvis med '"Får endast säljas till yrkesmän"'! 
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Också jag debr uppfattningen att en regel som avser förbud riktat mot 

tidigare säljled bör begränsas s{1 att det iir distributionen till konsumenter 

för enskilt bruk som motverkas. Visserligen kan i ett enskilt fall goda sk;i! 

tala för att försiiljningen också till andra köpare skall kunna stoppas. Man 

m~tste ju exempelvis riikna med att en vara som är farlig för en kon~ument 

pli samma grund kan vara farlig för en yrkesman. Pit denna punkt saknas 

emellertid det nödviindiga utredningsunderlaget. eftersom RLK inte haft 

utrymme att behandla fr[igan. Denna berör också det omrf1de som täcks av 

arbetsmiljölagstiftningens regler om ingripanden mot riskfaktorer pi1 ar

betsplatsen. Jag har emellertid erfarit att friigan kommer att uppmiirksam

mas inom ramen för det arbete som bedrivs i proclukti1terkallclsekommit

kn. 

Frågan iir nu hur man riittstckniskt skall ntt den lösning som f. n. itr 

möjlig. Jag håller med RLK om att förbudet inte bör relateras till produk

tens avsedda användning. Kommitten har i stället valt att i lagtexten sl~t 

fast innebörden av det förbud MD skall fä meddela. Vitet kan dömas ut vid 

vad som i efterhand bedöms vara ett tillhandahållande "för vidare mark

nadsföring till konsumenter". varmed skall förstås konsumenters anviind

ning av en vara för enskilt bruk. Även detta förslag är dock förenat med 

oliigenheter. Det kan i det enskilda fallet framstå som mycket oklart för 

den som har meddelats förbudet vad han skall göra för att undvika vad som 

senare bedöms vara en övertriidelse. För veclerhöramle. exempelvis en 

tillverkare. kan det vara svårt att bedöma eller omöjligt att få veta vem 

grossisten sil småningom kan komma att sälja produkten vidare till och var 

delar av det försålda partiet slutligt hamnar. Frilgan om överträdelse skett 

måste emellertid enligt RLK:s förslag bedömas efter förhållandena vid den 

tidpunkt då tillverkaren tillhandahöll godset. Det är hans insikt då och hans 

vid den tiden vidtagna åtgärder som skall bedömas i ett efterföljande 

Jomstolsärende om utdömande av vitet och som därvid skall ställas i 

relation till vad som skäligen kunnat kriivas av vederbörande. 

Av rättssäkerhetsskäl och för att vinna en effektivare ordning anser jag 

att man bör välja en annan teknik. Oklarheterna kring RLK:s förslag följer 

av metoden att i praktiken redan i lagtexten låsa fast innebörden av det 

förbudsheslut som MD meddelar. Därmed skall denna innebörd passa 

beträffande alla former av produkter. alla marknadssituationer m. m. Detta 

förefaller inte lämpligt, eftersom man kan hehöva förändra förhudets sak

liga inneh[ill och innebörd frtm fall till fall. Faktorer som här synes kunna 

inverka är bl. a. vad som utmärker elen aktuella farliga produkten. farans 

art. tillverknings- och distributionsformer samt annat. Exempelvis kan 

frågan om en märkning med "Får endast sälja~ till yrkesmän·· iir tillriick

ligt besvaras bara i ett konkret. enskilt fall. Svaret pf1 denna och andra 

friigeställningar bör dock av rättssäkerhetsskäl sil liingt det iir möjligt 

finnas i förviig fastslaget för den som meddelats ett förbud och inte. som är 

innebörden av RLK:s förslag. prö;as i efterhand. 
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Jag förordar i sUillet en lagteknisk modell som innebiir alt förbudets 

innebörd preciseras av MD i det enskilda fallet och med utgtingspunkt i vad 

som där bedöms vara erforderligt och liimpligt för att motverka att produk

ten sprids till konsumenter för enskilt bruk. rnirvid skall domstolen kunna 

anviinda villkorade förhud. 

RLK har föreslagit att det i 4 * MfL skall göras ett tillägg om att ett 

förbud mot tillhandahfillande av vara eller tjiinst inte bör meddelas. om det 

iindam~'il som förbudet skulle fylla kan uppnås genom ett förhud enligt 2 ~ 

eller ett [!läggande enligt 3 ~ samma lag. Kommitten uttalar att delta 

övcrensstiimmer med ett uttalande i motiven till lagen enligt vilka ett 

förbud enligt 4 * inte bör meddelas där åtgärder avseende produktinforma

tion är tillräckliga !prop. 1975176: 34 s. 101 J. Det har av kommitten ansetts 

vara av viirde att detta funktionella samband mellan 4 ~ och de övriga 

generalklausulerna kommer till uttryck i lagtexten. 

Det iir. som MD framh{illit. svärt att se vilken räckvidd den föreslagna 

regeln skulle få. Bl. a. skulle regeln kunna skapa processuella komplikatio

ner som inte iir belysta. Jag kan därför inte förorda en uttrycklig hestiim

melse om detta. I och för sig kan det dock anses vara en allmän princip att 

eH ingripande inte bör ges större omfatlning än som är praktiskt motiverat. 
Det av RLK fttergivna uttalandet får alltjämt beaktas. 

Jag hänvisar i övrigt till specialmotiveringen. 

2.6.2 Frågan om ett bemyndigande Ji"ir regeringcn all 11(/lird11 slrt~fh11nk-

1ioneradc regler om prod11k1siikerhc1 

Mitt förslag: Regeringen bemyndigas inte att meddela straffsanktione

rade föreskrifter om produktsäkerhet. 

Kommittens förslag: En majoritet inom kommitten delar min uppfattning. 

En minoritet intar motsatt ståndpunkt. 

Remissinstanserna: På majoritetens linje gär marknadsdomstolen. närings

frihetsombudsmannen och företrädare för det organiserade näringslivet. 

För minoritetens förslag uttalar sig bl. a. statens pris- och kartellnämnd, 

konsumentverket. socialstyrelsen och riksrcvisionsverket samt vissa fack

liga organisationer. 

Sammanfattning a\· skälen för mitt förslag: Något nämnvärt praktiskt be

hov av ett bemyndigande finns inte. Ett genomförande skulle dessutom 

kunna komma att föra med sig en radikal systemomläggning. 

Skälen för mitt förslag: Inom RLK råder enighet om att det i vissa lägen 

kan visa sig ändamfösenligt att välja straff sanktionerade regler i stället för 

riktlinjer. Exempel på situationer som nämns är att det kommer upp behov 
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av produktsiikerhetsn:glcr på en marknad där man har anledning befara all 

efterlevnaden av riktlinjer inte skulle vara tillräckligt !!Od. Branschen har 

d[i kanske en starkt splittrad företagsstruktur och saknar organisationer av 

tillriicklig styrka och kompetens. 

Kommittens majoritet anser att hehov av straffsanktionerade regler i 

dessa och liknande fall i praktiken kommer alt aktualiseras sällan och i 

mycket speciella situationer. Eftersom produktsiikerhetshestämmclst>rna i 

MFL ger möjlighet till snahha förbudsingripanden anser majoriteten att 

man i de siirskilda fallen hör kunna ta fram en spcciallagstiftning. om och 

niir beh(W av detta kommer upp. 

Minoriteten anser att det hör finnas en hättre beredskap för sådana 

situationer <.Hir systemet med riktlinjer och talan i M D kan förutses vara 

otillriickligt. Därför föreslas ett lagfäst bemyndigande for regeringen att 

föreskril'a att en vara eller en tjänst far tillhandahållas till konsumenter för 

enskilt bruk endast om den uppfyller särskilda krav i fråga om inm:hiill. 

beskaffenhet eller utförande (säkerhetsföreskriftJ. Förutsättningen är att 

fön:skrifterna har till syfte att förebygga att varan eller tjiinsten p{i grund 

av sina egenskaper medför särskild risk för skada på person eller egendom. 

Vidare skall ett ingripande enligt 2, 3 eller 4 * M FL, eller andra ätgärder, 

framstii som otillräckliga för ändamålet. Bemyndigandet for enligt förslaget 

vidare utnyttjas om ett behov av samordning med andra säkerhetsföre

skrifter för vara eller tjiinst föreligger. En säkerhctsföreskrift fär enligt 

minoritetens modell också innehålla krav på att sådana uppgifter om va

rans eller tjänstens innehåll, beskaffenhet, utförande eller hantering. som 

är behövliga frän hälso- eller säkerhetssynpunkt. skall liimnas vid mark

nadsföringen. Den som bryter mot en si1kerhetsföreskrift döms enligt 

förslaget till böter eller fängelse i högst ett år. 

Jag vill för egen del uttala följande. 

RLK:s utviirdering av det hittillsvarande riktlinjearbetet ger inte vid 

handen att det funnits något nämnviirt praktiskt behov av ett i förväg 

framtaget bemyndigande för regeringen att meddela straffsanktionerade 

föreskrifter. Detta kan hänga samman med följande omständigheter. 

Av MD:s praxis synes framgi't att situationer där man kanske kan anta en 

dålig efterlevnad eller svag organisationsgrad troligen inte siillan knyts till 

marknader med utpräglat udda produkter, kanske av dagsliindenatur. Som 

exempel kan tas billiga och samtidigt farliga importprodukter av lågpris

karaktär. typ leksaker, prydnadsföremill m. m. I dessa fall skulle det te sig 

onaturligt att ta fram regler för hur produktvarianten skall vara beskaffad. 

Därmed blir det ointressant om reglerna liimpligen borde ha haft riktlinjer

nas rättsliga karakliir eller straffregelns natur. I stället är det naturligt att 

rikta ett direkt saluhållandeförbud mot den som tillhandahiillcr produkten. 

Sii är ju möjligt för MD enligt 4 ~ MFL vars krav i fraga om faregraden 

inte är högt ställda. Ingripanden enligt detta lagrum kan vidare göras i de 

fall att situationen kräver regelframtagning och man bedömer att reglerna 
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bör vara straffsanktionerade. Genom sådana MD-ingripamlcn kan man 

s!Oppa försiiljningen av produkten och. om en siirskild lagstiftning ändock 

behövs. ta fram förslag till en sådan. Här kan vidare domstolen meddela 

interimistiska förbudsbeslut i avbidan pfi sin slutliga prövning. 

Jag vill ocks[1 erinra om att domstolen siitter ut ett högt vite - regelmäs

sigt I 00 000 kr. - i det beslut som riktas mot det enskilda företaget. I några 

fall har det rört sig om ett miljonbelopp. Erfarenheterna kan inte sägas visa 

att denna ingripandeform är otillräcklig. Det är ocks{1 möjligt att höja vitet. 

Vad jag nu har sagt utgör tillräckliga skäl för att man. under hiinvisning 

till vad RLK:s {1r 1983 framlagda utvärdering har visat. bör avstå från att 

genomföra bemyndigandeförslaget. Jag vill ändod tillägga alt det enligt 

min mening dessutom skulle vara oklokt att tillföra den nuvarande ord

ningen ytterligare en beslutsfattare. som vid sidan av MD:s tvingande 

beslut och KOY:s riktlinjer kunde meddela straffsanktionerade föreskrif

ter pt1 i princip alla ej specialreglerade varu- och tjänstomriiden. Redan vad 

som f. n. giiller har kritiserats som alltför invecklat och svän att förstå. Jag 

är ocksa tveksam till att det är regeringen som föreslås ha rollen att 

meddela sådana föreskrifter. På det här aktuella produktsäkerhetsområdet 

krävs knappast politisk styrning, och målkonflikterna är inte av den arten 
att regeringens medverkan på den grunden är behövlig. Tvärtom synes det 

vara naturligt all. om ett bemyndigande alls skulle lämnas. detta gavs åt 

den ansvariga fackmyndigheten KOY genom delegering från regeringen. 

Av skäl som berörts tidigare (2.2) skulle emellertid en sådan åtgärd i själva 

verket kunna komma att föra med sig en radikal omläggning av nuvarande 

system. något som jag redan har konstaterat är omotiverat. 

Jag föreslår således inte någon form av bemyndigande att utfärda straff

sanktioncrande regler på det områd~ som Uicks av 4 ~ MFL och rikllinje

verksamheten i anslutning därtill. Som förut har utvecklats kan givetvis 

frilgan om straffsanktionerade bestämmelser för en viss marknad eller 

vissa transaktioner m. m. aktualiseras framdeks. Mot bakgrund av vad jag 

har anfört bedömer jag det vara tillräckligt alt det då vidtas särskilda 

lagstiftningsåtgärder. Däremot anser jag att det nuvarande systemet bör 

kompletteras med en möjlighet för MD att meddela omedelbara interimis

tiska förbudsbeslut m. m .. vilket ytterligare ökar slagkraften i det gällande 

systemet. Detta behandlar jag senare (2.7.3). 

2 .6.3 Kons111ncntkiiplaR<'llS fe/begrepp 

Det finns en koppling mellan de marknadsriittsliga reglerna i 4 * MFL 

om produktsäkerhet samt den civilrättsliga regleringen av frågan om när en 

vara skall anses behäftad med fel. Enligt 8 * konsumentköplagen gäller 

f. n. bland annat att en vara som sålts i strid mot ett förbud enligt 4 * MFL 

skall anses vara behäftad med fel i konsumentköplagens mening. Regeln. 

som iir tvingande och alltså sätter åsido vad parterna kan ha avtalat om. 

utlöser därmed det köprättsliga påföljdssystemet i sistnämnda lag. Besttim-



Prop. 1984/85: 213 47 

mdsens funktion är au klarlägga att den som efter förbudet köpt varan av 

den som meddelats förbudi;t kan åberopa sina rättigheter även om han i 

köpeavtalet förklarat sig vara medveten om och acceptera den risk som ~ir 

förbunden med produkten. 

Enligt 8 !i konsumentköplagen giillcr. som en tilläggsrcgel. därutöver att 

varan skall anses vara behäftad med fel om den är sf1 bristfällig att dess 

användning medför uppenbar fara for köparens eller annans liv eller hälsa. 

RLK har bedömt att en produkt vars saluhållande förbjudits enligt 4 § 

MFL p;I grund av dess personfarlighet ofta torde falla ocksä under den 

tvingande tilläggsregeln i 8 * konsumenttjänstlagen. Kommitten har anta

git att varan även utanför det tvingande området normalt är att anse som 

behäftad med fel i köprättslig bemärkelse. Oen näringsidkare som till en 

konsument siiljer en vara som omfattas av ett förhud enligt 4 * MFL milste 

däri"ör. enligt RLK. riikna med att de köprLi1tsliga felreglerna kan tillämpas 

mot honom även om förbudet inte har riktats mot honom själv utan. enligt 

den av kommitten föreslagna ändringen av 4 * MFL, mot t. ex. en tillver
kare eller en importör eller mot en annan detaljist. 

RLK har likväl ansett att den nu berörda. som kommitten uppfattar det 

reella betydelsen av ett förbud enligt 4 ~ MFL. bör ilterspeglas i den 

tvingande regeln i 8 § konsumentköplagen. RLK:s förslag är därför att 

sistnämnda lagrum ändras på så sätt att en vara som enligt beslut av MD på 

grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada på person eller 

egendom. eller iir uppenbart otjänlig för sitt huvudsakliga ändamål. skall 

anses vara behäftad med fel. oavsett om beslutet riktats mot säljaren eller 

mot m\gon annan näringsidkare. Kommitten tillägger att en s{t vidsträckt 

civilrättslig verkan av ett beslut enligt 4 * MFL endast bör tillkomma ett 

beslut som har meddelats av MD. En konsekvens därav blir således att 

förelägganden utfärdade av KO och godkända av företagen inte far samma 

civilrättsliga effekter som de har nu. 

Flera remissinstanser anser att dt:n föreslagna utvidgningen är obehöv

lig. Exempelvis konsumentköpsutredningen uttalar att. om en vara har 

sådana egenskaper att dess saluhållande kan förbjudas enligt 4 s MFL. 

varan normalt också blir att betrakta som felaktig vid en köprättslig be

dömning. I det enskilda fallet kan i nuläget bedömningen dock tillåtas bli 

en annan. om köparen haft full vetskap om varans beskaffenhet och far 

anses ha godtagit den som den är. 

för egen del vill jag anföra följande. 

Av vad RLK uttalat framgår att den inte räknar med att den föreslagna 

~indringen fyller nf1got nämnvärt praktiskt behov. Jag iir ben~igen att dela 

den uppfattningen. Samtidigt vållar ändringen rättstekniska problem. som 

har berörts vid remisshehandlingen. Förslaget skulle därutöver fii en vid

sträckt och stel civilrättslig verkan. Den av säljförbudet föranledda felför

klaringen av varan skulle bli en över hela linjen tvingande norm och hindra 

domstolarna att beakta de s~irskilda omständigheterna i ett enskilt fall. 
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Köparen kan diir ju ha ett speciellt intresse av all förvärva varan. trots 

dess farlighet. och avse att använda den för en funktion i vilken risken inte 

materialiseras. Med hänvisning till den långtgi1endc verkan som förslaget 

för med sig har RLK vidare funnit att man inte bör ha kvar den nuvarande 

felverkan av godkanda KO-förelägganden. Jag vill d~i peka p<i att man 

därmed bryter mot den hillills gällande principen att ett godkänt. av KO 

utfärdat förbudsföreliiggande har samma vakan som ett heslut av MD. 

Det har vid remissbehandlingen vidare anförts all RLK alltför onyan

serat har behandlat frågan om en detaljists möjligheter att till sin leverantör 

returnera varor som han har i lager och som herörs a\' ett förbudsbeslut 

med stöd av 4 9 MfL. En mer ingående analys iin den kommitten har gjort 

torde. har det uttalats. behövas niir det gäller problemen med hos detalj

handlare befintliga lager samt andra problem som hänger samman med 

affärsrelationerna i de olika distributionsleden. 

Jag kan i princip ansluta mig till denna bedömning. Det iir dessutom ~{i 

att en automatisk fclftirklaring. av den modell utredningen har förordat. 

innebär att man. när del gäller förhällandcna mellan skilda säljled. kommer 

direkt in på frågor ~om nära berör produktåtcrkallelsekommittens på

gäendc arbclc. 

I sammanhanget kan pekas på att förslaget till konsumenttjänstlag byg

ger på att en 1jänst skall anses felaktig. om den har utförts i strid mot ett 

förbud enligt 4 ~ MfL. Jag vill också nämna att konsumentköpsutredning

en i betänkandet <SOU 1984: 25) Ny konsumentköplag förcslagil en mot

svarighet till 8 ~ nuvarande konsumentköplag. av huvudsakligen samma 

innebörd. I fråga om nuvarande tilliiggsregel för situationen att varan är så 

bristföllig att dess användning medför uppenbar fara för köparen eller 

någon annans liv eller hälsa förcsläs dock att ordet "uppenbar" byts mot 

"all\'arlig". Konsumentköpsutredningen bedömer en sådan för~indring i 

n[igon mån stärka konsumenternas skydd mot farliga varor. 

Mol den nu angivna bakgrunden lägger jag inte fram något förslag till 

ändring i 8 § konsumentköplagcn. Den aktuella frågan kommer. enligt vad 

jag erfarit. att överv~igas ytterligare inom ramen fiir produktåterkallelse

kommittens arbete och i sitt sammanhang med det allmänna påföljclssy

stemet i anslutning till en eventuell lagstiftning rörande produktaterkal

lelse. 

2.6 . ./ Fiirs/agct 0111 ett skadcrapportcri11gssystc111 

Skaderapportering förekommer i Sverige lokalt inom n[1gra kommuner. 

KOV har bedrivit försök med skaderapponering i vissa län. En utvärde

ring av resultaten kommer att ske. RLK uttalar att avsaknaden av ett 

övergripande system för rapportering av m:h statistik över olyckor i hem

met och pa fritiden utgör en brist i vårt nuvarande konsumentskydd. KOV 

och SCB föresliis få i uppdrag att bygga upp ett s[1dant system. Huvudde

len av de remissinstanser som yttrat sig angående skaderapporteringssy-
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sternet tillstyrker förslaget. Päpekantlen görs dock om att pågaende försök 

inom sjuk viirden först bör ut värdera~. 

Jag vill peka p[t att produktsäkerhetsfrågorna ges hög prioritet inom 

konsumentpolitiken. Viktigt för att arbetet med produktsäkerheten skall 

bli framgångsrikt iir att man har s~1 stor kännedom som möjligt om vilka 

skador olika produkter förorsakar. Nordiska ministerradet har i detta 

sammanhang framht1llit att det är angeläget att en systemati~k sådan rap

portering inriittas i de nordiska fanderna. Inom EG har bedrivits försök 

med olycksfallsrapportering samt planeras en fortsatt rapportering av detta 

slag. enligt förslag av EG:s högsta r[1d. Rapporteringssystem finns bl. a. i 

LJSA. Storbritannien. Kanada och Japan. 

Arbetet pi\ ett nytt principprogram för den framtida hälso- och sjukvår

den med sikte pii iiren 1990 - 2000 (HS 901 har resulterat i huvudrapporten 

tSOU 1984: 39l Hiilso- och sjukviird inför 90-talet samt hl. a. underlag<;stu

dier tSOU 1984: 42l Att förebygga skador - ett hälsopolitiskt handlings

program. I dessa rapporter behandlas iitgärder för att förstärka det skade

förehyggande arbetet samt tillgången till statistik över inträffade skadefall 

<lCh de hakomliggande omständigheterna. Bland annat föreslås att ett 

system inrättas där man inom några utvalda landstingsområden under en 

begränsad tid genomför en intensiv registrering av alla skadefall som blir 

kända inom hälso- och sjukvården. Under andra perioder skulle motsva

rande registrering göras inom andra landstingsområden. Det föreslås att 

socialstyrelsen skall initiera ett sådant system, svara för den centrala 

statistiska sammanstiillningen och tillhandah[illa sektorsmyndigheter, som 

t. ex. KOV. underlag för skadeförehyggande åtgiirder. Förslaget hereds 

f. n. inom socialdepartementet. En proposition avses att läggas under 

våren 1985. 

Sedan RLK lade sitt betänkande har således ett mera övergripande 

;ffhete påbörjats i fr~1ga om skaderegistrering. Detta omfattar även konsu

mentområdet. och sker i samverkan med bl. a. KOV. Mot denna bakgrund 

~aknas skäl att hygga upp ett särskilt skaderapporteringssystem för detta 

område. RLK:s förslag ang{1ende skaderapportering hör diirför inte ge

nomföras. 

2. 7 Processen i marknadsdomstolen, m. m. 

I lagen ( 1970: 417) om marknadsdomstol m. m. ges vissa regler om 

processen i MD. Vid tillkomsten av lagen anförde (prop. 1970: 57 s. 167) 

föredraganden att den föreslagna ordningen var ändamålsenlig. Denna 

ordning innehar att ärendena skulle handliiggas i riitteg[rngsliknande 

former och i stort efter rättegangshalkens principer. Vissa grundliiggande 

tiestiimmelser om förfarandet borde meddelas i lag men någon detaljregle

ring horde inte komma i frt1ga. Erfarenheterna frän dåvarande niiringsfri

hetsrädets verksamhet utvisade enligt föredragandens mening att n{1got 

4 Rik.1d11gl'11 1 1J8~!85. I .1111111. Sr 213 
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behov härav inte förelåg. Det hade visat sig vara en klar fördel att förfaran

det var smidigt och att man inte var hunden av ett sii strikt regelsystem 

som det som riittegiingshalken innehöll. 

För en närmare redovisning av MD:s sammansättning och arbetsformer 

hänvisar jag till prop. 1981/82: 165 med förslag till konkurrenslag samt 

RLK:s betiinkande. 

Kommitten tar upp till diskussion åtskilliga förändringar i den nuvarandc 

prrn.:essuella ordningen. Jag kommer nu att anmiila eller beröra frågor som 

rör 

- direkt talerätt för företagen. 

- underlaget för MD:s beslut. 

- interimistiska forhudsbeslut. 

- rättegångskostnaderna och 

- talan mot MD:s beslut rörande grundlagsfriigor. 

Därutöver behandlas en av MD vid remisshehandlingen viickt fdlga 

rörande 

- delgivningsreglerna. 

2 .7.1 Frågan om direkt taleriitt fi"ir företagen 

Mitt förslag: Regler om rätt för ett företag att direkt väcka talan i 

marknadsdomstolcn mot ett annat företag (direkt talcrätt is. k. konkur

rentärenden) införs inte. Nuvarande ordning bibehålls. så att konsu

mentombudsmannen (KO) först måste ha beslutat att inte föra saken till 

domstolen. 

Kommittens förslag: Förslaget innebär att regler om direkt talerätt i kon

kurrentärenden införs. 

Rcmissinslanscrna: De flesta tillstyrker kommitteförslaget. Några iir tvek

samma. Konsument vägledarnas förening direkt motsätter sig detta. 

Sammanfattning av skälen för mitt förslag: Konsumentintressena berörs 

rätt ofta mer direkt också i fråga om konkurrentanmälningar. Konsument

verket bör diirför rent principiellt ha förstahandsansvaret för utvecklingen 

och för lagtillämpningen även i fråga om konkurrentärenden. Mot en direkt 

talerätt talar även processuella svttrigheter för KO. Den nuvarande av

skrivningsgrunden passar dock inte väl mc.:d liiget i vissa konkurrentärc.:n

den. Företagen kan vidare ha behov av ett snabbare.: besked i avskrivning~

th1gan. Förbättringar i beslutsprocessen är möjliga. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 2 ~ MFL giiller att. om en näringsidkare vid 

marknadsföring av c.:n vara. tjiinst eller annan nyttighet företar reklamfit

giird eller annan handling ~om gc.:nom att strida mot god afforssed eller pil 
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annat sätt iir otillbörlig mot konsumenkr eller niiringsidkare. M D kan 

förbjuda honom att fortsätta därmed eller all företa annan liknande hand

ling. 

Av bestämmelsen följer att lagrummets syfte inte är att skydda endast 

konsumenter mot otillbörlig marknadsföring utan även näringsidkare. I 

näringsidkarfallen kan det gälla förett:elser sltsom nedsättande omdömen i 

reklam. s. k. renommesnyltning totillbörligt utnyttjande av det goda anse

ende som ett annat företags produkt m. m. har). vilseledande utnyttjande 

av efterbildning. oriktig ursprungsangivelse, ovederhäftiga jämförelser och 

negativ säljmetod (tillhandahållande av nyttigheter utan att dessa beställts 

av mottagaren. m. m.). 

Rätten att göra ansökan om förbud eller åläggande enligt MFL (talerätt) 

tillkommer i första hand KO. Om denne för visst fall beslutar att inte göra 

ansökan. får ansökan göras av sammanslutning av konsumenter. löntagare 

eller näringsidkare. Gäller saken förbud enligt 2 * MFL mot otillbörlig 

marknadsföring fär ansökan i detta läge göras också av en näringsidkare 

som berörs av handlingen. 

Av vad jag har anfört framgår att en näringsidkare som menar sig utsatt 

för otillbörlig marknadsföring inte kan direkt föra talan i MD. Först måste 

han ha ett beslut av KO om att denne avser att inte driva denna sak. 

RLK har föreslagit att näringsidkaren i stället skall ha direkt taleratt. KO 

skall enligt förslaget samtidigt ha talerätt. Kommitten har redovisat sin 

närmare argumentering för detta. 

Sammanfattningsvis framhåller kommitten följande. Enligt KOV:s in

struktion fär klagomål rörande bl. a. 2 * MFL lämnas utan åtgärd. om det 

frtm allm:cin synpunkt är av ringa betydelse att saken prövas. Resursminsk

ningar leder naturligen till att KOV koncentrerar sina insatser till problem 

som direkt avser konsumenterna. Konkurrentärendena avskrivs därför 

rätt ofta. uttalar RLK som anser att genom den praktiskt nödvändiga 

prioriteringen näringsidkarskyddet i 2 ~ M FL urholkas. trots att KO har 

förstahandsansvaret för att överträdelser av lagen stävjas oavsett vem det 

är som utsätts för en otillbörlig marknadsföring. Till följd av de minskade 

resurserna ökar enligt kommitten spänningen mellan lagstiftarens inten

tioner och den praktiska tilliimpningen av lagen. Förfarandet hos KO 

medför utan tvekan en viss för vederbörande niiringsidkare inte sällan 

besvärande och från allmänna synpunkter olycklig försening av ett ärende, 

tillägger RLK. 

Vid remissbehandlingen har Oertalet instanser ställt sig positiva till för

slaget. KOV uttalar att avskrivningar av konkurrentärenden sker men att 

bedömningen kan göras relativt snabbt hos verket. Skälet till att avskriv

ningar sker iir enligt verket självfallet inte enhart att det rör sig om s. k: 

konkurrentanmälningar. Många av fallen gäller komplicerade företags

ärenden som kriiver betydande myndighetsrc~urser vid handHiggningen 

fortsätter KOV och tillfogar, att det i vissa iirenden skulle fordras utomstå-
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ende expertis för utredning. Mot denna bakgrund ter det sig enligt KOV 

principiellt naturligt att införa en regel om direkt talcrätt. Dock har en 

sådan enligt KOV även nackdelar. som verket redovisar. Sammanfatt

ningsvis finner KOV att övervägande skäl likväl talar för en direkt talerätt. 

.lai.: kan inte tillstyrka att man inför en regel om direkt talcrätt för det 

en.;;kilda företaget i fnlga om otillbörlig marknadsföring. Skälen iir flera. 

Det finns ingen absolut skiljevägg mellan ärenden som rör företags

intrcssen och iirendcn som rör konsumentintressen. Genom att vara effek

tivt och viilorganiserat kan ett företag verksamt bidra till att konkurrensen 

fungerar bra på en viss marknad. exempelvis sa att priserna pressas till 

nytta för konsumenterna. En sådan effektiv konkurrens är oftast ett direkt 

intresse för oss alla. Skadas nu företagets konkurrensförm[1ga genom att en 

konkurrent använder oetiska affarsmetoder. l. ex. vilseledande jiimförelser 

mellan deras konkurrerande produkter. är detta givetvis till nackdel för 

företaget liksom det är otillbörligt mot konsumenterna och kan ge direkta 

negativa effekter for dem. i form av felaktiga köpbeslut. Den omedelbara 

följden för företaget kan bli förlust av marknadsandelar. På längre sikt kan 

företaget sbs ut så att konkurrensen minskar. Även konsumenterna kan d{1 

drabbas, exempelvis genom att utslagningen skapar utrymme för omoti

verade prishöjningar. Man kan här tala om indirekta och mer l~mgsiktiga 

effekter för konsumenterna. 

Det är alltså ett samhällsintresse frfin ekonomisk synpunkt att man inte i 

tävlan mellan konkurrenter använder otillbörliga metoder. Därutöver gäl

ler självfallet att siidana metoder är klandervärda i sig. I förarbetena till 2 ~ 

MFL framhölls (prop. 1970: 57 s. 64) också att även näringsidkarnas intres

se av att konkurrensen inte drivs med ohederliga metoder bör beaktas och 

att konsument- och näringsidkarint.ressena f.ö. torde sammanfalla när det 

gäller frågan om vilka etiska krav som skall ställas pä reklam och mark

nadsföring. Vidare är vissa av dessa metoder som nyss nämnts även av 

direkt betydelse för konsumenterna. 

Mot denna bakgrund är det välmotiverat att MFL:s generalklausul om 

otillbörlig marknCldsfi.iring ger ett skydd också för näringsidkare. Eftersom 

samhällsintressena berörs. direkt eller indirekt och redan på kort sikt eller 

långsiktigt, också i fråga om otillbörlig marknadsföring riktad mot närings

idkare är det därvid principiellt riktigt att KOV, vari KO-funktionen är 

inbyggd. iiver hela fältet i första hand har ansvaret för utvecklingen och för 

anviindningen av 2 * MFL. 

I sitt arbete är KOV emellertid tvunget att ibland viilja vilket av tvfl var 

för sig angelägna intressen som skall tillgodoses. Eftersom konsumenter

nas läge är mer utsatt. och då företag har större resurser att själva föra en 

försvarskamp mot oetiska metoder, är del naturligt att KOV oftast måste 

prioritera sådana konkurrentärenden som direkt och på mer kort sikt berör 

konsumenterna negativt. Detta skall dock inte uppfattas som ett uttryck 
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för att KOV anser de konkurrentärenden som inte tas upp vara utan 

intresse för det allmänna och för samhället i övrigt. 

I de fall konsumentintressena berörs mer direkt kommer verket att även 

fortsättningsvis gripa in. Det gär emellertid knappast att i förväg entydigt 

och i hredare omfattning peka ut kategorier av fall där konsumentintres

sena aldrig eller sällan är mer direkt berörda. Det iir dfa inte lämpligt att 

bedömningen av frågan huruvida och i vilken form ingripanden skall ske i 

en konkurrenttvist i praktiken i första hand läggs pfa den angripne närings

idkaren, genom en regel om direkt talerätt. Jag vill peka pil att, om 

företagen anviinder denna taleriitt, en del typer av konkurrentärenden i 

vilka KO f. n. för talan diirför att de iiven inrymmer ett otillbörligt beteende 

mot konsumenter kommer att drivas av det enskilda företaget. Enligt 

RLK:s förslag skall verket visserligen underrättas av MD om ärendet. 

Utredningen i ärendet och processen kan emellertid vid det laget vara 

upplagd pa ett sätt som inte rätt passar konsumentintressena. I s{1dana 

lägen kommer det allmännas företrädare in i efterhand. vilket knappast är 

ändamålsenligt. 

Principiella - och praktiska - skäl talar alltsil mot att införa en direkt 

talerätt för näringsidkare. Omständigheterna är inte sädana att jag kan 

ansluta mig till RLK :s förslag på denna punkt. Detta innebär inte att jag på 

något sätt skulle bortse från att det kan vara viktigt för det enskilda 

företaget att så snart som det är möjligt få besked i frägan om KO kommer 

att driva saken eller ej. Tviirtom anser jag det betydelsefullt bl. a. att 

direkta förfrågningar därvidlag besvaras snabbt. Jag har erfarit att verket 

här kommer att pröva nya rutiner som påskyndar handläggningen påtag

ligt. Vidare delar jag den åsikt NDM fört fram. nämligen att en lämpligare 

avsl-.:rivningsgrund för KO bör finnas. Jag avser att faterl-.:omma till rege

ringen med förslag till ändring i verkets instruktion. 

Det finns anledning att kommentera det enskilda företagets processuella 

läge då KO beslutar att föra talan i ett konkurrentärende som rör både 

direkta konsumentaspekter och aspekter som gäller det träffade företagets 

situation, exempelvis vid vilseledande jämförelse mellan två produkter. 

Finner KO i ett sådant fall att det är tillräckligt att koncentrera det allmän

nas insats till marknadsföringen sävitt rör konsumenterna mer direkt, 

synes ett avskrivningsbeslut kunna ges av innebörd att KO inte för talan i 

ärendet beträffande frfigan om marknadsföringen är otillbörlig mot närings

idkaren. Vill det berörda företaget då väcka talan i MD i den avskrivna 

delen synes den nuvarande talerättsregeln naturligen medge detta, så att 

iiven denna sida av saken kan prövas med stöd av ~ ~ MFL. Vidare har 

domstolen möjlighet att överväga en analog tillämpning av rättegångsbal

kens regler om osjiilvstiindig intervention. om företagets sakliga behov av 

att få delta tillgodoses tillräckligt genom detta. Så kan exempelvis vara 

fallet i ett liige di1 yrkandena skulle bli identiska med KO:s. Jag kan inte se 

praktiska problem förenade med att nera uppträder p[i sökandesidan. 

Självfallet är det MO som har att ta ställning i de nu berörda frägorna. 
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Jag vill i sammanhanget beröra Pariskonventionen för industriellt rätts

skydd (Svc:riges överenskommelser med främmande makter. SÖ. 

1970: 60;. Enligt artikel 10 bis är de anslutna länderna. däribland Sverige. 

skyldiga att genom lagstiftning ge ett verksamt skydd mot illojal konkur

rens. Som typhandlingar niimns framkallande av förväxling med konkur

rent. misskreditering av konkurrent och vilseledande av allmänheten. Nå

gon bestämmelse om direkt talerätt för företag finns inte. Enligt artikel 10 

ter (nuvarande lydelse tillkom år 1934 vid London-konferensen) skall 

unionsländerna tillförsäkra dem som tillhör andra unionsländer Himpliga 

rättsmcdcl för verksamt undertryckande av bl. a. nyss berörda former av 

otillbörlig konkurrens. Det förhållandet att vi i Sverige tillämpar en ord

ning som inte ger direkt talerätt i konkurrentärenden kan ej anses strida 

mot konventionen. Vid tillkomsten av lagen om otillbörlig marknadsföring 

gjordes också uttalanden som byggde på de föreslagna reglernas fören

lighet med konventionen. Självfallet är det i sig positivt att åtgärder nu 
vidtas för snabbare beslut och en bättre avskrivningsgrund. 

2. 7.2 Underlaget för marknadsdomsrolens beslut 

Processen i MD är närmast att jämföra med rättegången i ett indisposi
tivt tvistemål. Detta innebär att domstolen inte är bunden av ett medgivan

de av den mot vilken yrkande om förbud m. m. riktas. Det anses med 

hänsyn till MD:s prejudikatskapande funktion viktigt att domstolen har 

möjlighet att göra en fri bedömning av det förfarande som har underställts 

dess prövning (se prop. 1970: 57 s. 91 ). KO kan väcka talan enligt MFL vid 

MD även om den mot vilken talan riktas tidigare förklarat sig beredd att 

upphöra med det påtalade förfarandet (prop. 1970: 57 s. 85). MD:s förbud 

eller åläggande enligt MFL skall i princip förenas med vite. Om vite av 

särskilda skäl är obehövligt kan dock MD avstå därifrån !5 s MFL). En 

sådan situation kan vara att vederbörande näringsidkare visserligen har 

förklarat sig beredd att upphöra med det påtalade förfarandet men KO 

ändå har tagit upp ärendet i syfte att få fram ett prejudicerande avgörande i 

en principiellt viktig fråga. Om en sådan förklaring från näringsidkaren 

föreligger. kan det vara bade onödigt och olämpligt att förena ett förbud 

med vite. Ibland kan det vara ett gemensamt intresse för KO samt närings

idkaren och dennes organisation att få frågan prövad av MO. Om KO i ett 

sådant fall avstår från att begära ett vitesåläggande torde enligt förarbetena 

möjligheterna att vinna samförstånd om att bringa frågan under det dö

mande organets prövning vara betydligt större än de annars skulle vara (jfr 

prop. 1970:57 s. 91 f.J, 

Ett medgivande i MD tjänar alltså endast som en upplysning om att 

svaranden inte ämnar göra någon invändning. Medgivandet skall inte läg

gas till grund för MD:s avgörande och det gör inte bevisning obehövlig. 

Motsvarande gäller då svaranden redan upphört med den påtalade verk

samheten eller förklarat sig beredd att göra detta. Liksom i andra ärenden 
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som '.\10 prövar gäller i dessa fall principen om fri bevispriivning. Detta 

innebär dels att alla kunskapskällor fftr anvirndas för all fri fram sanningen 

1fri bevisföring). dels att MD obunden bestimmer hevisvardet av den 

framlagda bevisningen (fri bevisvärdering). 

2. 7 .2.1 Situationen d{t yrkandet medgivits 

Mitt förslag: Möjligheten för marknadsdomstolen (MOJ alt pröva yr

kanden som medgetts begränsas inte. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: N{1gon väsentlig erinran mot förslaget riktas i allmiin

het inte. Sveriges lndustriförbund (SIJ anser dock att möjligheten hör 

begränsas. 

Sammanfattning a\• skälen för mitt förslag: Eftersom detaljerade regler i 

stort saknas på detta område är behovet av prejudikat i MO uppenbart. 

Domstolen kan dessutom i sina beslut ange vilken räckvidd dess uttalan

den bör tillmätas i ärenden där utredningen varit knapphändig. 

Skälen för mitt förslag: RLK redovisar i betänkandet en skrivelse från SI 

och SGF. I denna pekas på behov av en regel som begränsar KO:s 

möjligheter att föra talan i MD i sådana ärenden där näringsidkaren har 

medgett KO:s talan, redan upphört med ett påtalat förfarande eller förkla

rat sig beredd att göra detta (medgivna ärenden). Man anser att näringsid

karna ofta är obenägna att aktivt medverka i förfarandet i dessa ärenden 

och att detta kan få till följd att MD:s avgörande grundas på ett otillräckligt 

underlag. 

Efter att ha granskat vissa medgivna ärenden uttalar RLK att i åtskilliga 

av dessa svarandens bidrag till processen har varit mycket kortfattat och i 

realiteten inneburit att denne inte utvecklat sin talan i sak. Med hänsyn till 

att MO har en prejudikatskapande funktion finner kommitten det vara 

angeläget att domstolen har tillgång till ett så tillfredsst{illande beslutsun

derlag som möjligt i de iirenden den avgör. 

Kommitten tillägger bl. a. följande. Liksom andra domstolar har MO 

visserligen en processlcdande funktion. Det skulle diirför kunna göras 

gällande att en svarandes obenägenhet att verka för en allsidig utredning 

inte behöver medföra några direkta olägenheter. Möjligheterna för MD att 

agera hestäms dock i hög grad av parternas åtgiirder. MD kan inte gå 

utanför ramen för vad som omfattas av ansökningen (prop. 1970: 57 s. 91 ). 

Dessutom ankommer det i första hand på parterna att införskaffa process

material i form av vittneshevisning. sakkunnigutlåtanden m. m. Visserligen 

kan MD. om det anses erforderligt. självmant omhesörja att bevisning hlir 
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tillgänglig i ett iircndc. Hur långt domstolens möjligheter sträcker sig i 

detta avseende har inte berörts i förarbetena. Vid rättegången i allmänna 

domstolar. t. ex. i mt1l enligt föräldrabalken. kan det finnas friigor som 

rätten är skyldig att utreda. oavsett om de tas upp av parterna eller ej. 

frugor av sildan karaktiir torde inte förekomma i riittegången i MD. Möjlig

heterna för MD att självmant föranstalta om utredning gäller i stället 

atgiirder som är iignade att komplettera parternas prl"icesshandlingar. t. ex. 

att hcgiira in ett sakkunnigyttrande i en fråga som berörts av parterna eller 

att företa syn av en vara som endast beskrivits muntligt av parterna. 

Domstolen måste dock hela tiden agera på s;\dant sätt att dess objektivitet 

inte ifrågasiitts av parterna. Detta gör att domstolen i princip är förhindrad 

att efterforska nya hevis som inte har t1bcropats av parterna. anför kom

mitten ytterligare. 

Med hänsyn till begränsningarna i MD:s möjligheter att sjiilv införskaffa 

processmaterial ligger det i sakens natur att domstolens bedömning i 

medgivna ärenden i realiteten ofta grundas pa den utredning som KO 

förehringar. uttalar RLK vidare. Den har diirl'ör övervägt om dessa förhål

landen ger anledning att begränsa MD:s möjligheter att pröva en talan i 

medgivna ärenden. Kommittt!n stannar dock för att inte föreslå någon 

ändring i vad som gäller f. n. 

Någon väsentlig erinran mot förslaget riktas i allmänhet inte vid remiss

bchandlingen. SI anser dock att en begränsning hör ske. 

För RLK:s ståndpunkt talar enligt min mening starka skäl. Redan i 

motiven till nuvarande ordning har slagits fast att MD hör kunna pröva 

principiellt betydelsefulla frågor även om medgivande föreligger. En viktig 

anledning till detta torde vara att man på det marknadsrättsliga området i 

hög grad avstått från dc::taljreglerande lagstiftning. Behovet av viigledande 

prejudikat är därmed uppenbart. Eftersom MD i sin verksamhet har en 

offieialprövandc roll och alltsii inte iir bunden av ett medgivande bör det 

liksom hittills ankomma på domstolen att i sina beslut ange vilken räckvidd 

dess uttalanden bör tillmätas, när så krävs. Jag anser således att något 

förslag till förändring av nuvarande ordning inte bör läggas. Detta hindrar 

inte att näringslivsorganisationernas behov av en så allsidig belysning som 

möjligt av en konkret fråga hör uppmärksammas. Jag återkommer till 

denna fråga i det följande !2.7.2.2). 

2. 7 .2.2 Branschorganisationers medverkan i processen 

Mitt förslag: Marknad~domstolen !MDI skall under vissa förutsättning

ar kunna till{lta att en sammanslutning av niiringsidkare medverkar i 

förfarandet hl. a. i ett iirt:nde enligt marknad1,föringslagen och därvid 

åberopar bevisning vid sidan av den niiringsidkare som ar part. 
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Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt men är begriinsat till de fall 

d{t konsumentombudsmannen (KOJ för talan. 

Remissinstanserna: Dessa anslu1er sig allmiint till kommitteförslaget. Någ

ra anser dock att möjligheten till medverkan inte bör hcgränsas till ärenden 

där KO för talan och att motsvarande regel bör införas på konkurrensom

r~idet. 

Sammanfattning a\' skälen för mitt förslag: För näringslivet är det viktigt att 

processen i MD allsidigt belyser aktuella friigor. eftersom domstolens 

beslul avses fä genomslag ocksä hos andra forelag än det som är part. 

Därför iir det ett berättigat önskemål alt de företag som inte har partsställ
ning i ett visst iirende iindock genom sin organisalion ges möjlighet att 

komma till tal; i bl. a. principiellt viktiga frågor som praktiskt berör nii

ringsverksamheten. 

Skälen för mitt förslag: RLK uttalar bl. a. följande. Som i olika samman

hang framhållits förutsätter MFL:s regelsystem med generalklausuler en 

fortlöpande rättsbildning inom dessas ram. Den egentliga rättsbildningcn 

ligger hos MO. För att domstolen rätt skall kunna fylla denna uppgift 

fordras inte bara att ärendena handläggs kompetent och med omsorg. Det 

förutsiilter ocksf1 alt parterna, KO och vederhörande näringsidkare, aktivt 

medverkar i processen på ett kvalificerat sätt. Från näringslivets sida har, 

fortsätter kommitten, framförts att svaranden-näringsidkaren inte sällan 

avstår från eller underlåter att utveckla sin talan på ett sätt som kan ge MD 

ett belysande underlag för bedömningen. Detta förekommer ofta i med

givna ärenden. Vidare uttalas att kostnaderna för näringsidkaren att fora 

talan pä ett från rättsbildningssynpunkt tillfredsställande sätt ofta är bety

dande. Enligt gällande bestämmelser för niiringsidkaren alltid stå för sina 

kostnader. även när KO:s talan ogillas. Till detta kommer ytterligare att 

näringsidkare i regel tycks anse det viktigaste vara att söka undvika den 

uppståndelse och negativa publicitet som ofta är förenad med en process i 

MD, fortsätter RLK. 

Även om näringsidkaren själv inte anser sig ha n:lgot eget intresse av att 

driva processen kan andra näringsidkare vara angelägna om att processen 

förs på ett kompetent sätt, uttalar RLK och framhåller att dessa ju blir 

berörda av MO-beslutets prejudikatsverkan och att det i dessa fall kan vara 

lämpligt att närmast berörda branschorganisation eller en central niirings

livsorganisation får medverka till en allsidig belysning av ärendet. Möjlig

heterna för organisationerna att göra detta har emellertid enligt RLK i 

praktiken visat sig vara mycket begränsade. Ett allernativ är att organisa

tionen själv tar på sig rollen av ombud i ärendet eller skaffar ell ombud 

eller rällegi\ngsbitriidc och helt eller delvis svarar för kostnaderna för 

processen. anför kommitten som dock pekar på att erfarenheten visat all 
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det siillan eller aldrig iir möjligt for en organisation att på detta sätt 

engagera sig i en rätteg<'ing för en viss medlem. Skälen kan variera. Ett är 

att org;misationcns stadgar kam.ke inte medger vad som från vissa syn

punkter kan uppfattas som ett ensidigt gynnande av en enda medlems 

intre~sen. Ett annat alternativ. som kommit till anvimdning i viss utstriick

ning, är alt organisationen antingen på eget initiativ tillställer parterna i 

ärendet ett utlåtande eller på anmodan av MD eller part inger ett yttrande. 

framhilller RLK. 

Kommitten uttalar vidare att det från näringslivets sida har understrukits 

att det är viktigt att organisationen kan medverka i själva processen. 

Frågan om en närings livsorganisation har möjlighet att genom intervention 

enligt 14 kap. 9 ~ rättegångsbalken medverka i rättegång inför MD var 

aktuell i ärendet MD 1976: 8. som gällde könsdiskriminerande reklam. Av 

beslutet kan utläsas att domstolen funnit det teoretiskt möjligt med inter

vention. I praktiken torde dock - som framgår av MD:s beslut - dessa 

möjligheter vara ytterst begriimade. fortsätter kommitten. 

RLK pekar också på att MD:s beslut har en avsevärd genomslagskraft. 

Lagstiftarens tanke är att avgörandena skall efterlevas inte bara av den 

näringsidkare som är KO:s motpart utan också av andra näringsidkare. 
För de företag inom en bransch vars marknadsföring berörs av MD:s 

beslut är det därför viktigt hur en fråga drivs i domstolen, uttalar kommit

ten som anser det vara naturligt om det finns ett motstånd mot att efterleva 

beslut. som man anser vila på en otillräcklig utredning. Därför är det ett 

berättigat önskemål att även företag som inte är instämda ges en möjlighet 

att genom sina organisationer komma till tals i principiellt viktiga fragor 

som i praktiken berör deras verksamhet. Det kan dessutom vara en fördel 

även för KO att saken blir mera allsidigt belyst genom ett kvalificerat 

agerande från den andra sidan. framhåller kommitten vidare. 

RLK har övervägt om även enskilda företag m. n. skall kunna medver

ka. men avvisat tanken på anförda skäl. 

Mot denna bakgrund föreslår RLK följande tilläggsregel i lagen om 

marknadsdomstol m. m.: Om en sammanslutning av näringsidkare gör 

sannolikt att utgången av ett ärende. i vilket KO är sökande. kan ha ett 

betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen eller är av all

män betydelse. kan MD på ansökan av sammanslutningen tillåta att denna 

medverkar i förfarandet och åberopar bevisning vid sidan av näringsidkare 

som är motpart till KO. MD:s avgörande i ärendet riktas inte mot den 

medverkande. 

Remissinstanserna ansluter sig allmänt till förslagets huvudinriktning. 

Vissa reservationer och ändringsförslag e. d. förs diirvid fram. NO ifråga

sätter behovet av en uttrycklig reglering och RRV avstyrker. 

Motiven för den föreslagna ändringen är enligt min mening bärande. Jag 

kan i stort ansluta mig till den tekniska konstruktionen. I likhet med MD 

finner jag att möjligheten till medverkan bör utsträckas till att gälla också 



Prop. 1984/85: 213 59 

det läget att annan än KO för talan i MD. Jag föresl{ir sft!edes att en regd 

om medverkan införs. utformad i stort efter RLK:s förslag. Dock linm det 

ett praktiskt behov av alt medverkan kan ske också på sökanden.:, sida då 

denne är enskild part. Regeln hör tas in i en siirskild paragraf. 13 a ~. i 

marknadsdomstolslagen. 

Av principiella skiil J;unde det vara bmpligt att motsvarande ullryckliga 

regel infördes också på konkurTensomri\det. Emellertid har kommitten inte 

utrett denna fråga och det saknas diirför ett erforderligt underlag for att 

pröva saken. Det torde inte heller vara niidviindigt att ta ställning hiirtill 

nu. Frågan om en uttrycklig reglering pf1 konkurrensomr~1det får säledes 

prövas i annat sammanhang. när det är lämpligt. 

NO har uttryckt bekymmer för att. om regler införs för KO-iirenden. en 

tolkning motsatwis leder till all den interventionsmö.ilighet med stöd av 

rättegångsbalkcns principer som. enligt NO. hittills stått öppen även för 

övriga ärenden. diirihland NO-ärenden. minskas eller elimineras. Mitt 

förslag iir emellertid alls inte avsett att uppfattas på ett siidant sätt. säsom 

framgår av vad jag har uttalat. Snarare kan förslaget lämna MO viigledning 

för någon form av analogislut, när domstolen finner omständigheterna 

motivera detta. 

För den närmare utformningen och innebörden av mitt förslag hänvisar 

jag till specialmotiveringen. 

RLK anför att den medverkande får delta i skrift växling och sammanträ

den. åberopa bevisning och företa andra processhandlingar som står öppna 

för KO:s motpart. Möjligheten att plädera framstår. enligt kommitten, som 

särskilt betydelsefull. Kommitten uttalar med hänvisning härtill att detta 

innebär att förfarandereglerna i 14-20 §~lagen om marknadsdomstol m. m. 

äger motsvarande tillämpning i fråga om medverkande och alt någon 

särskild hestämmclse om detta inte krävs. Här tar jag nu upp vad som bör 

gälla i fråga om MD:s sammansättning vid prövning av en ansökan om 

medverkan samt vidare spörsmfi.let hur fö1farandereglerna i övrigt i 

nämnda lag bör vara utformade med avseende på medverkan. 

MD är enligt 9 § marknadsdomstolslagen beslutför niir ordföranden och 

fyra andra ledamöter, med viss sammansättning. är niirvarande. Dock kan 

enligt lagrummet ordföranden ensam på domstolens vägnar företa förbere

dande åtgiird. Till en sådan bör dock inte räknas ställningstagandet till en 

ansökan enligt 13 a ~- Huvudregeln får därmed. om ingen ändring görs. 

tilliimpas på beslut i fråga om medverkan. Det är motiverat att så sker. 

14 ~ samma lag rör det sammanträde som skall hållas inför domstolen 

med parterna. dvs. den som ansökt om en förbudsåtgärd e. d. ~amt dennes 

motpart. Kravet på ett sildant sammanträde kan inte med den gällande 

lydelsen av lagrummet komma att avse prövningen av en ansökan om 

medverkan. Också detta fa en lämplig ordning. 

Enligt 14 9 kan vidare före sådant sammanträde ske muntlig eller skrift

lig förberedelse i den utsträckning domstolen bestämmer. Behörig att 
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frireta en st1dan förberedande i1tgärd är. som förut berörts. ordföranden. 

enligt vad som följer av 9 ~- Bestämmelsen om muntlig eller skriftlig 

förberedelse blir formellt inte tillämplig på en ansökan om medverkan. 

Med stöd av 9 * kan likväl ordföranden ensam vidta erforderliga. förbere

dande [11giirder med avseende pii en s{idan ansökan. Sillunda kan exempel

vis ordföranden. om det behövs. hillla ett förberedande sammanträde i 

med ved;.:.msfragan. 

I 15 ~ samma lag anges under vilka förutsiittningar MD kan utan sam

manträde avgöra ett ärende eller meddela ett beslut med anledning av 

särskild prövning enligt 15 a *· Ingendera situationen är aktuell när det 

gäller beslut varigenom prövas tredje mans ansökan om medverkan. Inte 

heller regeln i 15 * om beslut. utan sammantriide. i interimistiska frågor 

aktualiseras här. 
Jag finner sfiledes lämpligt att en ansökan om medverkan prövas av MD i 

sammansättning enligt huvudregeln i 9 *första stycket marknadsdomstols

lagen och utan att den som ansökt om medverkan eller parterna behöver 

vara närvarande. 
Av vad jag anfört följer att jag anser den medverkande inte kunna 

betraktas som part. Därför kräver den nya ordningen med en rätt till 
medverkan iindringar av annat slag. niimligen i 14 och 18-20 ~~marknads

domstolslagen. Ändringarna motiveras i kommentaren till dessa lagrum. 

2.7.2.3 fastställelsctalan samt möjligheten att föra talan utan forbudsyr

kande m. m. 

Mitt förslag: Möjlighet att föra någon form av fastställelsetalan i mark

nadsdomstolen då det gäller marknadsföring.slagen införs inte, liksom ej 

heller möjlighet för konsumentombudsmannen att föra talan i domsto

len utan att yrka förbud m. m. 

Kornmittens förslag: Överenstämmer med mitt när det gäller regler som 

anger rätt till fastst?llelsetalan. Däremot har kommitten föreslagit regler 

om talan utan förbudsyrkande m. m. 

Rernissinstanserna: De flesta som har yttrat sig i frågan tillstyrker försla

gets huvudinriktning eller lämnar förslaget utan erinran i det avseendet. 

Rättegångsutredningen redovisar dock tveksamhet. Konsumentverket an

ser nuvarande ordning fungera väl och delar inte kommittens uppfattning. 

Sammanfattning a'' skälen för mitt förslag: Såväl ett lagförklaringsinstitut 

som kommittens förslag om en hegriinsad talan närmar sig ett system för 

bindande förhandsbesked, en ordning som har avvisats tidigare. Förslaget 

synes vidare innebära något av en nykonstruktion som kan sägas föregripa 

rättegångsutredningens arbete. 
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Skälen för mitt förslag: RLK uttalar att Jet i Jen allmänna debatten kring 

rättsbildningen med utgångspunkt i MFL och kring processen i marknaJs

foringsmäl har framhållits såsom en ofullkomlighet i det nuvarande syste

met att det endast är KO såsom företrädare för konsumenterna - och 

undantagsvis en sammanslutning av nt1ringsidkare som talesman för "ska

delidande .. medlemmars intressen - som har möjlighet att rn ett ärende 

prövat i MD. Detta inneb;ir. enligt kommitten, att MD är hindrad att pröva 

en fråga om MFL:s tillämplighet. om det inte föreligger etl konkret fall av 

ifriigasatt överträdelse av någon av generalklausulerna i M FL. Kommitten 

uttalar att man har menat att detta är en olämplig ordning. i synnerhet med 

hiinsyn till att generalklausulerna i stort sett saknar konkret inneh[ill och 

att det ;ir angebgct att ~-1D k.an ges ökade möjligh<.:ter att genom sina be-;lut 

fylla ut klausulerna. Som ett tänkbart medel att åtminstone i viss utsträck

ning komma till rätta med dessa problem har frirn olika hilll framförts 

tanken pa något slags "fastställelsetalan·· inför MD. Vad som harvid 

fiiresviivat förslagställarna synes närmas! ha varit en möjlighet for en 

niiringsidkare att underställa MO en konkret, vidtagen eli<.:r planerad, 

marknadsföringsåtgärd för bedömning av om åtgiirden faller utanför eller 

inom området för en eller llera generalklausuler. fortsätter RLK. Enligt 

denna har det bl. a. gjorts gällande att en sadan ordning skulle skapa en 

bättre balans i rättsbildningsprocessen mellan KO. å ena sidan, och nä

ringsidkarna. å andra sidan. Från näringsidkarh~tll har det särskilt framhäl

lits att det inte minst från psykologisk synpunkt skulle vara värdefullt för 

den enskilde näringsidkaren att ha möjlighet att i rena prejudikatsprocesser 

kunna uppträda som kärande, tillägger kommitten. 

Mot denna bakgrund har RLK prövat om det kan vara påkallat att införa 

en regel angående n~igot slags talan om regelvägledning eller regelutfyll

nad. avpassad speciellt till MFL-området. Kommitten kommer dock fram 

till att del skulle föra för långt att utforma ett lagförslag till en mer allmän 

rätt till talan om regel vägledning. Hiirvid [1beropas bl. a. att fd\.gan om ett 

lagförklaringsinstitut inrymmer ett flertal problem och f. n. utreds av rätte

gängsutredningen (Ju 1977: 06). Bl. a. gäller det att undvika att en domstol 

får en rent lagstiftande funktion. 

Emellertid föreslår kommitten i stiillct en annan ordning, anpa~sad till de 

fall då KO för talan främst för att fri en principfräga prövad och där det inte 

finns anledning att räkna med att företaget fortsätter det påtalade förfaran

det, om MD bifaller KO:s yrkande. RLK:s förslag iir här att KO skall 

kunna föra en talan som iir begränsau till frfigan huruvida ingripande mot 

en niiringsidkares förfarande eller underl?1tenhet kan ske med stöd av 2. 3 

eller 4 ~ M FL. Genom detta hoppa~ kommitten att i ökad omfattning 

motivera niiringsiclkare att delta aktivt i iirenden av principiell betydelse. 

De tlesta remissinstanserna som har yttrat sig i fr[[gan tillstyrker försla

gets huvudinriktning eller lämnar förslaget utan erinran pä den punkten. 

Riittegiingsutreuningen redovisar dock tveksamhet. KO\' anser nuvarande 

ordning fungera viil och delar inte kommittens uppfattning. 
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Jag finner starka skäl tala mot att i detta sammanhang införa något slags 

lagförklaringsinstitut i form av en faststiillelsetalan. I praktiken närmar 

man sig då även en form av bindande förhandsbesked. Tanken på hesked 

av detw slag avvisades i förarbetena till 1971 års Jag om avtalsvillkor (se 

prop. 197 I: 15 s. 77 ff.) och till 1984 års lag om avtalsvillkor mellan 

niiringsidkare (se prop. 1983/84: 92 s. 17). Innebörden av ett sådant institut 

är otillriickligt belyst och rättegångsutredningens arbt!te bör inte föregri

pas. Jag ansluter mig alltsil till RLK:s bedömning. 

När det sedan giilkr RLK:s förslag om en hegränsad talan synes även 

detta utgöra nägot av en principiell nykonstruktion för svensk rätts del. 

vilket också har gjort rättcgangsutredningen tveksam. RLK har uttalat att 

en talan om rcgelvägledning "främst'" är avsedd att användas i konkreta 

fall när det förment otillbörliga heteendet redan har upphört. I likhet med 

KOY finner jag att man därmed i den praktiska tillämpningen riskerade att 

niirma sig en form av bindande förhandsbesked, en ordning som saknar 

niimnvärd praktisk nytta men som kan vålla problem och förbruka re

surser. KOV ser en teoretisk risk att verkets förhandlingar såvitt avser 

bl. a. MFL försvåras och blockeras, om förslaget genomförs. Det synes 

mig vidare ovisst vad ett genomförande skulle innebära rent praktiskt. 
F. n. formulerar ju MD uttryckliga förbud mot konkret beskrivna företeel

ser. Med den föreslagna ordningen skulle domstolen dock i det enskilda 

ärendet endast utläta sig i frågan huruvida ett ingripande skulle kunna ske 

enligt MFL. Spörsmålet hur förhudet eller åläggandet skulle ha avfattats, 

om det hade meddelats. kommer då inte under domstolens bedömning. 

eller skulle i vart fall knappast spegla sig i avgörandet. Detta kunde 

innebära olägenheter när det gäller den påverkan på andra företag som 

eftersträvas med rättsbildningen i MD. 

På grund av det anförda och da rättegångsutredningcns arbete på denna 

punkt bör avvaktas lämnar jag inte heller i fråga om en begränsad talan 

förslag till någon förändring. Beträffande lämpliga insatser för att öka 

företagens motivation för att bidra till en allsidig utredning i MD erinrar jag 

om mitt förord för att hranschorganisationcr skall ges möjlighet att med

verka i processen (2.7.2.2). 

2. 7.3 Interimistiska .ti'irh11dshcs/11t 

Mitt förslag: Marknadsdomstolen får i produktsäkerhctsärenden med

dela tillfälligt förbud mot saluhållande av en farlig vara eller tillhanda

hållande av en farlig tjänst (interimistiskt beslut) utan att svaranden fött 
tillfälle att yttra ~ig. om synnerliga skiil föreligger. 

Kommittens förslag: Överen~stämmer i huvudsak med mitt. 
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Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks i stort eller Wmnas utan erinran i 

sak av dem som uttala\ sig i frt1gan. 

Sammanfattning a\' skälen för mitt förslag: Om det föreligger iiverhängande 

risk för skador vid försäljning av en farlig produkt kan ett omedelhan 

förbud mot saluhållande av varan behövas. utan att svaranden har hörts. 

Motsvarande giiller tjänster. 

Skälen för mitt förslag: Enligt bl. a. 13 ~ MFL kan MD. om siirskilda skäl 

föranleder det, meddela beslut om förbud elkr filäggande för tiden till dess 

slutligt heslut föreligger. Ett sii.dant interimistiskt beslut kan enligt 15 ~ 

andra stycket lagen L)ITI marknadsdomstLil m. m. meddelas utan samman

träde med parterna. Det är allts<i tillräckligt med ett skriftligt förfarande. 

Beslutet för dock inte meddelas utan att den som förbudet eller äläggandet 

avser har fått tillfälle att yttra sig i fr{1gan, siivida det inte finns anledning 

anta att han avvikit eller eljest håller sig undan. 

Regeln i 15 ~ andru stycket nrnrknadsdomstoblagcn iir i sak oförändrad 

sedan tillkomsten av 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. Anled

ningen till att interimistiska beslut får meddelas på handlingarna är att 

hithörande fragor skall kunna behandlas snabbt. I samband med tillkoms

ten av 1970 års lag föreslogs i ett remissyttrande att ett interimistiskt 

förhud skulle kunna meddelas utan att den som förbudet avser fått tillfälle 

att yttra sig. Föredragande statsrådet fann emellertid med hänsyn till 

ri:ittssäkerhetsintresset att vederbörande såvict möjligt borde ges sådant 

tillfalle!prop.1970:57s.176f.). 

RLK uttalar att, såvitt kommitten kunnat finna. regeln om att den sLJm 

ett interimistiskt heslut riktas mot skall ha möjlighet att yttra sig inte har 

medfört några olägenheter. Utan tvekan kan dock situationer tänkas upp

stä. då det är viktigt att MD omedelbart stoppar en pågaende marlrnadsfo

ring, fortsätter RLK, som här främst tänker på fall då försäljningen av en 

farlig vara maste upphöra omedelbart. t. ex. när det redan har intrMfat 

olyckor och det föreligger en Ö\'erhängande risk för ytterligare skada på 

per~on. Denna situation var inte aktuell niir ställningstagandet i prop. 

1970: 57 gjorde\>. I sådana fall bör det enligt kommitten finnas möjlighet att 

meddela ett interimistiskt förbud utan föregående skrift växling. för att 

stärka handlingsheredskapen i produktsäkerhetsiirenden. Interimistiska 

beslut utan kommunikation bör dock. med hänsyn till rättss~ikerhetcn. 

främst komma i fråga när särskilt tungt vägande konsumentintre~sen gör 

det påkallat, anser RLK. Den finner att det bör framgi.1 av den ansökan 

som ligger till grund för MD:s heslut att fraga.n iir av sådan vikt och att 

omstandigheterna vidare i princip hör vara s{1dana att marknadsföringen av 

varan med stor sannolikhet kommer att bli förhjuden genom MD:s slutliga 

beslut. 
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Med anledning av vad som anförts föreslår RLK en iindring av 15 * 
andra stycket marknadsdomstolslagen. så att interimistiska beslut i ären

den om förbud enligt 4 § M FL kan meddelas utan föregående skrift viixling. 

om synnerliga skäl föreligger. 

Förslaget har vunnit ullmän anslutning vid remissbehandlingen. Också 

jag förordar detta heträffande farliga produkter och tjänster. en ordning 

som belyses närmare i specialmotiveringen. 

2. 7.4 Vissa andra riittegångsfragor 

Mitt förslag: Kravet på delgivning av handlingar från marknadsdomsto

lcn (MD) begränsas. Frågan om ersättning för rätteg[rngskostnader i 

domstolen prövas inte nu, liksom ej heller fri!gan llm en rätt att överkla

ga MD:s beslut rörande tryckfrihetsrättsliga spörsmål. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i princip med mitt förslag. Frågan 

om delgivningsreglcrna har dock inte prövats av kommitten. utan har 

väckts av MD. 

Remissinstanserna: De som yttrat sig i fråga om rätten att överklaga tillstyr

ker att möjlighet öppnas till detta. Näringslivets Delegation för Marknads

rätt finner ändringen angelägen. liksom Svenska Tidningsutgivarförening

en. I fråga om ersättning för rättegångskostnader förordar näringsfrihcts

omhudsmannen regler som möjliggör detta. MD. konsumentverket och 

delegationen anser att frågan bör övervägas i ett större sammanhang. 

Sammanfattning a\' skälen för mitt förslag: M D mt1ste f. n. i alltför stor 

omfattning delge handlingar. Frågan om ersättning för rättegängskostnader 

i domstolen bör inte prövas endast heträffande ärenden enligt marknadsfö

ringslagen. Vidare är det lämpligt att frågan om huruvida en utredning hör 

göras rörande rätt att överklaga MD:s beslut i tryckfrihetsriittsliga avseen

den inte prövas förrän reklamens ställning i förhållande till en ny grund

lagsreglering slagits fast. 

Skälen för mitt förslag: Som herörts har MD aktualiserat en fråga om en 

hl'grän.rning m· krm·et på delf.:ii·ning. Enligt 20 * lagen om marknadsdom

stol m. m. måste inlaga. kallelse. föreläggande. eller annan handling. som 

skall tillställas part eller annan. delges denne. MD finner kravet pii delgiv

ning onödigt omfattande. då det har till följd att i princip all skriftviixling 

med parter från domstolens sida måste ske genom delgivning. Domstolen 

anför vidare följande. Ett formellt krav pa delgivning bör kunna in~krankas 

till handlingar av större vikt. Hyresrättsutrcdningen har i bet:inkandet 

(SOU 1981: 77) Hyresr:itt 3 i sitt förslag till hyresprocesslag. vilken bl. a. 
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reglerar förfarandet i bo~tadsdormtolen. tagit in liimpligare delgivnings

regler (5 kap. 12 ~i förslagetl. Delgivningsreglerna i marknadsdomstolen 

torde kunna utformas pii motsvarande s;itt. Niigra sakliga intressen i"isido

siitts inte genom en sildan imdring. Enligt MD:s mening bör alltså 20 ~ I st. 

marknadsdomstolslagen kunna erh<llla följande lydelse: Skall ansökan. 

kalklse eller tlireltiggande tillstiillas part eller annan sker det gcnnm del

givning. Detsamma giiller heslut som siinds till partl.'rna L'nligt 19 ~.Inlaga 

eller annan handling fiir tillställas part eller annan genom Lklgivning om det 

anses erforderligt. 

Enligt mi11 111e11i11g bör en begrän~ning av kravet pi'i ddgivning ske. i 

stort p~l sätt domstolen förordat. Dock hör iiven interimistiska beslut 

delges. niir de tillställ~ part eller annan. I syfte att uppnii detta bör göras en 

iindring i 19 ~. 

RLK uttalai· bl. a. att enligt nuvarande ordning parterna sjiil\'a far st[i för 

sina riillcgi/11gs/..o.1·1111Hler i MD och att inte ens om 1\10 ogillar KO:s eller 

annan sökandes talan ett svarandeföretag kan fil ersiittning för sina kostna

Lkr. Kommitten uttalar vidare följande. Denna L>rdning har sin förklaring i 

att man anviinde förvaltningsrättsliga kostnadsregler som förebild när 

marknadsrädet inrättades år 1970. Sedan marknadsrädet numera omvand

lats till marknadsdomstol är MO att hetrakta som en fristående special

domstol. Man kan i detta hänseende jiimföra MD med arhetsdomstolen. I 

denna kan en vinnande part få ersiittning för sina rätteg~rngskostnader. De 

resonemang som år I 970 låg till grund för regleringen av kostnadsfrågan iir 

därför inte längre aktuella. anser RLK. 

Kommitten framhäller vidare att de flesta M f<L-ärenden OL'h iirenden 

enligt 1971 ~irs lag om avtalsvillkor har KO som sökande. att denne då för 

talan som det allmännas representant med en stiillning som liknar en 

åklagares och att en tilltalad som blir frikänd i ett brottm~il numera i princip 

har en ovillkorlig riitt till ersiittning av allmiinna medel för kostnader som 

varit pitkallade för tillvaratagande av hans försvar. En motsvarande rättig

het kan, anser RLK. (ivervägas till förmån för den svarande som vinner ett 

m{il i MD i vilket KO varit sökande. Vad som talar mot ett sildant förslag är 

att det i vanliga fall inte finns skiil av samma sociala karaktiir for kostnads

ers~ittning i ett iirende i M D som i ett hrottmål. uttalar kommitten vidare. 

Enligt denna torde det inte desto mindre. i synnerhet för mindre företag, 

vara en kiinnbar kostnad att betala sina advokatkostnader m. m. i ett 

tvtD-iirende. Fliretagens passivitet i riittegtmgarna skulle vidare - ~ltmins

tone till en del - kunna bero pt1 att det inte finns möjlighet till kostnadser

siittning ens om de vinner mmen. siigs det ytterligare. 

A ven i ärenden mellan enskilda företag finns det anledning överväga en 

möjlighet för vinnande part att fa ers;ittning för sina rättegiingskostnader. 

an<.cr l\ommittcn. 

RLK pekar därutöver på att ett förslag i denna frt1!!a dock skulle innebi1-

ra vissa utgifter för det allmänna. Kommitten anser det inte liimpligt med 

' Rik.1dugl'11 1984!85. I .rn111I. Nr :!13 
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ett finansieringsförslag ~om bygger p{1 inskriinkning av annan verksamhet. 

Dessutom anser den att frågan inte kan lösas separat för marknadsförings

omriidet. utan samordning med konkurrensärendena. Därför higgs inget 

förslag. men kommillcn förutsätter att frågan löses av statsmakterna i ett 

sammanhang dar detta är lämpligt. 

Här bör framhidlas om att riksdagen haft all ta ställning till krav på en 

utredning av denna fråga (LlJ 1983/84:31. rskr 260). Utskottet anförde 

diirvid [isikter av ungefär samma slag som RLK. Vidare erinrades om 

RLK:s nyss ätergivna synpunkter pä frågans lösning. Enligt utskottets 

mening bon.le regeringens stiillningstaganden med anledning av kommil

kns förslag inte föregripas genom uttalanden fdin riksdagens sida. Aven 

stahfinansiella skiil talade mot all riksdagen nu begärde att frågan omgf1en

dc utreds. tillade utskottet. En minoritet i utskottet hade yrkat ett uttalan

de att frågan snar~1st blev föremål för utredning. 

För 1·g1'11 del anser jag i likhet med kommitten och flera remissinstanscr 

all frågan far aktualiseras i ett vidare sammanhang. 

Beträffande riirren all öi•crk/aga A1D:s hes/111 när der giillcr /r\'ckfrihers

riirrsliga fi"dgor uttalar RLK att MD:s beslut inte kan överklagas annat än 

med särskilda rättsmedcl. t. ex. ansökan om resning. Detta gäller enligt 2 § 

lagen om marknadsdomstol m. m. såväl MD:s avgöranden i huvudsaken 

som dess beslut under rättegången (se prop. 1970: 57 s .171 l. Kommitten 

ansn att denna ordning som en huvudregel bör giilla även i fortsättningen. 

I flera fall har dock MD:s beslut inneburit all domstolen tagit ställning i 

frågan om gränsdragningen mellan opinionsbildande och kommersiella 

inslag i reklamen. I två fall har MD:s beslut i ärenden av denna heskaffen

hct genom ansökan om resning kommit under prövning i högsta domstolen 

(HO). I Nytt .Juridiskt Arkiv (NJAJ 1975 s. 589. där resning beviljades. 

ansåg HO att MD inte borde ha tagit upp till prövning frågan om en 

tidnings löpsedel innebar otillbörlig marknadsföring. Frågan föll enligt HO 

inom ramen för tryckfrihetsförordningens ansvarssystem. Däremot läm

nades en ansökan om resning utan bifall i NJA 1977 s. 751. I iirenden av nu 

angiven art. som mera gäller gränserna för yttrandefriheten iin en rent 

marknadsrättslig bedömning. kan del enligt RLK:s mening anses diskuta

helt att MD:s beslut inte kan överprövas av HD annat än i de rena 

undantagsfall där det kan finnas grund för resning. Kommitten redovisar 

att den har gjort yttrandefrihetsutredningcn (Ju 1977: I Ol uppmärksam på 

detta problem och förordat att utredningen överviiger om MD:s beslut i 

tryckfrihetsrtittsliga frf1gor skall kunna överklagas till HD med vanliga 

riittsmedel. 

Vid remissbehandlingcn har yttrandefrihetsutredningen uttalat att frågan 

bör regleras. inte i grundlag utan i vanlig lag. Utredningen anser att frågan 

bör uppmiirksammas i samband med kommande överviigandcn om följd

lagstiftning till den nya grundlagsrcglcring som yttrandefrihebutrcdningcn 

numera har liimnat förslag till. 
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Min hedlimning iir att fr<!gan om en utredning i denna sak inte hiir prövas 

i förevarande ärende utan i särskild ordning. i anslutning till att reklamens 

st:illning i förhilllande till en ny grundlagsreglering slagits fast. 

:! . 7.5 Ko11s11111e11tc1mh11dsmam11·11s Fircliigga/l(lcn 

Mitt förslag: Det införs inga regler om att konsumentombudsmannens 

föreliigganden skall kunna göras rättsligt giillandc utan näringsidkarens 

godkiinnandc. 

Kommittens förslag: S{idana regler bLir införas. 

Remissinstanserna: Utfallet är blandat och iitskilliga ger uttryck för tvek

samhet. 

Sammanfattning av skälen för mitt förslag: De prohkm som finns är prak

tiskt sett små och det iir vidare tveksamt om de löses av förslaget. Detta 

skapar i stället sv{irigheter och kan innebära en belastning för marknads

domstolen. 

Skälen för mitt förslag: En möjlighet för KO att meddela förelägganden 

infördes ursprungligen i 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. I 

förarhetena finns viigledande motivuttalanden beträffande institutet. Före

skrifterna om förfarandet är utformade med riittegangsbalkens regler om 

strafföreläggande som förebild. Nu giillande bestiimmelser föertinns i 14 

och 15 *~ MFL samt i 6 § 1971 års lag om avtalsvillkor. Om föreläggandet 

godkänns av niiringsidkaren i frtiga inom utsatt tid. får det samma effekt 

som ett förhud eller åläggande som har meddelats av MD. Annars iir det 

utan verkan. I motsats till vad som är fallet vid rättegång i MD har sftlunda 

näringsidkarens inställning avgörande betydelse för giltigheten av KO:s 

förelägganden. 

RLK anför följande. De flesta förcliiggandcn blir godkända. Flertalet av 

de företag som inte godkänner hör av sig till KO meJ inviinclningar. Det 

finns dock ett litet antal itrenden i vilka niiringsidkaren :ir helt passiv. 

Enligt vad kommitten inhämtat från KO iir emellertid prohlemet större än 

vad som framgt1r av statistiken. Anda sedan reglerna trädde i kraft år 1971 

har det niimligen varit praxi~ att förelligganclen siints ut endast till niirings

idkare ~om man haft anledning att riikna med kommer att godkiinna ett 

föreläggande eller i vart fall kommer att höra av sig till KO. Flera gånger 

har det. uttalar RLK vidare. h:int att KO för all astadkomma ett bindande 

beslut hart vingars att föra tämligen enkla än:nJen till M D p{1 grund av att 

ett företag inte svarat pä föreläggande. Detta kan innehiira att MD:s 

resurser mäste användas i klara och okomplicerade iirenden som iir utan 

betydebe för riittsutvecklingen. anser kommitten och niimner som excm-
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pel MD 1979: 2~ som giillde underlåtenhel all vid marknacbföring iaktla 

hemförsäljningslagen ot:h MD 1980: 16 snm giillde prisangivelse utan 

moms. Enlig! kommitlcns mening är det el! slöwri med resurser all l\1D 

masle 1as i ansprt1k för ärenden av denna ar! och giillandc regk:r ger iiven 

möjlighet lill förhalning. 

I de nesta iirenden förekommer inte prohlem av nu angivet slag. anser 

RLK som dot:k inte finner något sakligt skiil för att möjligheter skall 

föreligga att kunna undgt1 eller försena heslut genom att underlåta att svara 

på ett föreläggande. Kommitten anser thirför att nuvarande regler om 

förelägganden bör ändras. Den förordar att KO iiven i fortsiittningen i 

första hand hör utverka ett godkiinnande. eftersom detta :ir den snahhaste 

vägen till beslut. Om föreläggandet godkänns hör det liksom hittills giilla 

som ett förhud eller [diiggande ~om har meddelats av MD. 

Delsamma hör nu giilla. anser kommitten. om den mol vilken föreliig

gandc! har riktats inte inom utsatt tid motsiiller sig föreläggandet. KO bör 

di"i kunna besluta att ett fi.!reläggandc skall giilla som ett heslut som har 

mcddclals av MD. Detta hetydcr. uttalar RLK. att svaranden inte kan 

förhala att ett beslut tr~ider i kraft genom att vara passiv och att enligt 

förslaget en näringsidkare. som motsätter sig ett föreläggande. måste avge 

niigot slags viljeyttring. Om detta sker i form av ett hlankt beslridande. bör 

ett s[1dant besked i normala fall vara tillräckligt för att KO skall vända sig 

till MD och nagot andra föreläggande blir då inle aktuellt. Ultalar kommil

ten. Den anför vidare att den näringsidkare som p[I allvar vill la upp en 

diskussion med KO i den aktuella sakfrågan dock bör i normalfallen 

prestera nttgot mera än ett hlankt bestridande för an KO skall överväga en 

förhandlingsuppgörelse i stället fot all föra talan i MD. En konsekvent 

lilliimpning av reglerna på säll som nu förespriikats bör. framhåller RLK. 

pä sik! bidra lill en effektivisering a\" KO:s verksamhet. En niiringsidkare 

som blivit bunden vid ett föreläggande på grund av passivitet skall av 

rältssäkerhetsskäl ha möjlighet alt fa KO:s föreHiggande ompröva! av MD. 

enligt kommi1teförslaget. 

RLK ti!Higger att de nya reglerna bör tillämpas med försik1ighel i fall dä 

KO har motlagit ett meddelande fr[ln en näringsidkare men det inte klar! 

framgår huruvida näringsidkaren motsiitter sig förcliiggandel eller ej. I 

sf1dana tveksamma fall kan det vara mest lämpligt all saken förs till MD. 

De problem som RLK tar upp är enligt min mening av liten praktisk 

betydelse. särskilt som handliiggningen i MD skulle kunna ske mycket 

snabbt i situationer av den art som RLK pekar på. Det är lvcksaml om 

förslagel skulle fa effekt ens i de fall där det f. n. skulle vara prohlem. 

Samtidigt skapar den föreslagna heslutsordningen sv~1righeter genom !vå 

delgivningsförfaranden och införande! av en riitl till överprövning i MD. 

Förslaget kan vidare ta resurser även från domstolen. Bakom vad som 

framträder som en medveten passivitet kan ju finnas faktorer som ~juk

domsfall och förbiseenden vilka motiverar en omprövning av MD. som då 

belastas. 

Jag anser diirlor att förslagel in le bör genomföras. 
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2.8 Ikraftträdande m. m. 

De lagiindringar jag har aktualiserat bör träda i kraft den I januari 1986. 

I Jll"l~positionen om kon~umenttjänstlag liimnaJes p?t föredragning av 

chefen iför justitit:lkpartementet förslag om iinJring i 4 * M FL. s~1 att 

förbud mot saluhållande m. m. skall kunna riktas ock.st1 mot farliga varor 

dk:r tjänster. Förslaget var rn1ellertiJ av siir<;kilJa skiil hegriinsat till 

tjLin~ter som omfattas av den föreslagna konsumenttj:instlagt:n. Jag har i 

det nu aktuella ärendet förordat en utvidgning i förhftllande till niimnda 

förslag. så att hda tjänsteområdet omfatt;:is. I friiga om tidpunkkn för 

ikrafttri1danJe sammanfaller de b~1da förslagen. 

Försh1get i nämnda proposition och mitt förslag fi\r samordnas vid riks

dagsbe~andlingen. 

2.9 Resursbehov 

Jag tar nu upp fri1gan om hur mina förslag påverkar resurserna hos det 

allmiinrias organ samt hos näringslivet. 

Försfaget om ~äljförbud riktat mot tidiRare led kan medföra vissa cffrkti

vitetsvi~1~ter för KOV då det gäller ingripanden i enskilda ärenden. särskilt 

i fråga om oseriösa företag. F. n. kan man ju inte gripa in med tvingande 

beslut mot exempelvis mindre importföretag som för ut farliga produkter 

p;\ marknaden. Processen för normframtagning torde dock inte påverkcts 

resursmiissigt. vare sig för KOV eller för niiringslivet. Riktlinjeförhand

lingarna fors redan nu mellan KOV och bl. a. tillverkare och importörer. 

Utvidgning till tjiinster utgör inte n[1got principiellt nytillskott for KOV. 

Enligt instruktionen för verket !SFS 1976: 429. iindrad senast 1984: 942) 

skall detta utarbeta riktlinjer för företagens marknadsföring och utform

ning av .alla sorters nyttigheter och alltsii även i fri1ga om tjänster. Niir det 

gäller enskilda iirenden kan dock effektivitetsvinster uppst{1. motsvarande 

vad sorh nyss nämnts. Inte heller för näringslivet torde lagändringen föra 

med si~ ett ökat resursbehov. 

Bl. a.i de genen.: Ila anslagshegränsningar som gjorts inom förvaltningen 

har pf1v~rkat konsumentverkets arhetssituation. Verket måste dä1for göra 

hårda p~·ioritcringar i sitt arbete. I detta perspektiv är niiringsli1·ets cgenclr

giirdcr ~ärskilt angelägna. Konsumentproblem som annars inte skulle ha 

blivit föreml1l för {1tgiird. eller som skulle ha belastat konsumentverkets 

resur~er till nackdel för nägon annan konsumcntfräga. kan d~irip.enom 

lösas. 

Den föreslagna regeln om hra11.1chorga11i.rntioners 111ed1·erka11 iför.fi1ran

dl't i /1.-ti.J tillgodoser ett önskemi\i frän näringsliv..::! lKh skall medverka till 

ett hättre beslutsunderlag för domstolen. Med ett sådant syfte får eventuel

la. mar~inella merkostnader ses som godtaghara. 

De fö;renklade Jdgh·ningsrcglcrnu verkar närmast kostnadshesparande. 
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I iii.,-igt far hediimas att fLirslagen inte har resurskonsekvenser. 

Sammantaget finner jag alt verksamheten hör kunna bedrivas mom 

ramen för oföriindradc resurser. Mitt förslag foran/eder mot denna bak

grund inte behl1v av siirskilda resurst..:r. 

3 Upprättade lagförslag 

l enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet 

urrriittats förslag till 

I. lag l)m iindring i marknadsföringslagen ( 1975: /418), 

2. lag om ändring i lagen ( 1970: 417) om marknadsdomstol m. m. 

Förslagen hör fogas till protokollet i delta iirende som hiluga 4. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen (1975: 1418) 

H 
Saluhiiller en näringsidkare till kon.rnmenter för enskilt bruk en vara. 

som på grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada pii person 
eller egendom. kan marknadsdomstolen förbjuda honom all fortsiitta där
med. Detsamma gäller. om varan är uppenbart otjänlig för sitt huvudsakli
ga iindamäl. Förhud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och 
annan Sl1m handlar pa näringsidkares vägnar. 

I den mcln der hehi.ii·s fiir art mo11·erka all en Fara som ai'.H'S i Jdrsta 
stycket sal11hå.lls på siitl som där siii,:s. kan 1nark11adsdo111stole11 meddela 
1'11 niiringsidkarc som i c1-:enskap m· ti/li·l'rkarc. importiir eller annars 
saluhäller i·aran till 1111111111 11ärin1-:sidkarc .f("irhud att .timsiitta därmed. 
Ä i•cn ett .1äda11t fiirlmd kan meddelas den som handlar på näringsidkares 
riignllr. 

Vad som siigs i första och andra styckena om fi.irbud atr sa/11/zälla rnror 
gäller i motsvarande .fil// iii·en i fi·äga om fiirh11d att erhj11J11 nyttjanderätt 
till 1·llror mor ersiittning samt f'iirh11d 1111 111ot ersiiflning rilllu11ulahälla 
(iiinstcr. 

Förhud enligt denna paragraf får inte meddelas i den mfm det i författ
ning eller heslut av myndighet har meddelats särskilda hestiimmelser om 
varan eller ziiinsten med samma iindamål som förbudet skulle fylla. 

I det föreslagna. nya andra stycket förs in en handlingsregel som ger 

marknadsdomstolen (MDl befogenhet att rikta ett siiljförhud ocksii mot en 

n~iringsidkare ~om i egenskap av tillverkare. importör elkr annars salu

h[iller en vara till annan näringsidkare. i den man det hchövs för att 

motverka att farliga eller otjänliga produkter saluh~tlls till konsumenter för 

enskilt bruk. Bestämmelsen är främst inriktad pil distributionen i vad som 

kan kallas tidigare siiljled. alltsii funktionerna före detaljisterna. Detta har 

hehandlats i avsnillet 2.6.1.2. I det föreslagna. nya tredje stycket utvidgas 
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räckvidden av 4 * till all giilla ocbi't hela tjiinsteomrfalet. r. n. tiicker 

lagrummet endast saluhällande av produkter samt erhjudande att förvärva 

nyttjanderätt till vara. lit vidgningen har motiverats i avsnitt 2.6.1.1. 

Det nya. fjärde stycket har motsvarande inneh{11l som nuvarande tredje 

stycket. Därutöver har tillfört5. tjänsteomrildet. 

I övrigt har gjorts några rent språkliga ändringar. 

I frilga om tjiinster för erinras om alt regeringen 1 propositionen 

1984/85: 110 om konsumenttjänstlag föreslagit att 4 ~ \1FL i en första etapp 

skall utvidgas till att omfatta sådana tjiin~ter som avses i förslaget till 

konsumenttjänstlag. Med den utformning som hiir fr>rordas ta' s;lledes 

steget fullt ut på tjiinsteområdet. Det nu aktuella förslaget ersiiller allts[1 

vad StJm i denna fråga föreslagits i nämnda proposition. 

Första stycket 

Som har framgiitt avviker lagtexten endast redaktionellt från vad som 

gäller i nuliiget och således även i fr[1ga om begreppet ku11s11111,·11tcr. F. n. 

brukas singularformen i 4 ~. Syftet med pluralformen är uteslutande alt nä 

en språklig anslutning till den bestämmelse om otillbörlig marknadsföring 

som är intagen i 2 § MFL. 

I fråga om den sakliga innebörden hänvisas till propositionen 1975/76: 34 

med förslag till marknadsföringslag m. m. Här hör dock erinras om vad 

som skall förstås med begreppet ko11s11111e11ter .fi'ir enskilt hmk. Av detta 

följer Ufr prop. 1975/76: 34 s. 128 och 99) att försäljning till andra än 

privatpersoner inte omfattas av regleringen. Motsvarande giiller 3 * MFL. 

som avser underlåtenhet att liimna information som är av siirskild betydel

se från konsumentsynpunkt. Ocksf1 diir avses (ifr prop. 1975176: :q s. 1 ::!6 

och 99) privatpersoners intressen i samband med förviirv och liknande. 

Reglerna omfattar således inte situationer där nyttigheter marknadsförs till 

företag. institutioner o. cl. I tydlighetens intresse bör anmärkas att motsva

rande begränsning inte giillcr i fraga om 2 * samma lag. Lagrummet hand

lar om otillbörlig marknadsföring och täcker in (jfr prop. 1970: 57 s. 88) 

såväl privatpersoner som andra som skall f\.1rvärva den ifriigavarande 

varan eller tjiinsten för slutlig konsumtion. 

Andra stycket 

Regeln tar sin utgång~punkt diiri att en produkt har konstaterats p~1 

grund av sina egenskaper medföra siirskild risk för skad<1 p~1 person eller 

egendom respektive vara uppenbart otj~inlig för sitt huvudsakliga iindam{il. 

Denna utgfingspunkt är gemensam med paragrafens inledande stycke 

och markeras med uttrycket 1·11ra som m·sc.1 i fiirslil strd.ct. f.ör elt 

förbudsbeslut enligt första stycket. allt~~t riktat mot detaljistledet. kriivs 

diirutiiver att den aktuelle näringsidkarens handlings!:>ätt inneb;ir ett salu

hiillande till konsument för enskilt bruk av den farliga eller ot.iiinliga pro

dukten. Motsvarande förutsättning uttrycks i andra stycket genom orden 

saluhålls pä sätt där siiRS. 
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Kla~sificeringcn av produkten. avniimarkretsen (konsumenter för en

skilt hruk) samt förekomsten av ett faktiskt saluhitllande till denna krets 

utgör alltsii tillsammans de nödviindiga men oås:'i tillriickliga rekvisiten 

for hdogenheten enligt .f("irsta stycket att meddela en detaljist förhud mot 

fortsatt försiiljning Konstruktionen av andra .1n·ckt't iir parallell i fdga om 

klassificeringen men <1vviker väsentligt pit de andra \vii huvudpunkterna. 

Det bör dock framhitllas att syftet med andra stycket iir detsamma som 

första styckets. Vad det giilkr är i h:!da fallen att kunna stoppa försiiljning 

av farliga eller otjiinliga produkter till konsumenter för en~kilt bruk. Som 

följer av den allmiinna motiveringen C.6.1.'!.) iir bedömningen den att det 

hetriiffande ~ådana produkter inte iir tillriickligt att. som f. n .. endast kunna 

förbjuda en detaljist att fortsätta med sitt saluhiillande. !\fan bör iiven 

kunna ingripa mot den som saluhiiller den aktuella varan i tidigare led. 

En regel om detta torde oftast fä hetydelse i fräga om produkter som 

redan saluhttlls till konsumenter för enskilt hruk. när risker upptiicks. Det 

ffir nämligen antas att upptiickten mestadels sker först då produkten hunnit 

ut pit marknaden. Bestämmelsen bör dock inte avgriinsas efter detta. Man 

kan niimligen tänka sig situationer då försiiljningen till konsumenter för 

enskilt bruk iinnu inte har påbörjats men däremot tillverkningen for eller 

distributionen fram till denna köparkategori har startat. Hiir kan som ett 

exempel pekas på import av varor som utomlands har befunnits farliga. 

men som här i landet ännu inte hunnit fram till detaljistledet. Pii det 

internationella planet finns upphyggda ett flertal system för att sprida 

information länderna emellan om hl. a. vilka produkter som är farliga och 

på vilka marknader de finns. De kunskaper som hl. a. KOV för genom 

detta ger utrymme för att söka hindra spridningen av farliga produkter på 

ett tidigt stadium. 

Av nämnda skiil tar inte andra stycket sin utgf111gspunkt diiri att någon 

näringsidkare faktiskt saluhåller den aktuella produkten till konsumenter 

för enskilt hruk. på sätt som första stycket utgär från. Förhud enligt andra 

stycket kan riktas mot näringsidkare so1111 egenskap m· 1il/1·crkarc, impor

tiir eller a1111ar.1· saluhål/er 1·ara11 till 111111a11 näringsidkare. Som förut be

rörts avses därvid främst tidigare säljled än detaljisterna. Uttrycket "led" 

används här för att heteckna den funktion en viss niiringsidkare har inom 

produktionen eller distributionen i fdga om den enskilda transaktionen. l 
praktiken torde tillverkare. importörer och grossister komma att utgöra en 

huvudgrupp. Den koppling till tjänster som sker genom tredje stycket gör 

det mindre Wmpligt att i lagtexten använda begreppet tidigare led. På 

tjiinsteomriidet kan namligcn förekomma att en farlig produkt siiljs i detalj

handeln till en näringsidkare för att av denne användas som insatsmaterial 

vid utförandet av tjänster åt konsumenter för enskilt iindamål. 

Varan skall vara föremäl för saluhållande i nägot led. for att förhud skall 

kunna meddelas. Vidare kan förbudet riktas endast mot den niiringsidkare 

som kan tillskrivas ett saluhällande. Ingripandet skall avse fiirhud all 
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.f;1r1.1ii11a diim11•d. Fiirhudel ft1r inte göras mer vittgiiende iin som behövs 

för att tillgodose bc<;tiimml.'lsens syfte. Detta innebiir att förbudet i vis<.a 

fall kan förena' med villkor <,om excmrt:lvis anger undantag diir fiirhudt:t 

inte giillcr. Siidana undantag kan bl. a. avse vissa distributionskanalcr. som 

kan godta-,. eller villkor !lm speciell miirkning av varan eller om avhjiil

pandc av konstruktion-,fel. Detta behandlas närmare i det följande. 

Vidare giiller. liksom vid tilhimpningen av första stycket. att ett förhud 

enligt -l ~ inte bör komma i frtiga niir åtgärder avseende produktinforma

tionen kan vidtas med stöd av 3 ~och är tillräckliga (jfr prop. 1975/76: 3-l s. 

101 J. Sjiilvfallet kan i ett enskilt fall liigct vara exempelvis det att ett förhud 

riktat mot en detal.iist kan undvaras just diirfor att det frarnsti1r som 

tillr:ickligt med elt i"däggande enligt 1 *· riktat mot tillverkaren. att märka 

en farlig produkt med hanteringsanvisningar som mot verkar att konsu

menter. som kSper den för enskilt bruk. kommer till skada. 

Som redan framh{11lits är skyddsgruppen densamma for fiirsta och andra 

styckena. niimligcn konsumenterna. Av detta föranleds den hegriinsning i 

andra styckcts rit<.:kvidd som framgar av att ett förbud far meddelas endast 

i den 111cl11 det hehii1-.1· .fi'ir 1111 111ot1·erka att en 1·ara .111111 m·ses i .fi'irsta 

s1yckl'l sa/11/i,//ls p.I siiTT som diir siigs. dvs. till konsumenter för enskilt 

hruk. Innebörden av dt:tta kan belysas på följande sätt. 

I den allmiinna motiveringen !2.6.1.2) har berörts de problem som kom

mer upp dil dt:t gäller ett förhud riktat mot tidigare säljled e. d. Som diir 

anförts kan vissa produkter vara farliga när de används av konsumenter 

men intt' hehiiva medföra risker n:ir de hantt:ras av yrkesmän. Ett förbud 

riktat mot tidigare säljled hör ocksä av andra skäl i nul~iget begränsas s[1 att 

det är distrihutionen till konsumenter för enskilt bruk som motverkas. Här 

hiinvisa~ till den allmänna motiveringen. Pil där angivna grunder hygger 

andra stycket. som inte i lagtexten fixerar forhudets innebörd. I stället 

ankommer det på MD att precisera förbudets innehåll i det enskilda fallet, 

med utgi!ngspunkt i vad som därvid bedöms vara erfordt:rligt och lämpligt 

för att motvt:rka att produkten sprids till konsumenter för enskilt bruk. 

Detta behandlas närmare då fri1gan om villkorade förbud tas upp. 

Vid tilliimpningen av andra stycket får först prövas om varan faller in 

under risk- eller otjänlighctsrekvisiten i första stycket. Ar sä fallet uppstår 

- redan till följd av uttrycket i dl'n mi/11 det hehöL,. fi'ir <ITT 111ot1·aka -

frågan om produkten kan komma att saluhiillas till kl)nsumenter för enskilt 

hruk. Frågeställningen har tangerats tidigare. Di1 gällde det emellertid om 

andra stycket hordc täcka in ett saluhållande i tidigare led av en produkt 

som ännu inte hunnit fram till detaljistledet. Vad som nu aktualiseras är i 

stiillct hur man skall hantera frågan om det finns n{igon sannolikht:t för att 

en viss farlig vara kommer att saluhållas till konsumenter för enskilt hruk. 

Med detta hiinger givetvis samman frågan om den aktuella produkten :1r av 

sådan art att den över huvud kan tänkas finna t:n efterfriigan hos konsu

menter för enskilt hruk. 
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Framst[ir detta som mer eller mindn: uteslutet mitst.: det i princip saknas 

grund for ett förbudsingripande. Frågan om när en vara i övrigt kan anses 

vara l.'.n "konsumentprodukt". i bemärkelsen avsedd eller ägnad för kon

sumenter. antingen en hart for enskilt hruk eller för ocksi1 annan konsu

mentanvändning (företag. institutioner e. d. l, torde i de tlesta fall kunna 

hes varas ganska Hitt. Som förut har sagts miiste det nlimligen antas att. när 

frågan om ett förhud aktualiseras. produkten oftast red<in tillhandahålls till 

konsumenterna och sfaledcs visat sig saljbar till denna köparkategori. I en 

hel del fall torde det då vara uppenbart att också de nya partier av varan. 

som är under tillverkning eller som förs genom distributionsleden, slutligt 

skall tillhandahtillas till konsumenter. Bl. a. för beaktas vilka distributions

kanaler som normalt anlitas på den aktuella marknaden. Är det undantags

vis fråga om en mer ny produkt. som är farlig och som ännu inte saluhållits 

i detaljistledet. torde man fä viigledning av om det varuslag som den tillhör 

används av konsumenter for enskilt bruk. Mycket teoretiskt skulle det 

därutöver kunna inträffa att förbudsfrågan aktualiseras niir det gäller vad 

som är en helt ny produkt och som man har svftrt att bedöma om den kan 

användas av konsumenter. I motsvarande män kan dtt grund saknas för ett 

förbud eller för att göra förbudet mer ingripande. Frågan om utformningen 

av förbud berörs senare. 

Ett beslut om förbud enligt andra stycket får som tidigare nämnts inte 

ges större riick vidd än som behövs för att mot verka ett saluhållande till 

konsumenter for enskilt bruk. Innebörden av detta kan belysas med två 

exempel. A ena sidan kan en produkt vara lika farlig hos ett företag eller en 

institution m. m. som i ett hem. för den som skall använda den. Som ett 

exempel kan tas en dammsugare vars hölje kan hli strömförande genom 

bristfällig isolering. Dock har regeln i andra stycket av skäl som strax skall 

belysas utformats som skydd endast för de konsumenter som förvärvar 

nyttigheten för enskilt bruk. Å den andra sidan kan ett verktyg, som lätt 

skadar en oerfaren person, vara mycket användbart för yrkesmannen. 

Detta kan exemplifieras med en motorsåg som inte har vissa skyddsanord

ningar. för att öka dess anviindbarhet i speciella lägen. I denna del är det 

önskviirt att 'öka uppnå det skydd dessa konsumenter behöver utan att 

hindra den yrkesmässiga användningen. 

I den allmänna motiveringen har redan sagts att det saknas underlag för 

att i detta sammanhang lösa det första problemet. dvs. frågan om produkt

säkerhetsskyddet på den plats där näringsverksamhet utövas. Här kommer 

också arbetsmiljölagstiftning o. d. in i bilden. Bestämmelserna i 3 och 4 ** 
MFL är f. n. inriktade på koföumenter som förvärvar nyttigheter för 

enskilt bruk. och allts{i inte på institutioner m. m. Det skydd som 4 * kan 

ge mot risker och otjiinlighet avser således vad som iir en privatsfär och 

RLK:s förslag har samma innebörd. Frågan om ett utsträckt produktsäkcr

hetsskydd m. m. iir komplicerad och behandlas i produktåterkallelsekom

mittcns arbete. 
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En konsekvens av detta blir diirmed att ett ingripande med stöd av andra 

stycket i nuliiget i princip för utformas sit att förbudet endast mot verkar 

vidaredistributionen till konsumenter för enskilt bruk. iiven i fråga om en 

produkt som p[1 samma grund iir farlig ocks<I hos ett företag eller hos en 

institution m. m. 

Det andra problemet avser som nämnts en produkt. exempelvis ett 

vaktyg. som endast bör anviinda~ av yrkesmiin diirl"ör att den är farlig d:i 

den brukas av konsumenter för enskilt bruk. Som berörts tidigare giiller 

Jet hiir att vid utformningen av förbudet söka få till stand en ordning som 

motverkar en distribution i riktning mot konsumenterna utan att swppa 

den yrkesmiissiga hanteringen. Det torde inte vara möjligt att hiirvidlag ge 

riittstilliimpningen viigledning annat iin i generella termer. En möjlighet 

kan vara att MO avgriinsar förbudet till att omfatta vissa angivna distrihu

tionskanaler. siiljformer e. d .. om man därigenom uppnår det skydd för den 

avsedda konsumentgruppen vilket framst{ir som pfikallat. Det kan ocksii 

vara bt'.fogat att förena ett förbud med villkor som får denna effekt. Frilgan 

om villkorade förhud helyses närmare i det följande. Men domstolen kan 

ocksii på annat sätt anpassa förbudets innehåll efter omstiindigheterna. 

inom den ram ~om 4 § sätter. 

Vid tilUimpningen av andra stycket för mot dt:nna bakgrund uppmärk

sammas olika aspekter som i ett enskilt fall kan behöva avviigas mot 

varandra. då man bedömer om ett förhud är materiellt päkallat. Hit hör 

bl. a. följande: typen. graden och frekvensen av risker. varans art och 

användbarhet för konsumenter. sannolikheten för att produkten kan nii 

fram till konsumentledet om intt: åtgärd vidtas med stöd av andra stycket. 

tillverknings- och distrihutionsförhållandena. företagsstrukturen. säljfor

merna samt konsekvenserna av ett förbudsingripande i fraga om den 

yrkesmässiga användningen m. m. 

Som nyss berörts är bestämmelsens skyddsgrupp sådana konsumenter 

som gör förviirv för enskilt bruk. Trots att det endast är vidare-distribution 

till denna grupp som skall förhindras kan det i visst läge bli nödviindigt att 

helt st0ppa saluhitllandet av en produkt ocksil när det finns en godtagbar 

yrkesmiissig användning för den. nämligen då det behövs för att motverka 

att den rn\r konsumenter för enskilt bruk. Ett totalt förbud är dock nfigot av 

ett ytterlighetsfall. niir innebörden skulle bli att man därigenom hindrar 

ocks[1 t'.n i sig godtagbar yrkesmässig användning. Avsiktt:n är att en sf1 

drastisk ~itgärd skall tillgripas endast i undantagsfall. dii riskerna frim 

konsumentsynpunkt är särskilt allvarliga och en mindre långtg<lcndc ätgiird 

bedöm~ som klart otillräcklig. Man maste allts<I komma fram till att det inte 

finns nf1gon annan metod som på ett betryggande siitt motverkar att den 

fortsatta distributionen n{l.f fram till konsumenter för enskilt bruk. 

1 andra fall kan det vara uppenbart. redan p<I grund av produktens 

beskaffenhet. all frågan om yrkes111ässig anviindning inte aktualiseras. I 

stiillet kan produktt:n helt ella i det viisentliga vara avsedd för konsument-
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marknaden. El! förbud mot fortsatt distribution av varan till detaljistledet 

kan d{1 i vissa fall framst{1 Sllrn den enda naturliga {1tgtirden i fdga om en 

produkt som man kan förbjuda detaljisterna all i sin tur saluhiilla till 

konsumenter för enskilt bruk. 

Det nu anförda kan exemplifieras: Produktslag som finner hi.1de yrke<;

rniissiga uch privata köpare är bl. a. verktyg och redskap. hyggvaror. 

ekktri<.kt materiel. reservdelar nch kemisk-tekniska artiklar. Produktslag 

som fri1mst köps av konsumenter ärt. ex. leksaker. sportutrustning. pryd

nadsförem{1l. sötsaker och skyddsutrustning vid sport och lek. I friiga om 

produkter i den första gruppen m~iste allts{1 i riittstilliimpningen siirskilt 

uppmärksammas den yrkesmässiga användningen. Niir det gilller den se

nare gruppen kan ibland ett förbud mot fortsatt saluh{illande i tidigare 

siiljled frarnst[1 som den renask lösningen. Fnlgan om det är lämpligt att 

villkora ett förhud hör dock alltid uppmärksammas. 

Konsekvensen av den utformning som ges itt 4 * blir att ett totalt 

säljförbud kan meddelas mot tidigare led men inte mot detaljister. F. n. 

gäller ju att ett förhud riktat mot dessa skall avsi: ett saluhiillande till 

konsument för enskilt bruk. Denna skillnad mftste av brist på utrednings

underlag i nuläget hcsti1 och torde i sig inte vara principiellt omotivi:rad. lf1t 

vara att friigan inte är niirmare belyst i RLK:s arbete. En detaljist kan ju 

vidta iitgärder för att förvissa sig om att bland de kunder som vill köpa 

t. ex. ett farligt verktyg inte ingar konsumenter som skall ha redskapet för 

enskilt hruk. Denne har ju godset i sin besittning och förfogar fysiskt över 

det. Säljaren i tidigare led har däremot i princip endast näringsidkare som 

kunder och mister rådigheten över godset då han viil avhänt sig det. 

Därmed saknar han de rent praktiska möjligheterna att senare hindra en 

faktisk försäljning till konsument for enskilt bruk. Ser man sedan till hur ett 

förbud riktat mot en detaljist kan tiinkas fungera i praktiken torde skillna

den gentemot totalförbudet riktat mot tidigare led inte bli så stor. Det iir ju 

troligt att man på många marknader finner det mindre kostsamt att plocka 

bort artikeln från detaljhandelssortimentet jiimfört med att kontrollera 

varje köpare. så att varan inte säljs till nägon konsument för enskilt bruk. 

D:irmed inträder rent faktiskt samma verkan som avses med ett totalför

hud. 

För att skydda privatpersoner tillräckligt effektivt måste man alltså ha 

en möjlighet att helt stoppa distributionen i tidigare led. låt \'ara i undan

tagsfall. Med hänsyn till detaljistens rådighet över godset kan det samtidigt 

anta~ att ett mot denne riktat. med vite förknippat säljförbud skall bli nog 

effektivt. fastiin det i nuläget måste vara begränsat till ett saluhållande till 

konsument för enskilt bruk. I produktåterkallclsekommittens arbete kan 

denna konstruktion överviigas närmare. när det gäller frägan om behov av 

en utvidgning. Oet är också angeläget att inti: försena den reform p~! 

produktsäkerhetsomrf1det som den formella möjligheten att gii till tidigare 

led innehär. Den nu avsedda ändringen i 4 ~ hör alltså inte avbida utfallet 

av nämnda kommittes arbete. 
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H~ir kan inskjutas alt frägan om und<tntag för yrkesmiissig anviindning 

fdn el! fiirbud som i sig motiveras av varans risker elkr otjänlighet för 

konsumenterna naturligen m~iqe tillf1)ras ett underlag fr::in fore\agcns sida. 

Det miisle allhCt främst vila p;\ den näringsidkare som svarar i ärendet all 

föra fram utredning pil denna punkt. En annan sak iir att det vid tilliimp

ningen av 4 ~ Llcbii i fr~tga l'm tidigare led hör iakttas vad som f. n. gäller 

rörande bevisningen beträffande risker och otj~inlighet. Omvänd bevis

börda tillitmpas vid prövning enligt 2 ~" I iircnden som rör 4 ~ rfider doc.:k 

huvudregeln om sökandens hevisbörda. 

Hiirefter gäller det rif{/.:.oraJe fiirhud. 

Bctriiffandc produkter som hör fa distribuera~ för yrkesmässig anviind

ning men som är farliga flir konsumenterna for vid tillampningen av andra 

<ayc.:ket uppmiirksammas om det är möjligt att villkora ett forbud. Detta 

innebitr att man anger vis~a föruhi1tlningar vid vilka förbudet giiller eller 

inte giiller. I ett enskilt fall kan det t. e.x. framstil som en tillriicklig ~itgilrd 

att förbjuda en tillverkare all saluhMla produkten utan att den tydligt och 

otvetydigt miirkts med uttryck som "Skall inte siiljas till konsumenter för 

enskilt bruk" eller "flir endast säljas till fackmän för anviindning i yrkes

miissig verksamhet". En sådan genom förbudet älagd informationsplikt är 

en form av algiird för att motverka att produkten i detaljhandeln saluhalls 

till konsument för enskilt bruk. I dt:tta avseende torde den skilja sig från 

den information som kan framtvingas med stöd av informationsbestämmcl

sen i 3 ~ M FL. Ar det å den andra sidan tillr~iddigt för att motverka 

riskerna med en produkt att en niiringsidkare med stöd av niimnda paragraf 

åliiggs att liimna viss information avsedd för de konsumenter som förviir

var varan för enskilt bruk. exempelvis om det rätta siillet att hantera 

varan. bör ett förbud enligt 4 ~ andra stycket inte meddelas. I stället 

kommer i fr{1ga att tiWimpa 3 ~.Detta har berörts tidigare. I sammanhanget 

kan niimnas all ocksa ~ ~ MFL kan komma att tillämpas. nämligen mot 

felaktiga skötselanvisningar som vihelcder pa ett riskabelt siill och som 

utgör otillbörlig marknadsföring. 

l ett annat fall kan det förhålla ~ig så att förbudet bör kopplas med ett 

villkor som innebiir att den som meddelats förbudet vid sin försiiljning 

mtiste siitta upp som ett avtalsvillkor att den vidare distributionen sker 

med förbehiill för att varan inte saluhälls till konsumenter för enskilt bruk. 

Ett ytterligare liige kan vara att man i fi.irbudsbeslutet direkt pekar ut vilka 

distrihutionskanaler m. m. som är spiirrade eller tilliitna. 

Det anförda utgör endast exempel pil vad som i det enskilda ärendet kan 

visa sig vara den framkomliga viigen för all undvika all distributionen till 

den yrkömiissiga verksamheten hejdas onödigtvis. 

Förut har niimnts att det i vissa situationer. där rr;1gan om yrkesmiissig 

anviindning inte aktualiseras eller saknar tillriic.:klig vikt. kan vara naturligt 

att förbjuda saluhällandet av konsumentprodukten u\an överviiganden av 

alternativa vägar for att mot verka ri'>kerna. Som ett exempel kan kanske 
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tas en billig och till hela sin konstruktion mycket farlig leksak. Att härvid

lag överväga ni:igon form av förbudsvillkor som avhjiilpcr en konstruk

cionssvaghec är knappast aktuellt. niir produklen till följd av riskana och 

felets grundl;iggande natur eller annat inte försvarar en plats p~i markna

den. Vidare kan det tiinkas att en vara. som framträder som en säkerhets

utrustning. vid den användning 'om den utformats för över huvud inte ger 

niigot adekvat skydd. Den inger d~irmed konsumenten en falsk trygghcts

känsla. vilket medför särskild risk för skada. Inte heller i ett s<ldant fall är 

det nalllrligt alt sätta upp villkor i syfte att söka avvtirja risken. 

I andra sammanhang kan det dock bli aklllellt med ett saluhMlandeför

bud som kopplas med villkor p;'i sf1 sätt att förbudet inte giiller om exempel

vis en viss konstruktionsförbättring görs som avvärjer risken. Detta tilläm

pas redan i fr[tga om 4 ~första stycket. Sä t. ex. har MD i beslutet 1980: 2 

funnit en viss 1->arnvagnstyp innebära en utpräglad risk situation för barnet. 

I detta fall ansilgs alltför liingtgtlcnde verkningar av förbudet undvikas 

genom att det gjordes villkorat på s~1 sätt att. om vagnen försags med en 

spärr mot ofrivillig hopfällning. den fick säljas. Mot bakgrund av att ett 

förbud inte fär vara en alltför ingripande åtgärd diskuterade MD i beslutet 

1981: 23 vidare beträffande en s. k. slipvirvel (roterande stålborst rundel 

d~ir enstak<I borst kunde lossna och skada hrukörcn) om en fortsatt försälj

ning vore försvarlig under förutsättning t. ex. att varan fick uthjudas endast 

i kombination med skyddsutrustning samt i förening med tydliga anvis

ningar om att skyddsutrustning mäste användas. Sadana åtgiirder ansågs 

dock inte tillräckliga. 

Det ligger i sakens natur att motsvarande och ytterligare överväganden 

om olika villkor för att mot verka skilda risker kan aktualiseras också vid 

tilliimpningcn av andra stycket. Förbud förenade med villkor av en sådan 

art innebiir metoder for att avlägsna eller neutralisera vi~sa risker och 

utgör således medel för att motverka saluhttllandct av varor som är farliga i 

det skick de tillhandahållits i. 

Hittills har föga berörts varor som medför särskild risk för skada på 

egendom eller som är uppenbart otjänliga för sitt huvudsakliga ändamål. 

RLK har funnit att. även om behovet av ett utökat konsumentskydd 

kanske inte iir lika stort i fråga om sakfarliga varor, och säkerligen inte 

beträffande otjänliga produkter. som beträffande personfarliga varor. ut

vidgningen avseende tidigare led likväl bör omfatta alla dessa fall. Denna 

uppfattning ligger till grund också för departementsförslaget. 

Vid tilliimpningen av 4 ~ i ett enskilt ärende kan det självfallet finnas 

anledning att ingripa mot flera eller alla säl.i led samtidigt. 

Andra stycket medger alltså ett hrett falt av åtgiirder. Avgörandet liigg~ 

ytterst hos MO. Den vidsträckta ramen motiveras av att regeln skall vara 

anviindbar i frfiga om de mest skiftande nyttigheter och marknader. Det 

måste bli en uppgift för riittstillämpningen att ta stiillning till de ytterligare 

situationer som kan aktualiseras. 
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Det hör understrykas i sammanhanget att a\'sikten inte är att KOV ~kall 

arbeta annorlunda i friiga om tidigare säljled än som sker i övrigt i anslut

ning till M FL. Önskdrda föriindringar bör s[i hingt möjligt genomföras p<I 

grundval av frivilliga åtaganden av företagen. efter förhandlingar (jfr prop. 

1975/76: 34 s. 94 och 109). 

Jag vill i sammanhanget ta upp frågan om uppgiftsskyldighct för närings

idkare. Särskilda regler om detta finns i 11 * MFL. Dessa blir automatiskt 

tillämpliga ock si! pil näringsidkare i tidigare led. I ärenden om tillämpning 

av 4 § mot en detaljist bedömer jag att det bör vara möjligt att avkräva 

denne uppgifter också om vem som levererat den farliga produkten och 

annat som berör tidigare leds verksamhet. Innan man kan la ställning till 

om ett ingripande mot detaljisten är påkallat kan det ju vara nödvändigt att 

kartlägga produktens spridningsviigar i sin helhet. för att se var ingrepp 

behövs och är effektiva~t. Vad som nu sagts ffir motsvarande tillämpning 

pii andra funktioner i produktionen och distributionen. 

Tredje stycket 

Såsom nämnts i den allmänna motiveringen (2.6. I. l ). liksom i inledning

en till specialmotiveringen. bör 4 ~ omfatta tjiinsteomrädet i dess helhet. 

Detta följer av förevarande stycke. 

I samband med förslaget till konsumenttjänstlag (prop. 1984/85: I IOl 

föreslogs. som tidigare nämnts, att 4 * MFL skall utvidgas till att gälla 

tjänster som omfattas av konsumentljäfötlagen. Denna täcker arbete på 

lösa saker och pä fast egendom samt förvaring av lösa saker. Frii.n detta 

görs sedan vissa undantag. I specialmotiveringen till förslaget om en sådan 

utvidgning av 4 ~ MFL (konsumenttjänstförslaget) angavs hur paragrafen 

skall tillämpas i fråga om dessa tjiinster. Därvid uttalades hl. a. följande. 

Ett förhud kan enligt paragrafen meddchts först och främst när zii.insten 

pd grund 111· sina egenskaper medför siirskild risk fi:ir skada på person elll'r 

egendom. I fråga om vad som avses härmed hänvisades i konsumenttjiinst

förslaget i allt väsentligt till vad konsumenttjänstutredningen har anfört i 

sitt hetänkande (SOU 1979: 36 s. 206-207 och 511-512). För att ett förhud 

skall kunna meddelas måste det i princip vara frfiga om fall där skaderisken 

är knuten till konstruktionen eller utformningen i övrigt av det material 

som näringsidkaren använder för tjänsten eller till den metod eller det 

fö1i'aringssäll i övrigt som kan användas för denna. Som ett exempel pi1 det 

senare nämns en metod för reparation av bilbromsar med särskild risk för 

nedsatt eller utebliven hromsverkan eller en st1dan metod för installation 

av rörledningar i hyggnader som medför siirskild risk för läckage och 

översvämningsskador. I enlighet med vad konsumenttjiinstutredningcn har 

framh:°tllit är det diiremot inte avsett all förbudsmöjlighctcn skall omfatta 

situationer där skaderisken heror på den enskilde näring~idkarens slarv. 

uttalades det i nämnda förslag som också niimner bristande yrkcsskieklig

het. I ~istniimnda avseende anser jag dock att det iir bättre att friin förbudet 
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flira fallet att skaJerisken beror pti dennes felaktiga handlande vid utföran

de av tjiinst (se hetiinkandet s. 207). De griinsdragningsfrilgor som kan 

uppkomma i anslutning till det nu anförda iiverliimnas till riittstilliimp

ningen. 

Skaderisken skall vara S<t betydande att det är befogat med en sfi ingri

rande iitgärd som ett förhud. uttalades det vidare i konsumenttjiinstförsla

get. Den av mig föreslagna avfattningen bygger rii att tiedömningcn enligt 

förevarande tredje stycket skall vara likviirclig den som giiller enligt moti

ven till 4 ~första stycket (prnr. IY75/7f>: :"4 s. 128). Diir anges att risken 

skall vara s<'1 betydande att ett förbud inte· uppenbart :ir ett all!för limgtga

emk ingrepp. 

I konsumenttjänstförslaget anfördes vidare att vid bedömningen möjlig

heterna att motverka olika skaderisker genom information - t. ex. var

ningsmiirkning eller tydliga bruksanvisningar - i stiillet för genom förbud 

siirskilt hör beaktas. Vit denna punkt erinrades om 3 ~ M FL. Vidare 

uttalades att ett förhud givetvis inte hör komma i friiga för tjiinstcr som. 

trots att de innebär skaderisker. kan anses godtagna av ~amhiillet. Före

draganden pekade på att det hiir är fdiga om principer för bedömningen 

enligt 4 ~som alltsedan MFL:s tillkomst har tilliimpab niir det gäller varor 

(jfr prop. 1975176: ~4 s. 101-102 (>Ch 128). 

Ett förbud enligt tredje stycket kan vidare riktas mot fortsatt tillhanda

hiillande mot ersättning av tjiinst. om denna är uppenhart otjänlig .f('ir sill 

hurudsakliga ii11damäl. Inte heller här avses i princip fall där otjiinligheten 

beror pil den enskilde näringsidkarens slarv eller felaktiga handlande. 

Vad som ilsyftas iir endast fall där en tjiinst i1r sa att siiga till sin art 

uppenbart otjänlig för sitt huvudsakliga ändamål. Detta kan bero p~t det 

material som anviinds för tjiinsten eller tillvägagfmgssiittet i övrigt för 

utförandet av denna. Som ett exempel nämndes i konsumenttjiinstförslaget 

en rostskyddsbehandling som inte leder till ett godtagbart rostskydd an

tingen pt1 grund av att det rostskyddsmedel ~om anv:inds är odugligt eller 

pii grund av att metoden för att anbringa medlet medför risk för rost. 

Kravet på att tjiinsten skall vara uppenbart otjänlig för sitt huvudsakliga 

iindam~tl innebär att förbud skall riktas endast mllt klart odugliga tjänster. 

Det iir diiremot inte avsikten. uttalades det vidare. att tjänster som erbjuds 

i förenklat utförande e. d. skall förbjudas. om de fyller en funktion för 

konsumenterna. Otjänlighetsprövningen skall inriktas p[i objektivt pi1vis

hara förhällanden. Till grund för hcdiimningen hör normalt ligga resultatet 

av provningsverksamhet eller sammanställningar av konsumenterfaren

heter e. d. (jfr prop. IY7'.i!7f>: 34 s. 128). 

I konsumenttjiinstförslaget anfördes ytterligare att .. tjiinstens huvudsak

liga iindamitl'" utgör det eller de ändami:il som framstttr som normalt eller i 

vart fall ligger nitra tiil hands för en tjänst av det aktuella slaget. Lika litet 

som ntir det giiller varor iir det i friiga om tjiinster meningen att mer 

speciella iindamill som angeth i produktlöften vid marknadsföring skall 
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beaktas vid otjilnlighctsbedömningen (jfr prop. 1975176: 34 s. 1281. Ingrepp 

mot oriktiga. vilseledande eller överdrivna löften i marknadsföring bör i 

stiillet ske enligt reglerna om otillbörlig marknadsföring. Ett förbud mot en 

viss tjiinst kommer alll~il i regel i fr[1ga endast d~t otjiinligheten beror p[1 

tjiinsten som sådan. oberoende av utformningen av marknadsföringen 

avseemlc tjänsten (ifr prop. 1975176: 34 s. 128). 

Vad som här redovisah hetrMfande si"idana tj~inster som omfattas av 

förslaget till konsumcnttjänstlag har motsvarande betydelse vid tilliimp

ningen av de nu föreslagna besUimmclserna i tredje stycket. De lämnade 

exemplen präglas nalllrligen av den föreslagna konsumenttjiinstlagens av

griinsning till arbete pft lös och fast egendom m. m. Den här gjorda ut vidg

ningen innebiir att även andra tjilnslcr faller in under lagen. exempelvis 

skilda former av kroppsbehandling. teknisk riidgivning och transporter. 

Även uppföra1ide av byggnader för bostadsiindam<il kommer att omfallas 

av lagen. l tilliimpliga delar fär motwarandc bedömningsgrunder som de 

angivna anliiggas vid prövningen. N{1got närmare tekniskt underlag har 

inte redovisats i RLK:s betiinkande cU det giiller tjän~lerna p:i det i förhäl

lande till konsumentt_iänstförslaget ut vidgade omrildet. Det far bli en upp

gift för riittstilliimpningen all utforma de närmare principerna. under väg

ledning av paragrafens allmänna inriktning och MFL:s skyddsintressen. 

Praktiskt sett torde det ligga i sakens natur att utrymmet för förbud blir 

begränsat när det gäller tjiinster av immateriell art. Vidare hör framhållas 

att läkar-. tandläkar-. sjukgymnast- och vetcriniirtjiinster till stor del utförs 

inom den offentliga hälso- och sjukvårdens ram och även i övrigt är 

föremål för en omfattande specialreglering. I motsvarande utsträckning 

kan de. med hänsyn till fjärde stycket. komma att falla utanför tredje 

styckets räckvidd. 

Det är troligt att möjligheten att meddela näringsidkare i tidigare led 

förbud kommer att få sin viisentliga betydelse p~! varuomr{1de1, och inte di"i 

det gäller tjänster. S(lm exempel ptt tjiinsler kan tas all en näringsidkare 

ålar sig att ombesörja reparationer e. d. av ett föremrd. men att arbetet helt 

eller delvis rent faktiskt utför~ av en annan niiringsidkare som samarbetar 

med den som gentemot konsumenten iltagit sig uppdraget. Som ett annat 

exempel kan anges all en entreprenör har [11agil sig en husrenovcring. Han 

har därvid att avsluta arbetet med uppstiidning. För detta anlitar han ett 

stiidbolag vars rengöringsmetod framkallar en hiilsovi'idlig gas. D~t stiidme

toden <1ledes medför särskild risk för skada pil person kan med stöda\· 4 ~ 

riktas förhud i frilga om fortsall tillhandahttllande av tjiinsten hilde mot 

entreprenören och mot städholagct. Ell ytterligare exempel p<l tjfö1s1eom

rt1de1 är anordnandet av ell lotteri diir bland vinsterna ing[ir en farlig 

produkt. 

Beträffande tjänster kan vidare framhållas att el! förhud enligt andra 

stycket kan avse material som en näringsidkare i ett tidigare led saluhilller 

till andra niiringsidkare för anviindning vid utförande av tjiinstcr iit konsu

menter. 

(i Rik1Jugrn /9/i./11:15. I .1a111/. Nr] 13 
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Fjiirdc stycket 

Regeln har berörts i inledningen till srecialmotiveringen. 

J/.:mfitriidandc m. m. 

I den allmänna motiveringen (2.8) har redovisats att lagen om ändring i 

marknadsforing~lagen l 197.5: 1418) bör tr~lda i kraft den 1 januari 1986. 

Det bör inte föreligga något formellt hinder mot att förbud grundas på 

förh~tllanden som ligger i tiden före det att lagen triider i kraft 1jfr SOU 

1979: .36 s. 513!. Ett förbud på en s;ldan grund synes inte ge anledning till 

nitgra betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. eftersom förbudet inte 

har tillbakaverkande kraft. Möjligheten att grunda förhud pa vad som har 

skett före ikraftträdandet. exempelvis saluhållandet a\' en farlig produkt, 

bör dock utnyttjas bara när det finns grundad anledning att befara ett 

upprepande. Det bör över huvud taget inte bli fråga om att åberopa 

förfaranden som ligger avsevärd tid före ikraftträdandet (jfr prop. 1970: 57 

s. 102). 

Några övergångsbestämmelser har mot denna bakgrund ansetts inte 

erforderliga. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen 0970: 417) om marknadsdomstol 

m.m. 

13 a * 
Om en .1·amnu111slutning m· näring.1idkan' 1:iir sannolikt all 11r1:ånge11 li\' 

ett iirende som m·ses i I 3 § andra meningen kan ha hctrdande intresse jf'ir 
medlemmarna i .\'l1111111a11sl11tninge11. får 111w·k1111d.1do111.1·tolc11 pä ansiikan 
m· .1wn1111111.1·lur11inge11 til/ät1111tl de11na. vid sidan m· enskild part. melfrer
kar i fi'i1:f(1r1111det 1ich diin·id dberopar be1·isni11g. 

Vad som siigs i I 3 § om ansiika11s fi>rm och innehåll tilliimpas ii1·c11 
hctri(ffiwdc c11 ansiikan om med1·erka11. 

Parterna skall heredas til(f'ä/le att -"llra sig ii1·er en ansökan rnligt.första 
stycket. En sådan ./lir inte b(fi1/las. nm partl'n på den sida som 11nsiikning
e11 om mclfrcrkan <ff.l'l'I" 1110/siitter sig defla. 

I den allmiinna motiveringen (2.7.2.:.) har redovisats grunderna för den

na nya regel. Som anförts i inledningen till avsnittet '!..7, samt i förstn~imn

da avsnitt. har MO. som handlägger iirendena i stort efter riittegimgsbal

kens principer och utan detaljreglering. i riittstillämpningen inte velat 

utesluta möjligheten av att med en analog tilhimpning av 14 kap. 9 * 
riittegi"ingsbalken tillata intervention. Den nu föreslagna bestämmelsen ger 

uttryckliga handlingsregler för hur just friigan om medverkan a\' en sam

manslutning av niiringsidkarc skall hanteras. Bestämmelsen kan dock inte 

betraktas som en konstruktion av samma innebörd som niimnda interven

tionsregel i rättegtmgsbalken. Bediimningen utgår, som redovisas i det 

foljandt:, ink fdn fört:komsten av en rättsföljd för tredje man utan frän den 

grad av berättigat intresse denne - utan sådan riittsverkan - har av 
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utgtlngen. Ett beslut a\' MD enligt gällande lagstiftning iir ju i princir inte 

rättsligt bindande för annan näringsidkare än den som varit part i iirendct. 

Det förfaillandet att utgiingen i praktiken kan fi'1 motsvarande clln liknande 

styreffekter har herörts i den allmänna motiveringen och utgör sjiilva 

grunden för hesliimmdsen om medverkan. Det bör tilliiggas att 13 a * 
utgör en uttrycklig reglering av en viss speciell situation. Av lagrummet 

kan inte dras motsatsslut om hur andra situationer skall behandlas. d{1 

såd<rna aktualiseras i MD:s arbete. 

Första ~tycket 

Uttrycket sa111111ans/11111i11.r,: a1· 11iiring.1idkarc förekommer i flera andra 

lagar av marknadsriittslig natur. Detta giiller hl. a. (jfr prop. 1970: 57 s. 97 

och rrop. 1975176: ~4 s. 129) i fraga om 10 ~ MFL ( 1975: 1418). Sllnl avser 

taleriitt. Något kr:i\· på representativitet eller på siirskilda kvalifikationer i 

ilvrigt i fråga om sammanslutningen ställs inte uttryckligt. I riittstimimp

ningen har MD också gett begreppet en vidsträckt tolkning (jfr M D 

1974: 15). Självfallet måste dock vissa minimikrav giilla i sammanhanget. 

Denna fråga torde få överlämnas till rättstillämpningcn (jfr betriiffande 

sammanslutning av konsumenter MD 1980: 24l. 

När det gäller tillämpningen av första stycket får också beaktas att 

hestämmelsen är fakultativ i den hemärkclscn att MD ftlr, men inte är 

skyldig. att tillåta medverkan. när väl förutsättningarna enligt paragrafen 

är uppfyllda. Detta lämnar ett utrymme för lämplighetsavvägningar också 

pfi den nu aktuella punkten. Teoretiskt skulle någon gång kunna inträffa att 

en sammanslutning av näringsidkare bildades pro forma eller för medver

kan endast i ett sifrskilt fall och att domstolen i ett sådant hige finner 

medverkan vara olämplig. Den fakultativa formen ger då utrymme för att 

inte till[ita sammanslutningen i fråga att medverka. Om den näringsidkare 

rii vars sida medverkan skulle ske aföer denna stridande mot sina intres

sen. har han möjlighet att med stöd av tredje stycket motsätta sig ansök

ningen om medverkan. 

Lämplighetsfrågan aktualiseras ocks[i i det läget att flera sammanslut

ningar önskar medverka. Denna situation behandlas i det följande. i slutet 

av kommentaren till första stycket första meningen. 

Fdga skall vara om ett iil"l'nde .1om m·sc.1 i 13 ~ andra meningen lagen 

om marknadsdomstol m. m. De ärendetyper som därmed täcks in gäller 

tillämpningen av marknadsföringslagen t 1975: 1418). lagen f 1971: 112) om 

avtals villkor i konsumentförhållanden och lagen ( 1984: 2921 om avtalsvill

kor mellan näringsidkare. I den allmänna motiveringen (2.7.2.2J har re

dovisats varför iirenden enligt konkurrenslagen ( 1982: 7~9) inte omfattas av 

regleringen i 13 a ~. Som d;irvid uttalades skall dock regeln i första stycket 

inte tolkas motsats vis. sä att den uteslirnger va1je form av medverkan just i 

kllllkurrensärendcn. Dä framhölls ocksi1 att 13 a ~ snarare kan lämna l\1D 

viigledning för någon form av analogislut pt1 konkurrcnsomri1det, niir dom

stolen finner omsliindigheterna motivera detta. 
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Samman~lutningen har att giim s111111t1/ikt all 11tg1/11gen 111· iirendct kan 

lw cl/ hct_wlande intre.1.11',/i"ir 111ed/e111m11rnu. Av delta följer alt samman

slutningen inte behiiver leda i bevis förekomsten av elt betydande intresse. 

Det skall giiras .1u1111t11ikt att 111i;1/ng1·11. dvs. MD:s beslut. kan ha ett 

intresse som dock. i sfi fall. mf1ste vara hetydanil<'. Hiir kan det föreligga 

fr[1gor av principiell betydelse men saken kan ocks<'i gälla större ekonomis

ka värden. Även i övrigt kan det röra sig om speciella omständigheter. som 

siirskilt angiir medlemmarna. Det iir ej en förutsiittning att deras intressen 

sammanfaller. S(1 behöver ju inte alltid vara fallet. Regelns syfte iir endast 

att medge en s[1 allsidig belysning som möjligt av de ekonomiska eller 

andra aspekter som kan beröras av MD: s bedömning. Ofta torde det röra 

sig om en frågeställning som domstolen inte tidigare haft alt pröva. Ibland 

kan det dock tiinkas handla om att fördjupa underlaget för en värdering 

som domstolen tidigare har gett uttryck för. i ett nytt iirende eller genom 

omprövning av ett tidigare beslut. 

RLK har föreslagit att man i lagtexten som ett ytterligare fall då medver

kan självständigt kan medges skulle ange att sammanslutningen gjort san

nolikt alt utgiingen av ärendet iir "av allmän betydelse··. 

En sådant rekvisit skulle väl niirmast innehiira att utgången särskilt 

berörde allmänna intressen. exempelvis genom vittgående ekonomiska 

konsekvenser för konsumenterna. Vad det hiir giiller är dock frågan om en 

sammanslutning av näringsidkare. dvs. tredje man. skall tillt1tas att med

verka i elt förfarande mellan tva parter. Har saken allmän betydelse torde 

den i de allra flesta fall ha ett betydande intresse ocks{1 för näringslivets 

organisationer. Skulle i något fall saken var<1 av allmän hetydelse men 

sakna betydande intresse för den bero.irda sammanslutningen torde. å den 

andra sidan. ofta saknas motiv för rnmmanslutningen att medverka. Den 

tilliiggsgrund för näringslivets medverkan som kommitten föreslagit synes 

därmed sakna en praktisk funktion. 

Vad jag förstiir skulle ett rekvisit om ''allmiin betydelse" fri vikt bara om 

det utryckte endast ett tilli1ggskrav. Man skulle d<irmed från möjligheten 

till medverkan avskära fall dii utgiingen visserligen kan ha ett betydande 

intresse för medlemmarna men saken likväl inte iir av allmän betydehe. 

Jag finner dock inte behov av en uttrycklig regel om detta, Den föreslagna 

hestiimmelsen iir som niimnts fakultativ och medger att si1dana fall kan 

avskiljas, niir s<I iir piikallaL Första stycket har utformats efter detta. 

Friigan om medverkan prövas efter w1siika11 m· sw1111u111,1/11t11i11gc11. 

Niigot hinder möter inte mot att MD. när omständigheterna motiverar 

detta. sjiilvmant viieker spörsmt1let om medverkan. med parterna eller 

genom underriittelse till den berörda sammanslutningen. I andra stycket 

behandlas ansökningens form och innehåll. 

Frägan om formerna för handliiggning av en ansökan om medverkan har 

behandlats i den allmänna motiveringen !2.7.2,2J. När det sedan gäller 
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beslutets materiella innehf1ll. kan M D enligt första stycket ti11Ma all sam

manslutningen, 1·id sidan m· l'llSkild part, 111cd1·1·rkar i fi'i1fi1randet och 

diin·id åhcropur hl·1·i.rni11g. 

A vfattningcn skiljer sig pii några punkter fr~in utredningsforslaget. Den 

speglar bedömningen att medverkan. niir det giiller sammanslutningar av 

niiringsidkare, hör vara möjlig pf1 h~ida sidor men dock inte på ombuds

mannens sida. allts~1 i det avseende denne itr sökande. RLK har föreslagit 

att innehörden av begreppet 1·id sidan 111· enskild part skall preciseras 

ytterligare i första stycket andra meningen. genom en negativ bestiimning. 

Enligt denna anges att domstolens avgörande i iirendet inte riktas mot den 

medverkande. Att '>~I måste vara förhållandet. dvs. att <kn medverkande 

inte kan ha partsställning. följer dock enligt min mening tillriickligt tydligt 

av uttrycket "vid sidan av en'>kild part". Det kan tilliiggas alt om den 

medverkande organisationen överg[ir till att vara part. genom att utnyttja 

den subsidiiira taleriitten enligt 10 ~ MFL. möjligheten all medverka för

faller enligt grunderna för 13 a ·~. för detta krävs inte siirskilt beslut av 

MO. eftersom en medverkan enligt namnda lagrum förutsälts ske vid sidan 

m· enskild part och den medverkande sälcdö inte samtidigt kan ha parts

stiillning. Nttr organisationen stiillning som part, övergår dess befogen

heter i processen till all grundas pi't detta förh[11lande och inte pil regeln i 13 

a *, som dtt saknar tilliimplighet. 

Av det anfiirda framgiir all MD:s heslut i sakfri'tgan saknar formell 

riittslig betydelse mot den medverkande. 

Vad som kan til1[1tas itr alltsii alt sammanslutningen mc,frakar i jii1:fi1-

rnmfet och diin·id <ihcropar hc1·irning. Detta innebiir till en början all den 

medverkande skall ha samma möjlighet att komma till tals under förfaran

det som parterna nch fö del av allt material som nar eller hiirrör från dem. 

Rätten all iiheropa bevisning niimn~ uttryckligen. 

Vid remisshehandlingen av kommiltCbettinkandet har särskilt uppmiirk

sammats fdtgan om den medverkande far frireta en processhandling som 

strider mot den parts iltgärdcr vid vars sida han befinner sig. Första stycket 

bygger på denna punkt pi't följande iivcrvaganden. 

Till en hörjan bör framh:"1llas som självklart att den medverkande saknar 

möjlighet att vidta proccsshandlingar som till sin an iir stiingda för den part 

vid var~ sida han ar. Vad frågan galler iir snarare om den medverkande, 

inom ramen fiir vad som ar tilföet för denne part. pii en viss punkt kan 

vidta en a111111n processhandling iin parten. Svaret p[1 den fri1gan kan inte 

g<..:~ allmiingiltigt. eftersom man hiir har att göra med medverkan som 

ibland avser siikandesidan och i andra fall motsidan. Vidare kan process

handlingarna vara av olika slag och betydelse, om man Iiiter hegreppet 

omfalla si1viil yrkanden som svarom~'il. grunder. sakframqiillning. hi.:vis

ning och slutplädering. Detta synsiill ligger till grund i detta sammanhang. 

Den sökande partens utformning av sill yrkande bildar principiellt den 

yttr<..: ram som avgriinsar MO:~ prövning. Denna ram torde i princip inte 
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kunna utvidga> av den medverkande. Diirmed är inte sagt att den som 

medverkar p~i sökandesidan behöver. inom denna ram. stödja yrkandena 

och grunderna för dessa i sin helhet. I vis' mån kan det vidare tänkas 

finnas ett utrymme för nftgon form av andrahandsyrkanden e. d. Till den 

del den medverkande stödjer sökandens yrkanden och grunder kan han 

vidare helt eller delvis föra en annorlunda argumentering för riktigheten 

därav. 

När det sedan giiller svarandesidan får framhållas att ett medgivande i 

processen i MD saknar sjiilvständig betydelse för domstolen som i stället. 

inom den genom ansökan uppdragna ramen. prövar saken ex officio. Vid 

sådant förh~illande. och med tanke pil syftet att fä en allsidig belysning. bör 

den som medverkar pa sökandens motparts sida tillerkännas frihet att 

framHigga grunder vilka han menar talar mot sökandens yrkanden. Detta 

giiller vidare givetvis också argumenteringen i övrigt. med tanke på 

nämnda syfte. 

Självfallet måste den medverkande vidare kunna ge en egen sakfram

ställning. som komplettering. samt plädera. Också detta ligger i begreppet 
nu•tfrt>rka. 

Som berörts anges uttryckligen i första stycket åberopandet m· hel'is
nin~. Skall bestämmelsens syfte uppnås. måste en sådan bevisning få föras 

även om den inte stämmer överens med partens bevisuppgift. Exempelvis 

vill kanske den medverkande höra sakkunniga eller vittnen medan parten 

inte yrkar detta. Beslutar domstolen väl om tillåtelse enligt första stycket 

skall beslutet ha den innebörd som lagtexten anger. dvs. bevisningen kan 

inte avvisas därför att den part vid vars sida den medverkande står inte 

åberopar den. En från detta helt skild fråga är om det finns grund för MD 

av annan art att neka den medverkande att få framlägga åberopad bevis

ning. exempelvis genom vittnesförhör. Detta kan domstolen bedöma i 

princip efter mönster av rättegångsbaJkcns regler. Som exempel kan tas att 

den åberopade bevisningen avser faktorer som ligger utanför processens 

ram eller är obehövlig av annat skiil. Bestämmelserna i 35 kap. 7 * rätte

gångsbalken kan här vara vägledande. 

Av det anförda följer att det har bedömts inte vara möjligt att låta regeln i 

första stycket innehålla samma förbud mot att företa processh<indlingar 

stridande mot partens som det som uttrycks i 14 kap. 11 9 rättegångshal

ken. Som har framgått kan MD likväl i viss utsträckning ha anledning att 

tillämpa motsvarande handlingsregel då det gäller medverkan enligt 13 a § 

första stycket marknadsdomstolslagen. 

En konsekvens av ståndpunkten rörande bevisningen blir - i ett teore

tiskt fall - att MD till följd av att den medverkande begär vittnesförhör 

måste hålla muntlig förhandling som annars inte hade varit erforderlig. 

Genom detta kan parternas kostnader tänkas öka. Bedömningen är att 

detta knappast i praktiken blir något problem. Framstår den muntliga 

bevisningen som obehövlig kan det finnas grund för att avvisa den. Enligt 
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L~ a ~tredje stycket f;'tr vidare inte en an!>ökan om medverkan bifallas. om 

parten i fr~tga mohiiller sig della. Genom niimnda skyddsregel för parten 

bör denne i allmänhet kunna skaffa ~ig garantier för all processen inte 

kommer all ta en riktning som han eller hon bedömer inte kunna godtas. 

Det nu anförda avsåg bevisningen. I övrigt ger inte första stycket den 

medverkande någon riitt att påkalla muntlig förhandling. Frågan om huru

vida en siidan kriivs avgör M D med stöd av I .'i s marknadsdomstolslagen. 

Oiir anges. att avgörande kan ske utan sammanträde. om tillfredsstallande 

utredning föreligger och part inte begär sammantriide. Det har ansetts vara 

en i nuläget för långtgi'tende åtgiird att tillerkiinna den medverkande befo

genhet att liksom part kunna framtvinga ett sådant sammanträde. Detta iir 

ocksi1 den sakliga innebörden av RLK:s förslag. Genom regeln i 13 a ~ iir 

dock sörjt för att den medverkande. i lika miln som part. skall fä plädera i 

de frågor som iirendet rör. Skall ärendet avgöras p~t handlingarna. mi1ste 

allt sil iiven den medverkande ges tillfälle att slutföra sin medverkan genom 

skriftlig argumentering. 

Självfallet gäller vidare kravet enligt 15 ~ marknadsdomstolslagen att 

tillfredsställande utredning måste föreligga for att ett ärende skall få avgö

ras utan sammanträde inför domstolen med parterna och den medver

kande. Detta innebär att domstolen i vissa fall måste kalla till förhandling. 

även om ingen eller endast den medverkande begär det. 

En viktig fråga är. om fler sammanslutningar än en kan tillåtas medverka 

i förfarandet i M D. 1 första stycket sätts pii denna punkt inte upp något 

avgörande hinder mot detta. Samtidigt bygger bestämmelsen på den be

dömningen att det i allmänhet knappast framstår som en praktiskt lämplig 

åtgärd att tilliita flera medverkande. Ocks~\ andra skäl kan i det enskilda 

fallet tala mot att flera medverkar. om starka intressekonflikter därmed 

uppstår på den sida där medverkan sker. Som förut nämnh följer vidare av 

tredje stycket att parten kan motsätta sig medverkan. 

Något hinder för att medverkan sker på båda sidor men av skilda 

organisationer finns inte annat än då KO ensam är sökande. 

Det får tilläggas att regeln om medverkan i förfarandet på intet sätt 

förändrar MD:s nu föreliggande möjligheter att sj~ilvmanl verka för att 

ärendet på annat sätt tillförs behövlig utredning. 

Andra stycket 

Av denna bestämmelse. jämförd med 1:1 * första '1ycket. följer att en 

ansökan om medverkan skall göras s/.:r(filigcn och all av ansökningen skall 

framgå de s/.:iil på 1·i//.:11 de11 gm11das och den 11tred11i11g sii/.:1111d('11 äheropur. 

Kravet p{1 angivande av den 11tred11i11g som åberopas skall inte uppfattas 

sil att en fullständig hevisuppgift måste lämnas redan pi1 detta stadium. Sil 

är ju ofta inte möjligt att göra. innan allas stiindpunkter blivit kiinda och det 

klarnat i frågan om vad som ~ir ostridigt i ärendet. 
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Tredje stycket 

Här anges att f'llrtcrn11 sk11ll han/as til(fiilll' att yttra sig över ansökning

en om medverkan. Vidare ställs upp den skyddsregeln att w1sökningen i111e 

.får h!fii/111.1. om p11rtr11 p{1 den sida som ansökningen om medverkan avser 

111otsiilll'r sig d1'tt11. Denna regel ger som herörts möjligh.:t för sistn;imnde 

part att under hand skaffa sig garantier för att den Sll~ vill medverka inte 

handlar i strid mot vad parten kan godta. 

14 * 
Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid sammantriide 

inför marknadsdomstolcn lägga fram sina synpunkter och förehringa den 
utredning de vill ;\heropa. Till sadant sammanträde skall ombudsmannen 
för fri1gor av den art som ärendet rör kallas, även om han ej är sökande. 
\'idarc skall den som 111cd1·crkar enlig! 13 11 ii kallas till .11111111wntriidct. 

Före ~ammantriide kan muntlig eller skriftlig forheredelse iiga rum i den 
utstdckning domstolen bestiimmer. 

Förhandling som avses i 4 eller .'i ~ konkurn::nslagen ( 19lC: 729) skall äga 
rum vid sammanträde med parterna inför domstolen eller des~ ordförande. 
Domstolen eller ordföranden får även överlägga enskilt med part. fiir
handlingen skall dock alltid avslutas vid sammanträde med parterna inför 
domstolen. 

Ändringen syftar till att säkerstiilla att den som medverkar enligt 13 a * 
hlir kallad till sammanträde enligt första stycket. Av 15 * följer att sam

mantriide inte behöver hållas i vissa fall. 

lH 
Ärende får avgöras och beslut med anledning av s;irskild prövning enligt 

15 a *meddelas utan sammanträde enligt 14 *första stycket, om tillfrcJs
ställandc utredning föreligger och part inte beg~ir ~amman träde. Ansökan 
som uppenbart ej förtjänar avseende far avsl~h utan sådant sammanträde. 

Fråga om förhud. åläggande eller tillständ enligt 18 S konkurrenslagen 
( 1982: 729). förbud enligt 21 s samma lag eller förbud el ler åläggande enligt 
13 ~ marknadsföringslagen ( 1975: 1418) eller 5 Slagen ( 1971: 112) om av
talsvillkor i konsumentförhållanden kan prövas utan sammantriide enligt 
14 * första stycket. 

Förhud eller [iläggande. som avses i andra stycket. eller f1terkallelsc av 
tillstfmd. som avses där. får inte besluta-; utan att den som förbudet. 
föäggandet eller återkallelsen avser fatt tillfiille att yttra sig i fr<lgan. s[1vida 
det inte finns anledning anta. att han avvikit eller eljest h{Hler sig undan. I 
cl/ iircndc 0111.fiirhud enligt 4 ~ m11rk1111d.\fi"iringslagl'n pil gmnd m· siirskild 
risk .fiir skad11 pä pl'r.1·on ellcr <'.t:cnc/0111.fi/r marknwlsdomstolcn dock ii1·cn 
i 11111111t f{i// otlll'<frlhan hesl11tc1 0111 .fiirhud enligt 13 ii .rn11111111 lag. 0111 
syn1wrli.i.:11 skiil.fi"ircliggcr. 

Bestämmelsen har behandlab i den allmänna motiveringen C.7.3). En 

hegr;insning görs genom h~invisningcn till ärenden om .fi"irhud enligt 4 ii 
111ark1111Cl.1Ji"iri11g.1/age11 pc/ gmnd 111· siir.1kild risk fiir skada på {Jl'f"son eller 

ege11dn111. Detta inneh~ir att möjligheten att omedelbart besluta l)m etl 
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interimistiskt förbud inte omfattar produkter eller tjiinstcr m. m. som är 

uppenbart otjänliga fiir sitt huvudsakliga ändamtll. I fråga om farliga nyt

tigheter tiich genom kopplingen mellan 4 och 13 ** MFL samt frireva

rande lagrum följande situationer: en näringsidkares saluhållande av en 

vara till konsument för enskilt bruk (4 ~första stycketl. en niiringsidkare~ 

saluhällande av varan till en annan niiringsidkare (4 *andra styckt:t) samt. 

i motsvarande fall. ett erbjudande av nyttjanderätt till varan mot ersättning 

samt ett tillhandahi'dlande av tjänst mot ersiittning (4 *tredje stycket). 

I begreppet 0111eddhart ligger att marknadsdomstolen, med iakttagande 

av domförhetsregeln i Y ~lagen (\970:4171 om marknadsdomstol m.rn. 

l!Ch utan sammantriide med part (_ifr 15 * andra stycket samma lag). skall 

kunna besluta i dt:n interimistiska frr1gan redan samma dag som yrkandet 

lwmmcr in till domstolen. Beslutet kan exempdvis utgöra ett knippe av 

;ilägganden son1 interimistiskt förbjuder ett fortsatt saluhällande h{1de i 

fdga om tillverkare. grossister och detalji•;ter. Kopplade med tillriickligt 

J.;.raftiga viten kan de i heslutct upptagna föreliiggandena. när delgivning iir 

möjlig utan omgång, innebiira en mycket effektiv ordning för att snabbt 

avskärma den farliga produkten m. m. från marknaden. I sammanhanget 

finns anledning att erinra om produktåterkallelsekommittens pfrgående 

;trhete. Den överviiger eventuell lagstiftning som kan tvinga olika led inom 

produktion och distribution att dra tillbaka farliga produkter fn1n markna

den. 

Effektivitetshänsyn kan dock inte vara avgörande. med hänsyn till att ett 

omedelbart förhud. utan kommunicering. kan bli ett mycket kiinnhart 

ingrepp för den näringsidkare mot vilken förbudet riktas. Diirfor anges ett 

krav på synnerliga skiil. Bland annat följande aspekter har därvid betydel

se för bedömningen. 

I allmiinhet m[1ste det förutsiittas att det föreligger i.iverhängande risk för 

skada vid fortsatt försiiljning av varan m. m. Exempelvis kan det redan ha 

inträffat allvarliga olyckstillbud. Även utan att s[i skett. kan de omstiindig

heter som redovisas till stöd för yrkandet vara sådana att ett tillriickligt 

underlag föreligger på den punkten. I centrum står naturligen intresset av 

att undvika allvarligare personskador. Också betydande ekonomiska 

risker maste dock kunna uppmilrksammas. Även andra aspekter kan i 

riittstillämpningen tillmätas vikt vid prövningen. Hit kan höra den farliga 

produktens art. attraktivitet för köparna och tillgiinglighet på marknaden 

samt hl. a. siiljmetoder och företagsstruktur. I pri111.:ip hör dock ett omedel

bart beslut forutsiitta att konsumentintresset iir siirskilt tungt viigande. 

Sannolikheten för att ett förbud mot saluhiillamkt meddelas av MD vid 

den slutliga prövningen bör vidare kunna bedömas vara stor. Är den risk 

som produkten aktualiserar av synnerligen allvarlig art m[iste det dock i 

vissa fall vara möjligt att meddela ett omedelbart beslut även om en sådan 

bedömning inte då kan göras. 
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Självfallet skall också uppm;irksammas den större eller mindre grad av 

oltigenhct som det omedelbara beslutet i ett enskilt fall kan dr::i med sig för 

niiringsidkaren i fr{1ga. Hiirvidlag torde situationen kunna v::iriera mycket. 

beroende p[1 produktens art och anviindningsomri1dc. marknadens be~kaf

fcnhct och annat av det slag som nyss beriirdes. 

Det har bedömts inte vara påkallat att följa ett förslag av riittegångs

utredningen på denna punkt. Denna utredning har d;irvid pekat pii att man 

enligt rättcgiingsbalken i motsvarande bge nöjer sig med att det är fara i 

dröjsmtt! samt förordat detsamma här. Emellertid kan ett beslut om förbud 

mot saluh{tllande vara mer ingripande iin en siikerhetsätgiird s{1som kvar

stad. Diirav motiveras den nu föreslagna ordningen. 

I friiga om interimistiska beslut <.om avses i andra stycket far anses gälla 

att de skall upphävas när ett tillräckligt behov inte längre finns. 

18 * 
Marknadsdomstolen kan vid vite förelägga part eller annan. som kan 

antagas ha upplysning att famna som är av betydelse i ärendet. att inställa 
sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som ej är 
part skall höras som vittne. Därvid äger 36 kap. 3. 5 och 6 *~· 10 ~ andra 
stycket. 11 *· 13 *första stycket och 14 § rättegångsbalken motsvarande 
tilliimpning. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge 
vittnesmål eller besvara fråga. får domstolen vid vite förelägga vittnet att 
fullgöra sin skyldighet. 

Part och den som med1·erkar enliRt 13 a ~ kan även föreläggas vid vite 
att tillhandahålla domstolen handling. varuprov och liknande som kan ha 
betydelse i ärendet. Detta innebär dock ej skyldighet att röja yrkeshem
lighet av teknisk natur. 

I fråga om vite som avses i denna paragraf äger 9 kap. 8 § rättegångsbal
ken motsvarande tillämpning. I stället för de där angivna beloppen 5 000 
och 10 000 kronor skall dock gälla 50 000 och 100 000 kronor. 

Den som ej är part och inte heller medverkar enligt I 3 a § och som efter 
kallelse av marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt till 
ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till 
vittne eller sakkunnig. I ärende vari ombudsman för talan tillämpas be
stämmelserna för mål om allmänt åtal och i annat ärende bestämmelserna 
för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för 
båda och båda för en. skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan 
dem med hälften å vardera. 

I detta lagrum regleras f. n. bland annat frågor som rör processuella viten 

och rätt till ersättning för inställelse inför marknadsdomstolen. Motsvaran

de frågor kommer nu upp beträffande den som medverkar i förfarandet 

enligt 13 a §.Bedömningen iir den följande. 

Möjligheten för MD enligt 18 §första stycket att vid vite förelägga part 

eller annan att inställa ~ig bör gälla också i fråga om den medverkande. 

Denne har ju en partsliknande stiillning och bedöms praktiskt kunna påver

kas av processens utgång. Också betydelsen av att fa en så allsidig belys

ning som möjligt av ärendet spdar in. Nilgon lagändring krävs därvid inte. 
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Enligt 18 ~ andra styc:ket kan part fiirebggas vid vik att tillhandah{dla 

domstolen handling m. m. ;\ven en med,·erkande hör kunn~1 föreläggas 

detta. vilket kräver en iindring. Motsvarande sbl 'om nyss angavs får 

tyngd vid denna bedömning. 

Slutligen fört.:shivs i 18 ~ (iiirde stycket rätt till ersättning for instiillelse 

för den som ej är part. .i\ ven en medverkande hör undantas från si'1dan rätt. 

Här fttr vidare erinras om att parterna själva stilr för sina riittt.:g~mgskost

nader i M D. Denna fråga har behandlats i den allmänna motiveringen 

<2.7.4). 

I!< ~ har utformats i enlighet med det anförda. 

19 ~ 

I marknadsdomstolens beslut varigenom ärende eller sådan fr~1ga som 
avses i 1.'i a s avgörs anges de skäl på vilka beslutet grundas. Beslut som 1111 
11iim11ts och beslut som a1·scs i 15 ~andra s1yckc1 sänds till parterna 1>ch rill 
den som medi·erkar enligt 13 a ~samma dag som det meddelas. 

Ändringen medför att oc:ksä en medverkande skall. liksom parterna. 

tillställas MD:s beslut samma dag som det meddelas. Aven interimistiska 

beslut bör tillställas dessa i samma ordning. 

20 ~ 
Skall anslikan. kallelse eller förebggande tillställas part eller annan. sker 

det genom delgivning. Detsamma giil/er beslut .\0111 sii11ds enligt 19 .li. 
Inlaga eller anna11 handling får tillställas part dia w111a11 genom dl'igi1·
ni11g. om det anses erforderligt. 

Delgivning av beslut av marknadsdomstolen. vilket innefattar vitesföre
läggande enligt konkurrenslagen ( 1982: 729J. marknadsforingslagen 
!197.'i: 1418). lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
eller lagen ( 1984: 292) om avtalsvillkor mellan n~iringsidkare. får inte ske 
enligt 12 ~ delgivningslagen ( 1970: 428). om det inte finns anledning att anta 
att den sökte har avvikit eller på annat sätt h{illcr sig undan. 

Andringarna i reglerna om delgivning har redovisats i den allmänna 

motiveringen C!.7.4). Genom den föreslagna lydelsen av 19 * kommn 

också interimistiska heslut. som skall tillställa~ någon, att delges. 

lkn(fitriidandc 111.111. 

Som har nämnts i den allmänna :notivcringen <2.81 hör ocksii lagen om 

ändring i lagen ( 1970: 417) om marknadsdomstol m. m. tr;ida i kraft den I 

januari 1986. 
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5 Hemställan 

Jag hemslLillcr all lag,r[iJe1s yttrande inhämla<.; över för<.;Jagcn till 

I. lag om ;indring i marknadsfLiringslagcn l IY7.:'i: 1418!. 

2. lag om ~indring i lagen (1970:417> om marknad-;domstol m. m. 

6 Beslut 

Regeringen be;;lu1ar i enlighet med fön:dragandens hemst~illan. 
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Bifoga I 

Sammanfattning av riktlinjekommittens betänkande 

lJtredningsuppdra~el - en utvärdering 

Kommittens uppdrag har varit att ut värdera och se över olika produ

ccntpi1vcrkande styrmedel p{1 konsumentpolitikens omräde. Tyngdpunk

ten i arbetet har legat p[i att granska de riktlinjer som utarbetas av konsu

ment verket ( KOVl för företagens tilliimpning av generalklausulerna i 

marknadsföringslagen ( 1975: 1418. MFU om otillbörlig marknadsföring. 

information och produktsäkerhet. Det har varit kommittens uppgift att 

viirdcra de erfarenheter som vunnits av den gällande ordningen för produ

centpäverkan och att undersöka om det finns sbil att söka förbättra syste

met. 

Genomförandet av utvärderingen 

Kommitten har först kartlagt det aktuella området bl. a. genom intervju

er och enkäter med företrädare för niiringslivct och KOV. Diirefter har 

kommitten utvärderat olika konsumentpolitiska styrmedel från siiväl prak

tiska som rättsliga utgångspunkter. Utvärderingen har främst avsett 

KOV:s riktlinjer men har ocksä berört verkets handläggning av enskilda 

ärenden. marknadsdomstolens <MD:s) beslut samt konsumentombuds

mannens (KO:sl föreliigganden. Resultatet av utvärderingen har utgjort 

bakgrunden till kommittens överväganden och förslag. 

Resultatet av uh·ärderingen 

I slutet av 1970-talet riktades i den allmiinna debatten en delvis mycket 

stark kritik mot riktlinjesystemet. Kommitten har funnit att denna kritik 

varit övenlriven. Nu när man im'm KOV och näringslivet vant sig vid 

systemet och Hirt sig hantera dd framstilr kritiken inte liingre som aktuell. 

Några grundläggande brister i den nuvarande ordningen har kommitten 

inte heller kunnat påvisa. 

l::fialcl'llade11 av riktlinjerna iir siilunda tillfredsstiillande. De torde i vart 

fall ha lika stor genomslagskraft som formellt bindande föreskrifter skulle 

ha haft. 

Riktlin.ierna tillkommer efter fiirlw11dli11gar mellan KOV och främst 

företriidarc för näringsidkarna (se kap. 31. Riktlinjernas innehåll iir ocksii i 

de tlesta fall typiska förhandlingsprodukter med ett inti: ohctydligt inslag 

av kompromisslösningar. Under de för~ta iiren som riktlinjesystemct till

li.irnpade-; förekom betydande svarighcter med tid~- och resurskrävande 

framtagningsprocesser. Svårigheterna var dock inte ~törre än att det i de 
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flesta fallen gick att uppn~1 enighet om inneh~lllo.:t i riktlinjerna. Under de 

senaste tiren har arbetet med att utarbeta riktlinjer löpt smidigare. Förslag 

till förbättringar av framtagningsproces~en har diirför grundats på det 

nuvarande förhandlingssystemet. 

Riktlinjerna har utviirderats ocks~i ur riiTtslig syni·inkcl !se kap. 4). 

Kommitten konstaterar att riktlinjerna har hlivit ett etablerat regelsystem 

på konsumentpolitikens omr[1de. KOV:s instruktion ( 197fi: 429) gör det 

möjligt att utfärda riktlinjer även utanför MFL:s tillämpningsomrilde. Rikt

linjerna kan d:irför användas för att förbättra konsumenternas positioner. I 

förarbetena till konsumentkreditlagcn har det sagts att riktlinjerna till sin 

karaktär är rekommendationer. Riktlinjerna innehi'iller emellertid detalje

rade krav som även företrädare för näringslivet står hakom. I praktiken 

fungerar de pii samma s~itt som formellt bindande föreskrifter. Riktlinjerna 

framträder d:irför i verkligheten inte som rekommendationer. Överträdelse 

av riktlinjer kan i sista hand beivras genom beslut av MD enligt MFL. 

Utvlirderingen visar dock att KO hittills sällan åheropat riktlinjer vid talan 

i MO. Beslut av MO är bara i några fall den rättsliga grunden för riktlinjer

na. KOV:s ärendehandläggning utgör i stället den breda basen för norm

bildningen. 

Kommittens utvärdering har också avsett konkurrem-. kostnads- och 

nyttoeffekter <se kap. 5). Kommitten konstaterar att riktlinjesystemet kan 

medföra vissa risker för olikformiga konkurrensvillkor, konkurrenshäm

mande samverkan mellan företag m. m. Bättre information och ingripan

den mot otillbörlig marknadsföring är dock positivt från konkurrenssyn

punkt. Kommitten har inte funnit att riktlinjesystemet i praktiken medfört 

några nackdelar från konkurrenssynpunkt. 

Riktlinjerna kan liksom andra nationella regler påverka import- och 

exportmöjligheterna i vissa fall. Hittills har inte riktlinjerna hävdats vara 

sådana tekniska handelshinder som är oförenliga med Sveriges internatio

nella åtaganden. 

Man saknar ännu metoder för att i monetära termer utviirdera kostnader 

och nytta av riktlinjerna. Kommitten anser dock i vart fall att riktlinjesy

stemets effekter inte leder till att systemet av det skälet behöver ifrågasät

tas. 

Kostnads- och nyttoaspekter bör emellertid beaktas i det framtida arbe

tet med riktlinjer. Detsamma gäller systemeb verkan som handclshincler 

och på konkurrensen mellan företagen. 

På i1(fim11atio11so111rådcr konstaterar kommitten att 3 * MFL fungerat 

tillfredsställande som en utgångspunkt för M D:s rättshildning och KOV i 

KO:s handbggning av enskilda ärenden. 

Ibland har det emellertid förelegat svitrigheter att utarbeta riktlinjer för 

företagens tillämpning av 3 ~ MFL (se kap. 6l. Särskilt riktlinjer för infor

mation utanför siiljstället har utfärdats i mindre omfattning än lagstiftaren 

torde ha tiinkt sig. Det finns dock numera informationsriktlinjer för flera 
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viktiga omr~\den, t. ex. prisinformation. siillskapsresor. textilier. konsu

mentkrediter oeh konsumentförsiikringar. Kommitten anser detta vara av 

stort värde för konsumenterna. 

När det giiller prod11ktsiikerhct avser KOV:s verksamhet omr~iden som 

inte omfattas av speciallagstiftning (se kap. 7l. En stor anJel av produkhii

kerhetsärcndena hos KOV giiller olycksfallsriskcr för barn i hemmet och 

p~1 fritiden. Det finns dock inget permanent system för fortliipande skade

rapportering av det slag som etablerats i åhkilliga andra liinder. Därför går 

det inte att bedöma om de ärenden som anmiils till KOV är representativa 

för det totala antalet produktrelaterade olyckor som drabbar konsumen

terna. 

De flesta frågor angående farliga varor har kunnat lösas efter förhand

lingar mellan KOV och företagen. Riktlinjearbetet har gått lättare iin pi1 

informationsomddt::t. Detta beror på atc det finns en betydande viirdege

menskap mellan statsmakterna och företagen p~1 produkts~ikt::rhehllmr~i

det. 
Generalklausulen om produktsiikcrhet. 4 § MFL, har f. n. en begränsad 

riickvidd. Förbud mot att saluhålla farliga varor kan riktas endast mot 

näringsidkare som sa/11hå/lcr varor Jirekl 1il/ ko11s11me111t'ma. Kommitten 

har emellertid funnit att KOV ofta förhandlar även med tillverkare och 

andra niiringsidkare i bakomvarande led betriiffande deras marknadsföring 

av farliga varor. 

Kommitten har ocksf1 i vissa avseendt::n utviirderat ji'irf(mmdu i mark

nadsdomsto/cn tMD) (se kap. 8). Kommitten har funnit den kritik i viss 

mtm befogad som riktab mot att endast KO har direkt talerätt i ärenden 

enligt 2 ~ MFL. Utvärderingen visar att det också finns anledning att 

överväga vissa andra frågor som giillcr förfarandet i MD. Siirskilt påfallan

de är att en hel del näringsidkare iir förhållandevis passiva i rätteg;lngar i 

MD. Kommitten anser att detta i vissa situationer kan innebära en risk för 

att MD:s beslut kommer att vila p[1 ett ofullständigt processmaterial. Med 

hiinsyn till att domstolens beslut skall vägleda rätlsutvecklingen som preju

dikat är detta en fråga som bör uppmärksammas. 

Överväganden och förslag 

Ökad.flexibilitel - ,1jii/1·reglcri11g som kompll'//cranJc slyrmcdc/ 

Kommitten föreslår att den nuvarandt:: ordningen för producentpiivcrkan 

be halls. KOV: s ärendehandliiggning hlir iiven i fortsiittningen det kvantita

tivt sett mest betydelsefulla styrmedlet för producentpiiverkan. Riktlinjer

na hcstfa som det viktigaste styrmedlet av normkaraktär (~e kap. 9). 

Niiringsidkarna och deras organisationer blir stimuleras att mera aktivt 

engagera sig i arbetet att förbättra konsumenternas ställning. Kommitten 

anser det önskvärt att såsom ett kompletterande styrmedel vid sidan av 

riktlinjerna pröva en .1jiilrcgleri11g som innebär att niiringslivets organisa-
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tioner i vissa fall tar fram normer och svarar för normövervakning under 

överinseende av KOV. Kommittens förslag till sjiilvreglering är förankrat i 

näringslivet. Förslaget avser friimst fr[igor om information till konsumen

terna. KOV skall fortfarande ha det övergripande ansvaret för att erforder

liga normer tas fram. 

Framwgni11gt'11 lll' rikrlinjernu 

Kommitten har angivit en ordning för framtagning av riktlinjer och andra 

normer (se kap. 9). Eftersom KOV:s riktlinjearbete under de senaste aren 

har fungerat väl ansluter schemat niira till redan förekommande handlägg

ningsformer. En nyhet i förh;illande till det nuvarande förfarandet är dock 

att utarbetandet av normer enligt kommitten bör delas upp i en utrednings

del och en förhandlingsdel. Valet av styrmedel - t. ex. riktlinjer eller 

självsanering - hör ske först sedan utredningsarbetet är avslutat. 

/1~tUrmation 

Kommitten pekar på flera motiv för att förtydliga 3 ~ MFL. Av företrä

desvis praktiska skäl avstår kommitten dock från att föreslil att paragrafen 

ändras (se avsnitt 10.1 ). 

Under de senaste åren har informationsreglerna i riktlinjerna friimst 

avsett sådan information som skall lämnas på säl.istället eller eljest i sam

band med konsumentens köpbeslut. Bland annat minskade resurser för 

KOV:s verksamhet har lett till en markant minskning av nya regler om 

informationen utanför säl.istället. Kommitten anser att det är realistiskt att 

anta att denna utveckling fortsätter. I vissa fall kan det vara angeliiget med 

regler om information utanför säljstället (se avsnitt 10.2). 

Genom en ökad flexibilitet med b~1de KOV:s riktlinjer och näringslivets 

självreglering som styrmedel anser kommitten att det ändå finns goda 

m(~jligheter att förbättra niiringsidkarnas information till konsumenterna 

<se avsnitt I 0.3). 

ProJ11krsiikerhe r 

Kommitten anser att avsaknaden av ett övergripande system för rappor

tering av och statistik över olyckor i hemmet rn:h på fritiden utgör en 

grundläggande brist i vårt nuvarande konsumentskydd (se avsnitt 11. I). 

KOV har visserligen påbiirjat en försöksverksamhet p~1 omriidet. Enligt 

kommitten kriivs dock ett permanent skaderapportcri11gssy.11c111 med ett 

tillriickligt antal rapportlämnare. Kommitten föreslår därför att KOV till

sammans med Statistisk<i centralbyran beviljas ett särskilt anslag som gör 

det möjligt att snabbt bygga upp ett rapportsystem. 

Kommitten har i enlighet mc:d vad som sägs i direktiven övervägt om 

rikrlii(jana 0111 proJuktsiikcrhet bör ersättas med ett system med formellt 

bindande föreskrifter (se avsnitt 11.2). Kommitten har funnit att produkt

säkcrhetsriktlinjerna som system betraktat f. n. fyller det friln konsument-
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synpunkt viktigaste syftet. niimligen att vara ett effektivt medel att skapa 

pwduktsäkerhet. Riktlinjerna tonk i allmiinhet ge ett lika gott konsu

menhkydd som bindande föreskrifter. /\ v effektivitetsskiil iir det s:1ledes 

intl' hefogat att viilja en annan ordning. Majoriteten i kommitten anser 

\'idare att ett system med bindande föreskrifter kan mötas med invändning

ar av principiell natur. Kommittens majoritet föreslär därför att riktlinjer 

iiven i fortsättningen skall vara förstahandsalternativ vid normering på 

prPduktsiikerhetsområdet. Riktlinjerna hör liksom hittills utformas som 

grundkravsregler. kompletterade med regler om information om varorna. I 

vissa undantagsfall Uinker sig dock kommittens majoritet att bindande 

föreskrifter ( speciallagstiftning kan visa sig vara ett mera iin<lam;.ilsenligt 

styrml'dt.:I iin riktlinjer. En minoritet i kommiltcn anser att en möjlighet for 

regeringen att utfarda bindande föreskrifter bör finnas. 

Kommitten liar haft ett siirskilt uppdrag att utreda om .fi"irhud e11/ig1 4 .~ 

MFL skall kunna mi:ddelas inte bara mot näring~idkarc som saluhi!ller en 

vara direkt till konsument för enskilt bruk utan iiven mot näringsidkare i 

bakn: kd. !. ex. tillverkare eller importör \se avsnitt 11.~). Det finns etl 

brett stöd för en lagändring med en sådan innebörd. Som redan nämnts 

förhandlar således KOV redan nu ofta med näringsidkare i bakre led. Inom 

näringslivet är det vidare en utbredd uppfattning al\ näringsidkare i bakre 

led bör ha ett formellt ansvar enligt 4 * MFL. Talan mot bakre led ger 

ocksft möjlighet till ett effektivare konsumentskydd. 

Enligt kommittens mening bör möjligheten att meddela förbud - till 

skillnad från vad som gäller f. n. - ocksli omfatta tjänster. Om näringsidka

re mot vederlag tillhandhåller konsument för enskilt bruk en vara eller en 

tjiinst som pf1 grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada på 

person eller egendom skall därför enligt kommittens förslag MD kunna 

förbjuda niiringsidkaren att fortsiilta di-irmed. Detsamma bör gälla om en 

näringsidkare tillhandahåller en sådan vara eller tjänst åt annan näringsid

kare för vidare marknadsföring till enskilda konsumenter. 

Vi1 produktsiikerhetsomr!\det föresl{ir kommitten ocksil en iindring i 8 { 

ko11.111111e11tkiiplage11 av innebörd att en vara som M D bedömt som farlig 

eller otjiinlig alltid skall anses behäftad med fel. 

Förtydliganden i }i-äga 0111 rikt!ifiiema.1 riillsliga karaktär 

Df1 termen rdomme11da1io11er - med ett normalt sprt1kbruk inte 

motsvarar den funktion som riktlinjerna har i praktiken biir den enligt 

kommittens mening inte anv:indus som ett uttryck for riktlinjernas rättsliga 

karaktär \se avsni\\ 12.1). 

Kommitten anser det viktigt att riktlinjernas rättsliga innehörd framgår 

tydligt. Med dd syftet föresl[ir kommitten i huvudsak följande iinclringar i 

fr{iga l)ffi riktlinjernas redaktionella utformning och presentation. Den hän

visning till KOV:s instruktion som f. n. förekommer i inledningen av rikt

linjerna bör komple11eras med en upplysning om al\ riktlinjerna bygger på 

7 Rik.1d11t:<'ll 198.//85. I su111/. Nr:; 13 
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2-4 ~~ MFL. Vidare bör anges att riktlinjerna ger besked om de krav 

KOV efter förhandlingar med representanter för näringslivet ställer på 

ifragavarande marknad~föring. Redan i ingressen bör dessutom finnas en 

hänvisning till det siirskilda avsnittet i riktlinjerna med upplysningar om 

vad som händer om riktlinjerna inte följs. Med dessa förtydliganden inne

hallcr riktlinjerna enligt kommittens mening tillräckliga upplysningar om 

den riittsliga karaktären. Det bör då inte kunna rilaas n{1gon vägande 

inviindning mot att skall-formen används i riktlinjerna (se avsnitt 12.3). 

Fii1:forandet i M J) 

Kommitten anser att det inte finns sakliga skäl för att enskilda näringsid

kare skall ha endast s. k. subsidiär taleriitt i ärenden som gäller otillbörliga 

marknadsföringsätgärder enligt 2 ~ M r-L som direkt berör den egna verk

samheten. Diirefter föreslår kommitten att en näringsidkare som berörs av 

en handling som avses i 12 ~ MFL skall ha möjlighet att vända sig direkt till 

MD utan att först göra anmälan till KO (se avsnitt 13.1 ). 

KO:s .fårclägganden skall f. n. godkännas för att fä samma verkan som 

ett beslut av MD. Detta krav är enligt kommitten olämpligt bl. a. diiri'i.ir att 

det kan onödigt fördröja beslutsprocessen. Kommitten är enig om att den 
nuvarande ordningen beträffande KO:s förelägganden inte är tillfredsstäl

lande. Kommittens majoritet föreslår vissa nya regler i frt1ga om sådana 

förelägganden <se avsnitt 13.3). Viktigast är förslaget att ett föreläggande 

blir gällande inte bara efter godkännande utan också om vederbörande 

ntiringsidkare underlåter att meddela alt han motsätter sig föreläggandet. 

I ärenden som förs till MD för att få fram ett vägledande prejudikat kan 

ibland den nuvarande ordningen som innebär att KO. eller annan sökande, 

m~iste yrka förhud eller åläggande i samband med talan i MD vara olycklig. 

Ett sildant yrkande kan leda till att en näringsidkare avstår från att tillräck

ligt aktivt delta i förfarandet. Kommitten föreslår en specialregel om att en 

talan kan fa begränsas till att avse en prövning av fr[tgan huruvida en 

näringsidkares förfarande eller underlåtenhet kan bli föremål för ingripan

de enligt någon av generalklausulerna i MFL eller lagen 11971: 112) om 

förbud mot oskäliga avtalsvillkor. AVL (se avsnitt 13.4l. 

En bärande tanke bakom den marknadsrättsliga lagstiftningen är att 

MD:s beslut skall efterlevas även av företag som inte varit part i ett 

ärende. Det framstår då som berättigat att företag som inte deltar som part 

fiir möjlighet att genom sina organisationer komma till tals i processen. 

Detta gäller särskilt om ett företag som är svarande av en eller annan 

anledning deltar mindre aktivt i förfarandet. Organisationerna hör också 

kunna tillföra processmaterial av viirde för MD:s prejudikatskapande vc.:rk

samhet. Kommitten föreslar därför alt en samma11s/11111i11J.! av r.äringsidka

re under vissa förutsättningar skall få ml'd1·cr/.:a i ett ärende vid sidan av 

KO:s motpart (se avsnitt 13.5). 
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För all s~irskilt farliga produkter snabbt skall försvinna fdn marknaden 

föresl~ir kommitten slutligen att MD i iircnden enligt 4 ~ M FL för miijlighet 

att meddela interimistiskt beslut utan föregilendc skrif\vlixling med berörd 

niiringsidkare. om synnerliga skiil föreligger (se avsnitt 13.6.3 l. 
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!Ji/ago 2 

Riktlinjekommittens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i marknadsföringslagen (1975: 1418) 

Hiirigenom föreskrivs att 4. 10. 14 och l."i *~ marknadsföringslagen 
(1975: 1418) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·111"<lllCfr lvJcl.H' 

Saluhiiller näringsidkare till kon
sument för enskilt bruk vara. som 
pit grund av sina egen\kaper med
för siirskild risk för skada p{1 person 
eller egendom. kan marknadsdom
stokn förbjuda honom att fortsätta 
därmed. Detsamma giilkr. om 
varan iir uppenbart otjiinlig för sitt 
huvudsakliga ändam[tl. Förbud kan 
meddel~1s även anstiilld hos nä
ringsidkare och annan som handlar 
p[1 niiringsidkares vägnar. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning. om konsumenten er
bjudes att mot vederlag förviirva 
nyttjanderätt till vara för enskilt 
bruk. 

Förbud enligt denna paragraf för 
ej meddelas i den m[in det i förfall· 
ning eller beslut av myndighet har 
meddelats särskilda bestämmelser 
om varan med samma ändamål som 
förbudet skulle fylla. 

Friiga om förbud eller fWiggande 
enligt 2-4 ~* upptages efter ansö
kan. Sådan ansökan göres av kon
sumentombudsmannen. Beslutar 
denne för visst fall att ej göra ansö-

Fiirl's/ug<'n /_\·dcl.11· 

Tillhandahåller en n:iringsidk:Jre 
mot vederlag i.it koföument för en
skilt bruk en vara eller en tjiinst. 
som pil grund av sina egenskaper 
medför särskild risk för skada p{1 
person eller egendom. kan mark
nad,,domstolen förbjuda honom att 
fortsiitta därmed. Detsamma giiller. 
om en närinl,!sidkare tillhandahftller 
en s~1dan vara eller tjiinst åt annan 
näringsidkare for vidare marknads
föring till konsumenter. Förbud kan 
meddelas även anstiilld hos nii
ringsidkare och annan som handlar 
på näringsidkares viignar. Förbud 
mot tillhandahållande av vara eller 
tjänst bör dock inte meddelas. om 
det iindamfil Sl)m förbudet skulle 
fylla kan uppnt1s genom ett förbud 
enligt 2 ~ eller ett tiliiggande enligt 
H. 

Vad som siigs i första stycket giil
ler även beträffande en vara eller en 
tjänst som iir uppenbart otjänlig för 
sitt huvudsakliga iim.lam[tl. 

Förbud enligt denna paragraf fttr 
inte meddelas i den mii.n det i för
fattning eller beslut av myndighet 
har meddelats siirskilda bestämmel
ser om varan eller tjiinsten med 
samma ändarnill som förbudet ~kul
le fylla. 

Fr[1ga om förbud eller [1liiggande 
enligt 2, 3 eller 4 ~ tas upp efter 
ansökan. S<idan ansökan giirs av 
kon-;umentombudsmannen. Betriif
fande förbud enligt 2 ~ far ansökan 
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N11l'(1ra11dc lrddsc 

kan. far ansökan göras av samman
slutning av konsumenter. löntagare 
eller niiringsidkarc eller, betrMfan
dc förbud enligt 2 ~. av niiringsid
karc som beröre> av handlingen. 

Förbudsforeläggande 

101 

Fiirc.1/ugn1 lrdl'ise 

göras ocksa av en näringsidkare 
som berör~ av handlingen. 

Beslutar konsumentombudsman
nen för visst fall att inte göra ansö
kan. får ansökan göras av samman
slutning av konsumenter. löntagare 
eller näringidkare. 

Förhuds- och informationsföreläg
gande 

14 ~ 

Fräga om förbud enligt 2 eller 4 ~ 
far i fall som ej är av större vikt 
pröva-; av konsumentombudsman
nen genom förbudsföreläggande. 

Förbudsforeläggande innebär att 
den som antages ha företagit hand
ling. som avses i 2 eller 4 §.till god
kännande omedelbart eller inom 
viss tid förelägges förbud vid vite 
att fortsätta diirmed eller. i fall som 
av~e~ i 2 *. att företaga annan lik
nande handling. 

Har föreläggande godkänts, gäl
ler det som förbud som har medde
lats av marknadsdomstolcn enligt 2 
eller 4 *· Godkännande som sker 
sedan den i föreläggandet utsatta ti
den har gått till ända iir dock utan 
verkan. 

lnformationsföreläggande 

Fråga om åläggande enligt 3 * for 
i fall som ej är av större vikt prövas 
av konsumentombudsmannen ge
nom informationsföreläggande. 

I nfcirmationsföreläggande inne
bär att den som antages ha gjort sig 
skyldig till underh\telse. som avses 
i 3 *. till godkännande omedelbart 
eller inom viss tid förelägges vid 
vite att liimna information. som 
anges där. 

Har föreliiggande godkänts. giil
ler det som ;\läggande som har med
delats av marknadsdomstolen en
ligt 3 *· Godkiinnande SL)m sker se
dan den i föreläggandet utsatta ti-

I fall som ej iir av större vikt far 
konsumentomhudsmannen genom 
förbudsföreläggande pröva frltga 
om förbud enligt 2 eller 4 § och ge
nom informationsföreläggande prö
va fraga om åläggande enligt 3 ~. 

Förbudsföreläggande innebär att 
den som antas ha företagit hand
ling, som avses i 2 eller4 §.till god
k~innande omedelbart eller inom 
viss tid föreläggs förbud vid vite att 
fortsätta därmed eller. i fall som 
av~es i 2 §, att företa annan liknan
de handling. 

lnformationsföreläggande inne
bär att den som antas ha gjort sig 
skyldig till underlatenhet, som 
avses i 3 §. till godkännande ome
delbart eller inom viss tid föreläggs 
vid vite att liimna information, som 
anges där. 

Har ett förbudsföreläggande eller 
ett informationsföreläggande god
känts gäller det som ett förbud eller 
ett åläggande som har meddelats av 
marknadsdomstolen enligt 2. 3 eller 
4 §. Godkännande som sker sedan 
den i föreliiggandet utsatta tiden 
gått till ända är dock utan verkan. 

Har den mot vilken ett föreläg
gande riktats ej inom utsatt tid god
känt eller skriftligen motsatt sig fö
refriggandet. för konsumentom
budsmannen heslu1a att foreliiggan
det skall gälla på shtt som sägs i 
första stycket. Beslutet får verkan 
nitr det har delgivits den mot vilken 
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N111·arntuk lrdd1e 

den har g~ill till iinda är dock ucan 
verkan. 

2 Förslag till 

102 

Fiirt'.1'/agen lydels<' 

det riktas. Denne far inom en mii
naJ därefter hos marknadsJomsto
len skriftligen begiira timprövning 
av be~lutet. 

I ett ärende rörande omprövning 
kan marknadsdomstolcn. för tiden 
intill dess att ärendet slutligt har av
gjorts. förordna att beslut enligt 
andra stycket ej skall g~illa. 

Lag om ändring i lagen (1971: 112) om förhud mot oskäliga 
avtalsvillkor 

Härigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1971: 112) om förbud mot oskäli
ga avtalsvillkor. 

dels att 6 * skall ha nedan angivna lydelse, 
de/;;, att i lagen skall införas en ny paragraf. 6 a ~- av nedan angivna 

lydelse. 

N111·11nrnde lydl'lse 

Fraga om förhud nir i fall som ej 
är av större vikt prövas av konsu
mentombudsmannen genom att den 
~om antages ha anviint oskäligt av
talsvillkor föreliigges förbud till 
godkännande omedelbart eller 
inom vis~ tid tförbudsföreliig
gamle I. 

Har förbudsföreliiggande god
bnts, giiller det som förbud av 
marknadsdomstolen. Godkännande 
som sker sedan Jen i föreläggandet 
utsatta tiden har gått till ända är 
dock utan v..:rkan. 

Närmare bestämmelser om for
hudsföreliiggande meddelas av re
genngen. 

Föreslagen lydelse 

I fall som ej är av större vikt får 
konsumcnwmbudsmannen genom 
förbudsföreläggandc pröva fråga 
om förbud. 

Förbudsfiireläggandc innebär att 
den som antas ha använt oskäligt 
avtalsvillkor, till godkännande 
omedelbart eller inom viss tid före
liiggs förbud vid vite att fortsiitta 
därmed. 

6 a ~ 
Har etc förbudsföreliiggande god

känts gäller det som ett förbud som 
har meddelats av marknadsdomsto
len. Godkiinnande som sker sedan 
den i föreläggandet utsatta tiden 
gillt till iinJa är dock utan verkan. 

Har den mot vilken ett förcläg-
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N111·11m1uil' lydelse 

3 Förslag till 

Fiirl'sl11g1'11 lydelse 

gande riktats ej inom utsatt tid god
känt eller skriftligen motsatt sig fö
reläggandet. far konsumentom
hudsmannen hcsluta att föreliiggan
det skall giilla på siitt som siigs i 
första stycket. Ueslutet fär \'erkan 
när det har delgivits den mot vilken 
det riktas. Denne fiir inom en m{i
nad därefter hos marknadsdomsto
len skriftligen hegära omprövning 
av beslutet. 

I ett än:nde rörande omprövning 
kan marknadsdomstolcn. för tidi:n 
intill dess att ärendet slutligt har av
gjorts, förordna att heslut enligt 
andra stycket ej skall giilla. 

Lag om ändring i lagen (1970: 417) om marknadsdomstol m. m. 

Härigenom föreskrivs i friiga om lagen ( 1970: 417 lom marknadsdomstol 
m.m .. 

dels att LI, 14 och 1.5 §~skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 13 a ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N111·arw1de lydelse Fiires/agen lyddse 

13 ~ 

Ansökan som avses i 17 !i konkurrenslagen ( 1982: 729) görs skriftligen. 
Detsamma gäller ansökan om förbud eller åläggande enligt 2-4 * mark
nadsföringslagen (197.5: 1418! eller I* lagen (1971: 112) om förbud mot 
oskiiliga avtalsvillkor. Av ansökningen skall framgii de skäl på vilka ansök
ningen grundas och den utredning sökanden aheropar. 

I ett ärende enligt 2, 3 eller 4 * 
marknadsfiiringslagen eller I ~ la
gen om förbud mot osbliga avtals
villkor kan marknadsdomstolen 
pröva en talan som är hegriinsad till 
frugan huruvida ingripande mot en 
niiringsidkares förfarande eller un
derllttenhet kan ske med stöd av 
någon av de nämnda bestämmelser
na. 

13 a ~ 
Om en sammanslutning av nä

ringsidkare gör sannolikt att ut
gfingen av ett ärende. i vilket kon-
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N111·w·a1u/c lydel.1c 

Sökanden och hans motpart skall 
beredas tillfälle att vid sammantri1-
de inför marknaclsclomstolen lägga 
fram sina synpunkter och fore
bringa den utredning de vill åbero
pa. Till sådant sammanträde skall 
ombudsmannen för frägor av den 
art som ärendet rör kallas. även om 
han ej är sökande. 

lll4 

F<irc .1/ago1 /\'dcisl' 

sumentornbudsmannen iir ~ökande. 
kan ha ett betydande intresse för 
medlemmarna i sammanslutningen 
eller är av allmiin betydelse. kan 
marknadsdomstolen ptl ansökan av 
sammanslutningen tillt1ta att denna 
medverkar i fört.arandet och abero
par bevisning vid sidan av niirings
idkare som iir motpart till kon~u

mentomhudsmannen. ~1arknads

domstolcns avgörnnde i ;irendet 
riktas inte mot den rm:dverkande. 

Parterna skall bereda~ tillfälle att 
yttra sig över en ansökan enligt 
första stycket. En s[idan ansökan 
for inte bifallas. om konsumentom
budsmannens motpart motsiitter sig 
detta. 

Vad som siigs i 13 * första 
stycket gäller aven en an~ökan om 
medverkan. 

14 ~ 

Sökanden och hans motpart skall 
beredas tillfalle att vid sammantrii
de inför marknadsdomstolen liigga 
fram sina synpunkter och före
bringa den utredning de vill ~ibero
pa. 

Ar ombudsmannen för frågor av 
den art som iirendet rör inte sökan
de. skall han ges tillfälle att yttra sig 
i ärendet. 

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den 
utsträckning domstolen bestämmer. 

Förhandling som avses i 4 eller 5 * konkurrenslagen ( 1982: 729) skall äga 
rum vid sammanträde med parterna inför domstolen eller dess ordförande. 
Domstolen eller ordföranden fär även överliigga enskilt med part. För
handlingen skall doc:k alltid avslutas vid sammantriide med parterna inför 
domstolen. 

15 ~ 

Arende far avgöras och beslut med anledning av särskild prövning enligt 
15 a * meddelas utan sammanträde enligt 14 * första stycket. om tillfreds
ställande utredning föreligger oc:h part inte begiir sammantriidL'. Ansökan 
som uppenbart ej förtjiinar avseende får avsl[is utan s{1dant sammantriide. 

Fr[1ga om förbud. åläggande eller tillstånd enligt 18 ~ konkurrenslagen 
( 1982: 729). förhud enligt 21 * samma lag eller förbud eller åliiggande enligt 
13 * marknadsföringslagen ( 1975: 14181 eller 5 *lagen ( 1971: 1121 om för
bud mot oskiiliga avtalsvillkor kan pröva<. utan sammanträde enligt 14 * 
första stycket. 
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Förhud eller ;1Jäggandc. -,om 
<1vses i andra stycket. eller återkal
lelse av tillstand. som avses där. far 
inte heslutas utan all den som för
budet. iihiggandct eller återkallel
sen avser fatt tillfälle alt yttra sig i 
fr[igan. savida det inte finns anled
ning. anta. att han avvikit eller eljest 
hiilkr ~ig undan. 

..t Ftirslag till 

I O~ 

Ftirbud eller [il:iggande. -.om 
av -,es i andra stycket. eller {iterkal
lehe av tilhtånd. som avses där. far 
inte beslutas utan att den som för
budet. ~däggandet eller iiterbllcl
-,en avser fätt tillfälle att yttra sig i 
frågan. såvida det inte finns anled
ning anta. att han avvikit eller eljest 
hilllcr sig undan. I ett ärende om 
förbud enligt 4 ~ marknadsförings
lagen far marknadsdomstokn dock 
iivt.:n i annat fall omedelbart besluta 
om förbud enligt 13 ~ marknadsfö
ring.slagen. om synnerliga skäl före
ligger. 

Lag om ändring i konsumentktiplagen (1973: 877) 

Härigenom föreskrivs i fråga om konsumentköplagcn t 1973: 877l att 8 ~ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·art111dc lydelse 

Siiljes varan i strid mot förbud 
enligt 4 ~ marknadsföringslagen 
( 1975: 1418) eller eljest i strid mot 
förbud att saluhillla vara. vilket 
meddelats i författning eller av 
myndighet väsentligen i syfte att fö
rebygga att den som använder 
varan ~idrager sig ohälsa eller drab
bas av olycksfall eller för att eljest 
hindra anviindning av vara som ej 
lir tillförlitlig Mm säkerhetssyn
punh:t. skall varan anses behäftad 
med fel. Detsamma. gäller. om 
varan är si1 bristfällig att dess an
viindning medför uppenbar farn för 
köp;trrns eller annans liv eller hiil

sa. 

" s () ~ 

Fiircs/agcn lyddsc 

Siiljs varan. trots att den enligt 
heslut av marknad~domstolen p~t 

grund av sina egenskapt.:r medför 
särskild risk för skada pft person 
eller egendom eller är uppenbart 
otjiinlig för sitt huvudsakliga ända
mäl. skall varan anses behäftad 
med fel. 

Säljs varan i annat fall i strid mot 
förbud att saluhålla vara. som har 
meddelats i författning. eller av 
myndighet viisentligen i syfte att fö
rebygga att den som använder 
varan ådrar sig ohälsa eller drabbas 
av olycksfall eller för all annars 
hindra anviindning av vara som inte 
är tillförlitlig frfa.n säkerhetssyn
punkt. skall varan anses behäftad 
med fel. Detsamma gäller. om 
varan är så bristfällig att de~s an
vändning medför uppenbar fara för 
köparens ellt!r annans liv elkr häl
sa. 
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I Riktlinjesystemet 

Principiell och praktisk utvärdering. Självreglering m. m. inom näringsli

vet. Riktlinjerna ur rättslig och funktionell synvinkel. 

I. 1 Hovrätten för Jlledre Jllorrland: Hovrätten. som i sin dömande verk

samhet inte kommit i kontakt med de producentpåverkande styrmedlen på 

konsumentpolitikens områden, har inriktat sin granskning av betänkandet i 

första hand på de föreslagna lagändringarna. Utifrån de synpunkter som 

hovrätten anser sig ha att beakta har hovrätten i sak ingen erinran mot de 

framlagda förslagen. 

Hovrätten delar kommittens uppfattning att termen rekommendationer 

är en missvisande beteckning på ifn'lgavarandc regler. Från språklig syn

punkt är inte heller riktlinjer en bra beteckning, eftersom det som beteck

nas som riktlinjer i själva verket är detaljregler. Hovrätten föreslår att man 

försöker finna en mer passande term. Möjligen löser sig problemet med 

tiden genom att termen riktlinjer blir ett mer inarbetat och accepterat 

begrepp. 
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1.2 Kammarrätten i Sundsvall: Kommitten har i betänkandet utförligt re

dovisat formerna för och n::sultaten av den utvärdering och översyn i fråga 

om olika producentpåverkande styrmedel p(1 konsumentpolitikens omrtule 

som enligt direktiven utgjort tyngdpunkten i utredningsarbetet. Vid en 

översiktlig gcnomg~ing av de allmänna överväganden och förslag som 

kommitten redovisat mot bakgrunden av sin utvärdering och översyn har 

kammarrätten - fr{in de synpunkter kammarrätten har att företräda - inte 

funnit anledning föreligga till erinringar. Det sagda gäller framför allt i frilga 

om den betydelsefulla och centrala del i betänkandet som gäller riktlinje

systemet och des' utformning i framtiden. 

1.3 Kommcrskollegium (KK1: Kollegiet finner det rimligt att man som 

kommitten föresl~ir utöver nuvarande system med riktlinjer iiven prövar en 

självreglering som innebär att niiringslivets organisationer i vissa fall tar 

fram normer och svarar för normövervakning. 

Vad giiller riktlinjernas ställning i förhållande till Sveriges internationella 

handelsutbyte m. m. kan kollegiet konslati:ra att den underrättelseskyl

dighet till kollegiet som föreligger för myndigheter enligt kungörelsen 

1973: 233 (senaste lydelse enligt 1979: 1209) i huvudsak fungerat tillfreds

ställande vad avser relationerna till Konsumentverket. Kollegiet kan vi

dare bckriifta att för den praktiska tillämpningen av GATT-överenskom

melsen om tekniska handelshinder har riktlinjerna fdm svensk sida i dessa 

sammanhang fått betraktas som analoga med myndighetsföreskrifter. Stile

des har kollegiet enligt bestämmelser i denna överenskommelse och enligt 

en motsvarande informations- och konsultationsprocedur inom EFTA för 

svensk del fortlöpande notifierat Konsumentverkets riktlinjer och förslag 

till riktlinjer. Kollegiet vill i sammanhanget allmänt peka pi1 vikten av att 

riktlinjerna i största möjliga utstrtickning utformas med internationella 

normer som grund och att de tilliimpas på ett s[idant sätt att oberättigade 

hinder för internationell handel inte uppkommer. Vid utarbetandet av 

riktlinjcrna bör således bl. a. beaktas eventuella svårigheter för importen 

och eventuellt även för exporten (typ omställning av produktionen eller 

anpas~ning av informationen). Det synes därför rimligt att Konsumentver

ket med stöd av kollegiet bevakar att sädana hinder inte uppstår samt att 

verket även fortsättningsvis i sitt regclarbcte tar hänsyn till intressct av att 

undvika handelshinder. 

1.4 Stockholms Handelskammare: Större delen av det framlagda betänkan

det upptas av en utvärdering av riktlinjesystemets tilliimpning. Av denna 

omsorgsfulla genomgång framgar att riktlinjcsystemet numera fungcrar 

viil. H<mdelskammaren delar diirvid Kommittens uppfattning att riktlinjer 

även i fortsättningen bör användas som konsumentpolitiskt styrmedel. 

Vid sidan av riktlinjcsystemet bör enligt Kommitten ett system med 

självreglering kunna prövas. Kommitten tänker sig därvid att näringslivet i 
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vissa fall skall ta fram normer och svara för normövcrvakning inom fram

för allt informationsomriidet. Tyvärr gar Kommitten inte närmare in rf1 hur 

en sädan sjiilvreglering skall utforma;, i praktiken, varflir det Lir sv{in att i 

d..:talj bedöma förslaget. Enligt Handelskamman:n iir dock tanken på sjiilv

reglering tilltalande sii till vida att ett siidant system bör kunna ersiitta olika 

föreskrifter friln myndighetshåll. 

I.5 Marknadsdomstolen (MD): Kommitten har p<I ett förtjänstfullt siitt 

belyst den gLillande ordningen för producentpfiverkan på konsumentpoliti

kens område. Marknadsdomstolen kan i allt viisentligt instiimma i kommit

tens överväganden och förslag i kap. 9- l 3 i betänkandet. I anslutning till 

de särskilda kapitlen vill domstolen anföra följande. 

Kap. 9 

Marknad~domstolen delar kommittens uppfattning att riktlinjesystemet 

p[\ det hela taget fungerat väl och att det inte finns anledning till någon 

radikal for~indring i systemet. Detta bör dock kunna förbättras genom de 

åtgärder kommitten föreslår, främst indelningen av arbetet med framta

gande av riktlinjer i ett utredningsskede och ett förhandlingsskede. 

Kommitten förordar en ökad användning av sjiilvreglering inom närings

livet.Avsikten med förslaget är bl. a. att i större utsträckning än tidigare ta 

till vara det kunnande som finns inom näringslivet. Förslaget är samtidigt 

ett konkret uttryck för den av kommitten omnämnda principen om närings

livets huvudansvar för att konsumenternas beriittigade intressen tillgo

doses. Kommitten har av naturliga skäl avstått frän att ange hur ett system 

med självreglering skall se ut i detalj och det är diirför inte möjligt att 

närmare bedöma dess konkreta innebörd. Principiellt anser dock mark

nadsdomstolen att en ökad självreglering av angivet slag är av värde. 

förutsatt att de normer och regler som kan bli resultatet härav inte kommer 

i konflikt med de tankegfmgar som ligger bakom den marknadsriittsliga 

lagstiftningen. Kommitten utgår också från att konsumentverket skall be

hålla ett övergripande ansvar for normframtagning och normövcrvakning. 

Som kommitten päpekar är det viktigt att i normarbetet beaktas även de 

konkurrenspolitiska aspekterna. Över huvud taget är det glädjande att 

kommitten så utförligt behandlar konsumentpolitikens förhållande till kon

kurrensrätten. De uttalanden som kommitten gör i anslutning härtill lir 

enligt marknadsdomstolens mening väl avvägda. 

Kap. il 

Kommitten behandlar i detta kapitel riktlinjernas rättsliga karaktär. En

ligt kommittens bedömning bör riktlinjerna inte betecknas som rekommen

d<1tioner. eftersom denna term ger en niissvisande bild av riktlinjernas 

egentliga innebörd. Även marknadsdomstolen anser att ordet rekommen

dation inte pi1 ett tillräckligt klargörande siitt ger besked om riktlinjernas 
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plats i det konsumentpolitiska regelsystemet. Beteckningen riktlinje har. 

som kommitten anför. blivit ett inarbetat och accepterat begrepp och den 

kan därför med fördel användas även i framtiden. Tilläggas bör dock att 

kommitten (s. ~871 i be,krivningen av förhållandet mellan riktlinjer och i 

räthlig mening bindande föreskrifter torde ha alltför starkt betonat likhe

ten mellan de tvii regelslagen. Endast de riktlinjer som grundar sig p{1 

marknadsdomstolens beslut kan sägas ha en med straff regler likartad st~ill

nmg. 

\>larknadsdomslolen har ingen erinran mot kommittens uttalanden om 

riktlinjearbetets formella grund i instruktionen för konsumentverket. Dom

stolen tillstyrker förslaget till förtydligande av ingres~en till varje riktlinje. 

1.6 Näringsfrihetsombudsmannen (NOl: Kommitten har haft till uppdrag 

alt utvärdera och 'e över olika produc.:entpiiverkande qyrmedel pil konsu

mentpolitiken~ område. Tyngdpunkten i arbetet har legat pil att granska de 

riktlinjer som utarbetas av konsumentverket ( KOV I för företagens tilliimp

ning av generalklausulerna i marknadsföringslagcn (MFLI. Kommittens 

slutsats är att riktlinjesystemet efter vissa "inkörningsproblem" idag fun

gerar p~t ett tillfredsställande sätt. Några grundläggande foriindringar av 

detta system föreslås därför inte av kommitten. 

I kapitel 5 i betiinkandet diskuteras riktlinjernas inverkan på konkur

rensförhållandena inom näringslivet. Kapitlet innehåller en viirdefull ana

lys av de risker för negativa konkurrenseffekter som finns med riktlinje

verksamheten. NO delar kommittens uppfattning att dessa risker inte i 

migon nämnviird grad förverkligats. varför riktlinjearhetet av dessa skäl 

inte behöver ändras. Det iir emellertid väsentligt att medvetenhet hela 

tiden finns om de oHimpliga verkningar frirn konkurrenssynpunkt som kan 

uppkomma i dessa sammanhang. NO vill understryka vikten av att riktlin

jerna, för att inte hämma företagens produktutveckling. begränsas till 

sådana krav som är av väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt. Det 

iir också angeläget att riktlinjerna medger en flexibilitet, så att företagen 

har möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på olika sätt. 

Kommitten pf1pekar också att det sätt pi1 vilket näringslivet är repre~en

tcrat vid riktlin.ieforhandlingarna kan fä konkurrenssnedvridande effekter. 

NO vill här framhiHla att det bör vara ett ansvar för KOV att se till att olika 

grupper inom den aktuella branschen är representerade vid förhandlingar

na eller pfi annat siitt for möjlighet att framföra sina synpunkter. Aven 

företag som står utanför hransc.:horganisationcn pil omriidet liksom impor

törer och småföretag bör ges möjlighet att medverka vid framtagandet av 

riktlinjer. Om endast de branschledande. större företagen deltar i kontak

terna med KOV finns en risk för all riktlinjerna kommer att ställa onödigt 

höga kra\'. som de mindre företagen inte kan uppfylla till rimliga kostna

der. Resultatet kan hli ett dyrt i.iverskydd för konsumenterna samtidigt 

som konkurrenstrycket i hranschen minskar genom att de mindre företa

gen får sv<irare att hiivda sig. 
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För att hälla nere kostnaderna och bevara konkurrenstrycket är det 

vidare av största vikt att riktlinjerna s[i l[ingt möjligt anrassas till förekom

mande internationella normer sii att tekniska handclshinder inte tillskapas. 

P<i många varuområden är idag en fri import förutsättningen för en funge

rande konkurrens. 

Kommitten anser det önskvärt att som ett komplement till riktlinjerna 

pröva en sjiilvreglering. som innebiir att näringslivets organisationer i vissa 

fall tar fram normer och S\'arar för normövcrvakning under överinseende 

av KOY. NO iir positiv till att niiringslivet genom självsaneringsverksam

het i ökad utstriiekning själv tar ansvar for sina ~\tgiirder på marknadsfö

ringsområdet. En central normgivning bör dock inte ses som det primiira 

sättet för sanering. Bättre information till företagen om p;lvisade konsu

mentproblem och rådgivning om Wnkbara lösningar kan ofta vara tillriick

ligt. Som piipekas av kommitten kan även olika former av självreglerande 

f1tgärder a\' normativ karaktiir. pti samma sätt som normering genom 

riktlinjer. medföra vissa risker från konkurrenssynpunkt. Det finns därför 

anledning för NO att ägna uppmärksamhet åt utvecklingen rå detta områ

de. 

I prup. 1976177: 123 med förslag till konsumentkrcditlag fastslogs att 

KOYs riktlinjer har karaktär av rekommendationer. som inte är rättsligt 

bindande. Avgörande vid marknadsdomstolens <MD) prövning är diirfor 

inte om avvikelse skett från en riktlinje, utan om niiringsidkarens handlan

de strider mot någon av generalklausulerna i MFL. NO anser det med 

hänsyn till riktlinjernas icke-bindande karaktär principiellt olämpligt att 

dessa till helt övervägande del utformas som skall-regler. Aven om den 

nuvarande utformningen med föreslaget förtydligande om språkets inne

börd tills vidare kan accepteras som en nödlösning. bör enligt NOs uppfatt

ning på sikt eftersträvas att använda ett språk i riktlinjerna som klarare 

uttrycker reglernas rättsliga innebörd. 

I. 7 Statens pris- och kartellnämnd <SPK): Riktlinjekommittens uppdrag 

avsåg. allmänt sett. en översyn av tekniken och formerna för konsument

verkets producentpåverkandc insatser. Kommitten har inte funnit några 

grundläggande brister i den nuvarande ordningen enligt vilken utgivandct 

av riktlinjer från konsument verket utgör det viktigaste styrmedlet av 

normkaraktfa. Den kritik som i vissa sammanhang framförts mot tilliimp

ningcn av riktlinjesystemet betecknas av kommitten som överdriven. Vis

sa modifieringar och kompletteringar av detta system föreslås dock. 

Kommitten diskuterar bl. a. frågan om hur riktlinjerna bör betecknas 

och presenteras för att deras formella status - en mellanform mellan 

rekommendation och föreskrift - klart skall framgil. SPK ansluter sig till 

kommittens urpfattning att beteckningen riktlinjer i fortsättningen bör 

anviindas konsekvent och att sålunda bcniimningcn rekommendationer 

inte längre bör utnyttjas för att karaktiiriscra riktlinjerna. Niimnden finner 
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det välmotiverat att deras fö1tattningsmässiga grund tydligare framhiivs 

genom att, som kommitten förordar. redan i ingressen lämnas vissa hänvis

ningar av formell natur. bl. a. till den eller de paragrafer i marknadsförings

lagcn som i vai:je särskilt fall kan [iheropas som stöd för riktlinjerna. 

Riktlinjekommitten anser att näringsidkare och deras organisationer hör 

stimuleras att mera aktivt engagera sig i arhetet pä att förbättra konsumen

ternas ställning. Som ett kompletterande styrmedel föreslt1s därför ett 

system med självreglering. Detta skulle i första hand vara användhart i 

sadana frågor som har att göra med kravet p~i relevant information till 

konsumenterna om utbjudna varor och tjänster. I liimplig utsträckning 

skulle h~irvid enligt kommitten näringslivets organisationer kunna utarbeta 

och utge normer samt iiven utöva en viss övervakning av efterlevnaden. 

Avsikten har inte varit att inskränka konsumentverkets övergripandt· an

svar för utformningen av riktlinjer och tillsynen p[i detta omrftde, utan som 

nämnts endast att till skapa ett komplement. 

Om näringslivets organisationer i ökad utsträckning engagerar sig för 

~Jtgiirder som gynnar konsumenterna. exempelvis genom att ge medlem

marna anvisningar om en mera konsumentanpassad information i mark

nadsföringen. synes detta i princip vara positivt. SPK vill därför för sin del 

tillstyrka den av kommitten framfön.la tanken pi! sådan verksamhet. Till en 

början bör dock inte alltför stora förväntningar ställas på effekterna av 

sådana självregleringsinsatser. Det är sålunda viktigt att det slas fast att 

åtgärder av detta slag inte i något avseende begränsar aktionsmöjligheterna 

för samhällets konsumentvårdande organ eller företagens ansvar enligt 

marknadsföring.slagen. 

Den potentiella risken av att mera formaliserade självregleringsåtgärder 

inom näringslivet kan medföra inskränkningar i konkurrensen hör ocksa 

noga beaktas i detta sammanhang. Kommitten förordar att NO ägnar 

uppmärksamhet åt de problem med hänsyn till konkurrensfriheten som 

kan uppkomma till följd av ett utbyggt sjiilvregleringssystem. SPK finner 

detta viilmotiverat och ser det även som naturligt att nämnden som kon

kurrensvårdande myndighet - med instruktionsenlig uppgift att bl. a. un

dersöka förekomsten av konkurrensbegränsning inom näringslivet och 

vilken inverkan på effektiviteten och prishildningen inom niiringslivet som 

den kan fä - övervakar och utreder eventuella konkurrensbegränsande 

effekter av sådana sjiilvregleringsåtgiirder inom näringslivet. 

En motsvarande bevakning fr<ln konkurrenssynpunkt torde för övrigt 

böra kllmma i fr{1ga även när det gäller effekterna av de riktlinjer på 

marknadsföringsomrfidet som utges av konsumentverket. Enligt SPKs 

uppfattning förtjänar konkurrensaspekterna över huvud en större upp

miirksamhet än hittills i de sammanhang då nya riktlinjer skall utformas 

clh:r iildrc riktlinjer ses över. 

Ni.ir Jet gäller uppläggningen inom konsumentverket av det konkreta 

arbetet med att förbereda och lllforma riktlinjer anser kommitten att hittilb 
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tillämpad praxis i stort sett kan fiiljas även i fortsiittningen. Kommitten har 

emellertid preciserat den lämpliga arbetsmetodiken i ett särskilt handlägg

ningsschema. En nyhet blir enlig! detta förslag att en mera s1rikt uppdel

ning av proceduren gör~ i en utrednings- och en förhandlingsfa~. Del 

slutliga valet av styrmedel - t. ex. utfärdande av riktlinjer. annan myn

dighetsätgärd .::!ler självsanering - skall enligt kommittens intentioner ske 

först sedan utredningsarbe1ct slutförts. Niimndcn anser i likhet med kom

mitten att en pi:1 detta s:itt mera systematiserad planering av riktlinjearbett.:t 

kan vara rationell och därmed öka effektiviteten i si'1väl detta arbete som 

konsumentverkets övriga verksamhet. 

1.8 Konsument\'crkct (KOV): Konsumentverket far inledningsvis konsta

tera att riktlinjckommitten p~t ett adekvat s:itt belyst verkets verksamhet i 

fråga om marknadsinriktadt.: aktiviteter och de styrmedel m. m. som står 

till buds för aktiv product:ntpåvcrkan. När det giiller del Il i bt.:t;inkandct. 

"Beskrivning av gällande ordning··. kommer verket därför endast att 

beröra vissa detaljfrågor och d:irvid lilmna nilgra komplt:ttt:randt.: eller 

avvikande synpunkter. 

Rik 1/i nje sys le me Is l i/lii mpn inf,: 

Kommitten konstaterar i kapitel 3 att det främst från näringslivshåll 

riktats kritik mot KOV för att inte ha tillräckligt undersökt om olika 

riktlinjer tillgodoser ett verkligt konsumentbehov. och att KOV alltför 

okritiskt använt just riktlinjer som styrmedel utan att närmare utreda om 

andra medel skulle ge bättre resultat. Kommitten framh~iller samtidigt att 

dess huvudintryck dock är att kritiken inte längrt: iir aktuell. eftersom 

betyddsefulla förbättringar skett under senare iir. 

KOV vill i anslutning härtill framhålla att alla nu giHlande riktlinjer. 

vilket också kommitten i annat sammanhang konstaterat. utfärdats efter 

förhandlingar mt.:d näringslivet. KOV:s inställning har ocksil varit att s. k. 

branschöverenskommelser i princip skall reglera viil definierade frf1geställ

ningar av mera begränsad omfattning. medan i riktlinjerna tagits upp mera 

generella informations- och produktutformningsfrilgor. 

Innan arbt:tet med en riktlinje p[1börjats har det ocks[1 i högrt.: grad iin när 

det giiller arbetet med en branschöverenskommelse varit t:n strävan att 

utarbeta ett si'! allsidigt utredningsmatcrial som möjligt. 

Att i efterhand - med facit i hand - framföra kritik rörande valet av 

styrmedel i enskilda fall. diir t. ex. ändrade marknadsförhiillanden eller 

andra omstiindigheter kan ha föriindrat flirutsättningarna för riktlinjerna, 

får anses nog så lätt. För KOV iir utfärdade riktlinjer emt:llcrtid intt.: ni'1got 

statiskt utan verket har fortlöpandt: arbetat utifrån förutsiillningt:n att noga 

följa utvecklingen p{1 marknaden och riHta i\tgärder och styrmedel diirefter. 

Den av kommitten noterade minskningen av antalet utfördade riktlinjer 

efter 1979 i förhiillande till tidigare planer fär bl. a. ~es mot dt:t ny~s 



Prop. 1984/85: 213 ID 

anförda. Det m;I ocb{1 understrykas att skilda upp fall ningar mellan nä

ringslivet och KOV i samband med riktlinjeförhandlingar oftast gällt en

skilda avgriinsade frågor. problem eller formuleringar och inte val av 

styrmedel. Till yllermera visso har niiringslivct tidvis varit i det närmaste 

ohenäget att trMfa nya branschöverenskommelser. 

I m·.rnitt 3. 7 berör kommitten sdrigheterna att göra tillförlitliga ut viirdc

ringar av effekten av utfärdade riktlinjer. Kommitten framh;!ller därvid 

också. att man för KOV:s verksamhet inte alltid behöver stiilla s[i höga 

krav på utvtirderingsmaterialct. KOV h{1Jlcr med om detta och vill ocks~t 

understryka att i ell 1'limat med krympande resurser iir dd inte möjligt att 

avsälla nägra större belopp eller personalresur~er för mera grundliga ut

viirderingar. KOV hMler ocksii med om att en systematisk sammanställ

ning av erfarenheter som redan vunnits av gällande riktlinjer kan vara av 

viirde för den-fortsatta verksamheten. Verket kommer diirfor att sii snart 

möjligheter ges att överväga utformningen av en ~iidan sammanställning. 

KOV biträder de allmänna synpunkter som framförs i (l\'.1'11ill 3 .8 .1ista 

stycket om för- och nackdelar med riktlinjcsyslemets nuvarande utform

ning. 

KOV:s riktlin)l'r 11r rätts/i~ och f1111ktio11ell svm·inkel 

KOV vill stryka under kommittens synpunkt i kapitel 4 att fragan om 

riktlinjernas formellt rättsliga natur i princip bör s1'iljas fnin frågan om 

deras praktiska effekt som styrmedel för producentp:'iverkan. Riktlinjernas 

praktiska roll som ett effektivt styrmedel far sålunda inte övers1'uggas av 

en mera akademisk dis1'ussion om riktlinjernas juridiska status. med ris1' 

att styrmedlet förlorar i effektivitet. Som kommitten också framhåller är 

riktlinjerna ett smidigt instrument. som medger en successiv utveckling i 

arbetet med att förbättra konsumenternas situation, som bör bestå. 

Kommitten anför betriiffande provningsintyg att ett sädant ri1'tlinjckrav 

uppenbarligen ej kan vara rättsligt bindande för niiringsidkarcn. och att del 

bör övervägas om riktlinjerna bör innehålla formuleringar som kan ge ett 

si"idant intryck. Konsumcntver1'et vill till detta tilbgga att många riktlinjer. 

särskilt de av senare datum. enbart ger en anvisning till visst provningsför

forande. Även andra provningsrnetoder kan titt vara tänkbara. 

};011k11rre11s samt kost11ads/11ytt1i-t:{(ekter 

Av kommitten framförda synpunkter rörande riktlinjernas pi"1verkan på 

konkurrensförh{1llandena mellan olika företag och p;i produ1'tut vecklingen 

föranleder inte några särs1'ilda 1'ommentarer. KOV iir medvetet om pro

blemen och följer fortlöpande utvecklingen p<"i mar1'naden. 

När det gäller de ev. tekniska handelshinder som en riklinje 1'an medföra 

följer verket g;illande författningar och har fortlöpande kontakter med 

1'ommerskollegium. Några problem av betydelse har inte heller framkom

mit inom detta området. 

8 Riksdagl'll /98-li?i5. I .1a111/. ;\'r ]/3 
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Beträffande kostnads- och nyttlleffekten av riktlinjer håller KOV med 

om att en total kalkyl över riktlinjevcrksamhetens kostnader och nytta är 

av starkt hegränsat v~irde. Mera meningsfullt - men som ocks[i kommitten 

framhåller. om iin i praktiken sviirt - hör det vara att i vissa fall göra 

kalkyler över enskilda riktlinjers kostnads- och nyttoeffekter utifrån vissa 

preciserade antaganden. 

Sildana utvärderingar iir emellertid resurskrävande och är heller inte 

möjliga att utföra mer än i särskilda fall. KOV har dock när det gäller 

bindningar för utförsakning ( KOVFS 1979: 1 :!J li\tit göra en sädan analys 

som redovisats i KOVs rapport "Lönar det sig att testa bindningar för 

utförsf1kning'?" <Byra 3.1983-3-01 ). Trots att förutsättningarna i detta spe

ciella fall varit särskilt goda för en kostnads/nyttoanalys visar rapporten att 

kalkylresultaten iindå måste tolkas med stor försiktighet. 

Kommillcn framhttller att det med tanke pii framtida regelarhete iir av 

stort viirde all identifiera de kostnads- och nyttoeffekter som riktlinjer och 

liknande regler kan ge upphov till. Kommitten har därför upprättat en 

förteckning <bilaga S .1 l över de kostnads- och nyttoeffekter som kan 

tänkas uppstå som följd av nya riktlinjer. Avsikten iir att förteckningen 

skall kunna utgöra en "checklista" vid verkets kostnads/nyttoövervagan

den vid framtagning av nya riktlinjer. Även om verket inte vill frånkänna 

bilagan sitt värde som en inventering av teoretiskt möjliga kostnads- och 

nyttoeffekter är verket av den uppfattningen att en okritisk tillämpning av 

förteckningen som checklista skulle medföra risk för att onödigt och kost

nadskrävande arbete kommer att läggas ner för att söka leva upp till kravet 

att presentera en kostnads/nytto- analys i monetära termer. Det är i stället 

verkets förhoppning att det forskningsprojekt som f. n. bedrivs med syfte 

att få fram en modell för samhällsekonomisk kostnads/intäktskalkyl pä 

konsumentområdet skall ge ett förväntat resultat i form av en praktiskt 

tilliimplig modell som kan komma till användning i riktlinjearbetet. 

Riktlitiicr och andra konsumentpolitiska styrmedel 

Kommitten anser att riktlinjer bör bibehållas som KOV:s viktigaste 

styrmedel av normkaraktär. Likasii att överenskommelser med näringsli

vet även i fortsättningen bör anviindas som styrmedel. KOV delar i princip 

kommittens bedömning i detta hänseende. 

Kommitten framh[tllcr vidare att det iir önskviirt att som ett komplette

rande styrmedel pröva former för frivillig samverkan mellan KOV och 

näringslivet. s. k .. 1jiih·reglcring liknande den som finns och är under utar

betande i andra länder. Kommitten har i bilagan 2:-l till betänkandet 

redovisat utliincbka fiirh{tllanden vad gäller konsumentpolitiska styrmedel. 

Av denna framgilr att näringslivets sjiilvsanering i vissa andra Hinder spelar 

en mera framskjuten roll ptt normkontrnllcns område än i Sverige. Kom

mitten tiinkcr sig att sädan självreglering i första hand skall avse informa

tionsområdet och innebära att näringslivet arbetar fram ej!na normer inom 
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ett omr;ide och iwen svarar för viss normövcrvakning. Det betonas dock 

att KOV. som central myndighet för konsumentfdgor. även i fort<ittning

en skall ha det övergripande ansvaret för att. deb erforderliga normer tas 

fram, dels övervakning och uppföljning av att utarbetade normer följs. 

Som bilaga till betänkandet har kommitten fogat en inom NDM utarbe

tad promemoria, där ett tänkt s. k. självregleringssystem närmare skis

seras. Som bilaga har ocksa fogat:; en inom Sverige-. köprnannaförbund 

utarbetad promemoria om självreglering inom detaljhandels- och konsu

mentservicesektorn. 

KOV vill i första hand konstatera att en viss fortlöpande självsanering 

pitgf1r inom näringslivet. Det av kommitten nu föreslagna .. sj~ilvreglerings

systemet"' har KOV uppfattat som ett mera avgriinsat system. Kommitten 

har måhända därför valt uttrycket .. reglering". KOV skulle för sin del vilja 

utvidga begreppet och inte tala om "system" som mera för tanken till 

något·avgriinsat. KOV har däii'ör valt att använda uttrycket "självsane

ring". 

KOV delar uppfattningen att det är önskvärt med en utvidgad självsa

neringsverksamhet inom näring~livet som komplettering till verkets styr

medel på konsum<:ntområdet. Enligt vad verket kan förstå är man också 

inom näringslivet berett att ta upp diskussioner om att på försök pröva 

några särskilt utvalda självsaneringsprojekt. Verket å sin sida är villigt <11t 

diskutera olika samarbetsformer för verksamheten. Verket förutsätter vi

dare att samarhctet ot:h självsaneringsverksamheten kan ske på olika 

nivaer. St1dana nivf1er kan inom niiringslivet vara central niiringslivsorgani

sation. hranschorganisation eller enskilda företagare och för konsumentor

ganens del central. regional eller lokal nivå. Samarbetet skall inte nödvän

digtvis ha som utgångspunkt det i viss mån oklara hegreppet styrmedel. 

Det är också ;:ingeläget att näringslivet i ökad omfattning tar egna initiativ 

och utreder uppkommande konsumentproblem inom visst omrade samt 

utarbetar normer - om så behövs - för att lösa problemen. KOV skall 

sålunda inte i varje sammanhang behöva initiera och prioritera sådana 

åtgiirder även om verket. som nyss niimnts. iir villigt att samarbeta i 

sådan<1 frågor. 

Den sjiilvsaneringsverksamhet som KOV avser hör bl. a. grundas på att 

verket och näringslivet har fortlöpande kontakter och därvid får till stånd 

en form av s;1msyn i konkreta konsumentpolitiska frågor. Kanske allra 

viktigast iir att genom olika inforrnationsåtgärdcr fora ut denna samsyn till 

herörda nivåer inom näringslivet och konsumentorganen. Vissa kontakter 

under hand har redan förekommit mellan KOV och niiringslivet i dessa 

friigor och skall förhoppningsvis leda fram till att ett antal nya projekt pa 

självsaneringsområdct efter hand kan komma igiing. 

KOV instämmer i kommittens bedömning att konsument verket inte har 

resurser för mera omfattande och i!tcrkommande informationsinsatser till 

företagen om riktlinjer och riktlinjeregler och att det därför i huvudsak får 
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ankomma p<°t näringslivt:t att svara för <.kn fortlöpande informatiom:n i 

detta hänseende. Liksom hctriiffandc övrig självsant:ringsverksamhet iir 

KOV dock sjiilvfallet berett att samarbeta iiven i detta hiinseende inom 

ramen för tillgiingliga resurser. 

KOV delar uppfallningen att näringslivet i ökad omfallning hordc med

verka till att flera standarder tas fram inom konsumentomriidct. Av hetiin

kandet framgfir bl. a. att näringslivet har piltalat att vissa handelshinders

prohlem i vissa fall uppkommit i samhand med nya riktlinjer. Det synes 

därför naturligt att niiringslivet mer aktivt deltar i och st1)djer det sven~ka 

standardiseringsarbetet inom konsumentomriidet. SIS m~tste beredas iika

de möjligheter att inom konsumentomradct aktivt delta i och päverka 

internationellt standardiseringsarbete och därmed ocbå kunna medverka 

till att undanröja tekniska handelshinder genom att ut veckla gemensamma 

standarder eller att som svensk standard anta lämplig internationell stan

danl. 

I flertalet avsnitt i betiinkandet påtalas all niiringslivet riktat skarp kritik 

mot KOV:~ sätt att i inlcdning~skedet bedriva riktlinjeverksamheten. Kri

tiken har giillt i stort sett hela rikt linjeprocessen. Även om verket iir 

medvetet om att brister av olika slag kan h<t förelegat i inledningsskedet 

anser verket dock att kritiken i m~mga stycken varit obefogad och onyanse

rad. I vissa fall torde kritiken då den framförts snarare ha <\lerspeglat viss 

osiikerhet hos näringslivet och närmast varit förestavad av taktiska hiin

syn. 

Komillen konstaterar emellertid att riktlinjeförhandlingarna efter olika 

hegynnelsesvärigheter numera löper i stort sett utan friktioner. KOV vill 

inte odelat halla med om detta. Fortfarande kan riktlinjeförhandlingar bli 

mycket utdragna. Anledningen till detta har i vissa fall saklig grund. t. ex. 

önskemål om fördjupade utredningar av det aktuella konsumentproblemet. 

Man kan dock inte viirja sig från kiinslan att anledningen i vissa andra fall 

är att niiring~livet för ett .. uppehfillande försvar". 

Kommitten har nu föreslagit att utarbetandefascn delas upp i en utred

ningsdel och en förhandlingsdel. Även om utarbetandet av riktlinjer hittills 

i huvud~ak följt kommittens modell finner KOY det värdefullt med de 

förslag och preciseringar som kommitten gjort när del giiller framtagning~

processen. KOV st~iller sig emellertid tveksam till kommittens antydan om 

att .. någon slags öppna remisser .. eller .. hearings·· borde prövas för att 

söka aktivera konsumenterna i förhandlingsarbetet. En sådan åtgärd skulle 

sannolikt biide förlänga och komplicera framtagningen av nya riktlinjer 

samtidigt som det iir tveksamt om man skulle aktivera n~igra nya grupper 

konsumenter med ett s[1dant förfarande. 

KOV tillstyrker i övrigt de förslag som framförs enligt sammanfattning

en i kapitel - - - 12. V crket vill i denna del enbart göra följande 

kommentar: I beUinkandet, sid 291. framför kommitten - ej redovisat i 

sammanfattningen av förslagen - att det av reglerna bör framg{1 "att dt:t 
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angivna rrovningsförfarandet endast :ir en metod som KO\/ anvisar om en 

näringsidkäre vill bevisa att en vara urrfyller kraven i riktlinjerna ... 

Mf1nga riktlinja. sreciellt S:i.dana av senare datum. är redan nu till sin 

utformning sadana att angiven rekommendation friin kommitten urpfylls. 

1.9 Allmänna rcklamationsnämnden (ARN): Kommitten har haft till upp

gift att granska och ut värdera olika konsumentrolitiska styrmedel. Den har 

friimst intresserat sig för de generalklausuler om otillhörlig marknadsfö

ring. information och produktsiikerhet. som finns i ~ -4 g marknadsfo

ringslagen. samt för de utfyllande och kompletterande riktlinjer för tilHimp

ningen av klausulerna som konsumentverket (KO\/) meddelar. Till grund 

for kommitt~ns överväganden ligger bl. a. en fyllig redogörelst> för 

riktlinjesystemet i skilda hänseenden. Mot bakgrund av kommittens nyss 

antydda intrt:sseinriktning berörs i betiinbndet - trots dess utförlighet -

huvudsakligen bara de niiringsriittsliga konsck vcnserna. Att riktlinjerna 

kanske m:hä kan ha civilrättslig betydelse diskuteras inte närmare. 

Allmiinna reklamationsniimnden (/\RN) har till uppgift att på begäran av 

en enskild konsument pröva tvist mellan konsumenten och en näringsidka

re l'm en vara eller tjiinst som näringsidkaren har tillhandahftllit samt att ge 

en rekommendation om hur tvisten hör lösas. ARN har ibland anledning 

att ta ställning till vilken betydelse som konsumentverkets riktlinjer skall 

tillmiitas vid prövningen av enskilda iirenden. Nämnden avser diirför att i 

det följande främst uppehålla sig vid de civilrättsliga konsekvenserna av 

riktlinjesystemet sådana som niimnden har uppfattat dessa i sin verksam

het. De näringsrättsliga aspekterna. som niimnden normalt inte har anled

ning att överväga närmare. kommer att beröras mindre ingående. 

Kommitten har i sitt betänkande noggrant bt:lyst vilka styrmedel som 

står till buds för en aktiv producentpiiverkan. ARN kan i allt väsentligt 

ansluta sig till kommittens bedömningar. 

3. Riktlinjesystl'llH'IS tilliimpning 

I detta kapitel berörs hl. a. hur KO\/ uppmiirksammas pii konsument

problem och hur en riktlinje kan initieras. ARN nämns inte i detta sam

manhang. Med risk för överskattning av den egna verksamhetens betydel

se vågar ARN pfi,;ta att kommitten synes nfigot undervärdera nämndens 

betydelse för KOV:s s. k. prohlemuppfångning. Medan KO\/ årligen får in 

4-5000 skriftliga anmälningar om firet !betänkandets. 65) tar ARN emot 

inemot 8 000 skriftliga anmiilningar rörande konkreta konsumenttvister. 

ARN och KO\/ använder samma ADB-baserade diarium tIMDOCJ där 

sökning mellan diarierna kan göras. I ca hiilften av de till ARN inkomna 

ärendena meddelar niimnden hcslut efter en materiell prövning av en 

nämndavdelning i vilken ingiir företrädare för konsumentintressena. Dessa 

företrädare iir ofta tjänstemiin hos KO\/. Det ger verkets befattningshava

re information om många av de problem som kan möta den enskilda 

konsumenten. 
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Kon~urnentverkets ledamöter i nämnden har också möjlighet att vid 

nämndsammantriidena bilda sig en uppfattning om niimndens och också 

om niiringslivets syn på viktigare frågor. 

ARN expedierar fortlöpande samtliga nämndbeslut till KOV ~om infor

mation. Nämndens handläggare överliimnar vidare handlingar ur nämnd

ärenden där man har uppmärksammat sådana konsumentproblem som 

KOV normalt handlägger. Detta gäller både foigor som rör marknadsfö

ring~lagen och fri1gor som rör avtalsvillkorslagen. ARN :s tjänstemän stiir 

också till förfogande för de arbetsgrupper inom KOV som sysslar med 

riktlinjearbete. 

4. K(H':s ri/.:.1/i1tier ur riillsiif; och fi111/.:.1io11ell sy111·i11/.:.d 

ARN har i och för sig inte något att invända mot den beskrivning som 

görs i detta avsnitt angående riktlinjernas plats i det juridiska systemet. 

Som förut har antytts menar emellertid nämnden att riktlinjerna, trots att 

de formellt bara utgör rättsligt oförbindande rekommendationer. emellanåt 

änd~1 i realiteten får civilrättslig betydelse. ARN vill i det följande redogöra 

något för sina erfarenheter av detta. 

Vid en jämförelse mellan gällande riktlinjer och den praxis som har 

utvecklats inom ARN kan noteras att det endast är ett mindre antal 

riktlinjer som har haft en direkt inverkan på nämndens bedömningar. 

Bland dessa kan nämnas följande (se bilaga 2:2 sid. 285 i betänkandet) 

1977:2. 1978:5. 1979:2, 1979:3. 1979:8, 1980:2. 1981:3. 1982:4. Några 

preciserade exempel anges nedan. 

Riktlinjernas betydelse för ARN :s bedömningar varierar dock inom 

olika områden. Med hiinsyn till vad som förut har sagts om ARN:s betydel

se som informationskälla kan man dock konstatera att det finns ett växel

spel mellan den praxis som successivt utvecklas inom ARN och vissa av 

reglerna inom riktlinjesystemet. I många fall har i riktlinjerna helt enkelt 

"kodifierats" sådana principer som sedan länge varit praxis vid nämnden. 

Inom nämndens textilavdelning uppfattas riktlinjerna !KOVFS 1979: 8) i 

stort sett som bindande föreskrifter. Avvikelser från riktlinjernas regler 

betraktas normalt som fel i köprättslig mening (se bilaga AJ. 1 Riktlinjerna 

inom området har från början till en stor del baserats på nämndens praxis 

och de revideras allteftersom utvecklingen av t. ex. nya material fortskri

der. Den erfarenhet nämndens handläggare och föredragande inom avdel

ningen har gjort ~ir att riktlinjerna upplevs som bindande inom branschen 

och all de därför i allmiinhet följs. 

Riktlinjerna för personbilars energiförbrukning (KOVFS 1977: ::!) har 

varit uppe till diskussion i ett ärende som nämnden avgjorde 1980 (Dnr 80/ 

R846, se bilaga B). 1 Nämnden synes där ha varit beredd att anse att en icke 

ringa avvikelse från uppgifterna i biltypens bränsledeklaration bör betrak-

1 Bilagan här utesluten. 
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tas som ett fel i köprättslig mening. An:ndet - d:ir anmiilan:ns talan i och 

för sig ogillades - har haft stor betydt:lse vid hl. a. niimndens rildgivning 

till allmänheten och andra. 

Aven inom niimndens reseavdclning har KOV:s riktlinjer IKOVFS 

1979: 3) i flera fall haft hetyddse som utgångspunkt för vad som skall anses 

vara god sed vid marknadsföring av sällskapsresor. ii\'en om riktlinjerna 

inte uttryckligen synes ha citerats i nägot beslut (jfr bilaga Cl. 1 

Detsamma giilkr i n[igra ärenden rörande postorderförsiiljning. Om en 

siiljarc i en annons uteliimnar några av de uppgifter som enligt riktlinjerna 

för postorderförsäljning I KOVfS 1980: 2 l bör regleras där. har detta an

vänts som ett negativt tolkningsdatum mot siiljaren (se bilaga Dl. 1 

Sammanfattningsvis kan konstateras att riktlinjerna i vissa fall har getts 

en direkt civilrättslig genomslagskraft medan de inom andra omri1den 

endast har utgjort en av flera omstiindigheter av bt!lydelse för ARN:s 

hedömning av vad som anses vara vedertaget inom en aktuell bransch. 

9. Riktlinjf!f' och andra ko11.1·11111cntpolitiskll styrmedel 

ARN biträder kommittens förslag att det nuvarande systemet med rikt

linjer och överenskommelser med näringslivet behålls i huvudsak oföränd

rat. Riktlinjerna skall allts{1 även framgent ges samma karaktär av juridiskt 

inte bindande .. rekommendation·· som hittills. vare sig nu termen rekom

mendation används eller ej. Om riktlinjerna skulle upphöjas till tvingande 

föreskrifter kunde det medföra civilrättsliga följdeffektcr som är svåra att 

överblicka. 

Vad kommitten har anfört om möjligheterna att förbiittra och effektivise

ra framtagningsmetoderna för riktlinjerna synes i allt väsentligt över

tygande. Till iden om s. k. "public hearings .. eller "öppna remisser" 

stiiller sig ARN dock mer än tveksam. Detta från USA och dess speciella 

förhållanden hiimtadc uppslag synes knappast med fördel kunna omplan

teras i det svenska systemet. 

Kommitten har framhftllit att det iir önskvärt att som ett kompletterande 

styrmedel vid sidan av riktlinjerna pröva även andra former för en frivillig 

samverkan mellan näringslivet och KOV. s. k. självreglering. Till utred

ningsförslaget har också fogats två promemorior från näringslivets organi

sationer vilka ger uttryck för en positiv inställning till denna tanke. Något 

mera preciserat förslag till ett självrcgleringssystem finns dock inte i betän

kandet. och det är därför svårt att avgöra i vad mån de framförda ideerna 

låter sig genomföras i verkligheten. Förmodligen är det åtskilliga svårighe

ter som m~iste övervinnas innan ett fungerande självreglcringssystem kan 

sjösilttas. Förslaget är emellertid enligt ARN:s uppfattning väl värt att 

beredas vidare. 

1 Bilagan hiir utesluten. 
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Sjiilvreglcringcn tar enligt förslaget syfte huvudsakligen pf1 information 

enligt~ ~ marknad~fliringslagen. ARN vill i det hiir sammanhanget peka på 

möjligheten att inom ramen för ett ~jälvregleringssystem m till stånd en 

biittre reklamationshantcring fd\n niiringsliveh sida. Det borde såväl för 

konsumenterna som för niiringslivet vara av stor vikt att man genom 

sjiilvreglering tar tillvara möjligheten att förbättra rekl~mationshanteringen 

inom de enskilda företagen t:llcr deras organisationer. ARN saknar till

riickligt underlag för att f. n. föresl[1 konkreta iitgiin.ler eller liimplig instans 

för att handltigga dessa frågor. men är självfallet beredd att medverka i 

diskussioner om lämpliga iitgärder. Det bör nämnas att ARN tidigare. när 

det har upptiickh att en bransch. en generalagent eller t. o. m. ett enskilt 

företag har haft ett p;1tagligt stort antal iirenden vid nämnden. har tagit 

kontakt med näringsidkaren för att diskutera just reklamationshantcring

en. Dessa kontakter har mestadels medfört ett gott resultat och n:sulterat i 

ett avsevärt minskat antal reklamationer av detta slag. Atgiinlerna kommer 

dock av naturliga skäl alltid p!i ett sent stadium niir icke oansenliga re

surser frirn ARN redan har tagits i anspråk. 

Ärendetillströmningen vid ARN tenderar att åter öka och ARN får stora 

svårigheter att med minskande resurser bemästra den sålunda ökande 

arbetsbördan. En sjiilvreglering - eller kanske snarare självsanering - där 

reklamationshantering av enkla ärenden sköts inom näringslivet utan att 

ARN behöver blandas in bör ge nämnden bättre utrymme att ägna sig åt de 

"verkliga" tvisterna. 

1.10 Bankinspcktioncn: Bankinspektionen har inom sitt tillsynsområde 

uppgifter av samma slag som i övrigt ankommer på konsumentverket eller 

konsumentombudsmannen. Mellan verken har en arhetsfördelning upp

kommit med hänsyn bl. a. till om den konsumentskyddande verksamheten 

skall bedrivas med stöd av särskild lag eller p. g. a. allmänna tillsynsbe

stämmelser. t. ex. i hanklagarna. Det är dock naturligt att all sådan verk

samhet sker i niira samarbete mellan de två myndigheterna. 

Vad gäller tillsyn över marknadsföringsåtgärder är att märka att hankin

spektionen har att granska bankernas och andra tillsynsohjekts marknads

friring från sundhetssynpunkt. vilket kan innebära att marknadsföring, som 

i och för sig är godtagbar från marknadsföringslagens ( 1975: 1418) syn

punkter. kan medföra ingripanden från bankinspektionen, som t. ex. när 

antydan görs att kredit lättare kan erhållas vid anlitande av bankanknutet 

fastighetsförmedlingsföretag än annars. 

Tillsynen enligt konsumentkreditlagen ( 1977: 981) har sedan grundliig

gancle anvisningar utfärdats vållat små problem. Arbetet för de syften som 

uppbär lagen ( 1971: 112) om förhud mot oskiiliga avtalsvillkor har främst 

varit inriktad på en förändring av bankers. hypoteksinstituts. kreditaktie

bolags och finansbolags skuldebrevsformulär i konsument viinlig riktning. 
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Huvudvikten ligger i övrigt pi't prövning av klagom~1l friln allm~inhcten 

vilka starkt vuxit i antal från cl! 20-tal i början av 70-talet till f. n. ca. 500 

[irligen. Inspektionen ser denna sida såsom en av de allr<t viktigaste av de 

konsumentskyddande åtgiirdcrna, vilket kan belysas av all mellan ~n och 

30 procent av klagomålen har visat sig helt eller delvis berättigade. Av 

särskild vikt ~lr att klaganden någorlunda snabbt kan 1"<'1 besked om utg[mg

en av hans ärende. lnspektioncn har lH:ks<t genom olika f1tgärder kunnat 

undvika större balanser. Normalt kan inspektionens beslut pliräknas inom 

två till tre månader. 

Av det sagda framgår att inspektionens konsumentskydds verksamhet 

till en del avviker från konsumentverkeh nch komumentombudsmannens 

samt att problemen delvis är andra. De fragor som behandlats i betänkan

det har i regel inte någon motsvarighet i inspektionens verksamhet. Bank

inspektionen fiar diirför svårt all uttala sig angående de bedömningar som 

gjorts i betänkandet. Detsamma gäller kommittens fiirslag. lnspektioncn 

har cmelkrtid fr{m sina utgfmgspunkter inte funnit ankdning till erinringar 

mot förslag.en. 

1.11 Försäkringsinspektionen: Inspektionen har genom konsumentverkets 

riktlinjer för information om vissa konsumentförsäkringar, vilka utarbetats 

i samarbete med bl. a. inspektionen. erfarenhet av konsumentverkets arbe

te pii riktlinjeområdet. 

Inspektionen vill, i anslutning till kommittens förslag att näringslivets 

organisationer själva bör ta fram normer. t'riimst för information men även 

p;} andra områden, och svara för normövervakningen, erinra om att inom 

försiikringsbranschen sådana normer förekommer i form av överenskom

melser om marknadsföring av försäkring. om grundliiggande principer för 

skadebehandling samt riktlinjer för handläggningen vid misstanke om för

sök till försäkringsbedrägeri. Enligt inspektionens erfarenhet fungerar den

na självsanering i stort sett väl. 

Inspektionen har utifrån de synpunkter ämbetsverket har att företräda 

inte något att erinra mot kommittens förslag. 

l.12 Statens livsmedelsverk: Det aktuella betänkandet avser de delar av 

konsumentverkets verksamhetsområde som inte omfattas av speciallag

stiftning. Speciella bestämmelser om livsmedel äterftnns bl. a. i livsmedcls

lagen (SFS 1971: 51 J), livsmedelsförordningen (SFS 1971:807) och i kungö

relser utgivna av livsmedels verket. Livsmedels verket kommer därför inte 

att direkt beröras av förslagen i betänkandet. 

Verket vill dock tillstyrka kommittens förslag om all som ett komplette

rande styrmedel vid sidan om konsumentverkets riktlinjer pröva en själv

reglering som innebär att näringslivets organisationer i vissa fall tar fram 

egna normer och svarar för normövervakning under överinseende av kon

sumentverket. Inom livmedclsområdet praktiseras redan ett sådant förfa-
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rande genom den s. k. Normpack som är en frivillig sjiilvreglering inom 

förpackningsindustrin. Överenskommelsens syfte är att foimja konsumen

ternas. handelns och industrins intresse av produktsäkerhet hos materialet 

bl. a. till livsmcdclsforpackningar. Normsystemet för livsmedelsförpack

ningar är beroende av de spccialbestiimmclscr som livsmedelsverket med

delat i kungörelsen !SLY FS 1983: I) om främmande ämnen i livsmedel. 

Där finns angivet vissa högsta halter för olika ämnen som fär förekomma i 

och på livsmedel. Bestämmelserna reglerar alltsrt inte direkt sammansätt

ningen av forpackningsmatcrialen utan faststiiller endast högsta halter i 

och pii livsmedel för sådana iimnen som kan vandra (migrera) ldn förpack

ningarna till olika livsmedel. 

Livsmcdclsverket vill i detta sammanhang :iven upplysa om att verket 

har träffat en överenskommelse med livsmedelsbranschcn om en frivillig 

miirkning av jordnötsforpackningar. Märkningen skall innehålla en infor

mation till konsumenten om att små barn lätt kan sätta sådana nötter i 

halsen med ibland allvarliga skador som följd. Överenskommelsen tillkom 

efter förhandlingar med berörda delar av livsmedelsbranschcn och över

vakningen av att överenskommelsen följs delas av branschen och tillsyns

myndigheterna. 

1.13 Statens brandnämnd: Från de synpunkter brandnämnden har att före

träda har niimnden ingen erinran mot förslaget. 

1.14 Statens provningsanstalt <SP): SP är landets centrala institution för 

provning. kontroll och mätteknik. På uppdrag av näringsliv och förvaltning 

utför SP provning och teknisk utvärdering av material. produkter och 

system. I många fall syftar dessa provningar till att verifiera egenskaper 

som krävs eller rekommenderas i föreskrifter och anvisningar utfärdade av 

olika myndigheter. Produktegenskaper provas också ofta i anslutning till 

enskilda avtal. företagens utvecklingsarbete. tvister. skador, haverier etc. 

Mot denna bakgrund begränsar SP detta yttrande till vissa frågor som rör 

provning enligt Konsumentverkets riktlinjer. 

Ca en tredjedel av nuvarande riktlinjer innehåller produktkrav som 

endast kan verifieras genom någon form av provning. Normalt preciseras i 

riktlinjerna den provningsmetod som skall användas medan det som regel 

lämnas fritt för tillverkare/importör att välja vilket laboratorium som skall 

utföra provningen. SP anlitas för provning inom ett flertal produkt

områden. främst ytmaterial i bostäder (brandegenskaper). rid- och skid

hjälmar. reflexer. llytutrustning och sugnappar. 

I riktlinjerna stiills endast krav på att produktens egenskaper skall doku

menteras genom provning vid ett enda tillfälle (en form av typprovning). 

Detta är enligt SPs uppfattning en väsentlig svaghet hos riktlinjesystemet. 

Erfarenheter från en mängd områden visar nämligen att det faktum att en 

prototyp genomgått ett provningsprogram med godkänt resultat inte inne-
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bär nftgon garanti för att produktionen håller samma kvalitctsniv[1. Den 

tekniska od1 kommersiella utvecklingen gör det vidare ofta nödviindigt for 

tillverkarna att mer eller mindre kontinuerligt modifiera sin<1 produkter. 

~{tgon form av fortlöpande typefterkontrnll iir diirför nödvändig fiir att 

~iikerstiilla att produkterna uppfyller giillande krav. 

Som exempel på betydelsen av typdterkontroll kan fran SPs verksam

het väljas produktområdet optiska fordonskomponcnter. Dessa produkter 

är föremal för såväl typprovning som <lrliga typefterkontroller. Under 

kalenderåren 1981 och 1982 efterkontrollerades 129 typer. Av dessa fyllde 

ej 47 typer eller 36 0/:· de stiillda kraven. Ett annat exempel kan hämtas fran 

det elektriska området och SEMKOs marknadskontroll under verksam

hctsård 1981 -82. Kontrollen omfattade 559 iirenden. Utfärdat typgodkän

nande äterkallades i 6 % av fallen. 68 s;c. av ärendena resulterade i anmärk

ningar av mindre betydelse. vilka kunde korrigeras. Endast 26 I/i var hell 

utan anmärkningar. 

Sammanfattningsvis finner SP det angcliiget att nuvarande principer för 

Konsumentverkets riktlinjcsystem kompletteras med ett generellt krav pa 

tillverkare/importör att genom fortlöpande typefterkontroll säkerställa att 

tillverkade/importerade produkter uppfyller gällande krav. 

I.15 Statens mät- och provråd (MPRJ: MPR är central förvaltningsmyn

dighet för officiell provning och mätteknik. Enligt sin instruktion 

( 1983: 695) skall MPR bl. a. organisera och samordna prov- och m~itteknisk 

verksamhet enligt bestämmelserna i Jagen (1974: 896) och förordningen 

( 1974: 898) om riksprovplatser. Vidare skall l\lPR histå föreskrivande myn

digheter med råd i provningsfrägor och hjälp att beräkna ekonomiska 

följder av föreskrifter om provning samt följa utvecklingen inom det prov

tekniska området. hl. a. genom att jämföra provningskrav inom olika före

skriftsområden och vid behov föreslå därav motiverade åtgärder. 

Officiell provning definieras enligt lagen (1974: 896) om riksprovplatser 

m. m. som sådan provning som är föreskriven i Jag eller annan författning 

och som inte är egenkontroll. Under det senaste året har det gjorts en 

översyn av lagstiftningen om riksprovplatser. Utredningen om RPP-syste

met avgav i september 1983 betänkandet !Dsl 1983:22) Kontroll genom 

provning. Betänkandet är f. n. utsänt på remiss. 

RPP-utredningen har hl. a. övervägt avgränsningen av området för offi

ciell provning och föreslagit vissa förändringar. Utredningen har dock 

ansett att konsumentverkets riktlinjer. ~om f. n. frtm formell synpunkt är 

rekommendationer. liksom annan formellt frivillig provning även fortsätt

ningsvis bör falla utanför tillämpningsomrädet för officiell provning. MPR 

delar utredningens uppfattning. 
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Prorning ti!IFi(id 111· riktli1~jcr 

Ca en tredjedel av nuvarande riktlinjer innehåller olika former av krav ri'i 

provning. Även om dl'n rrovning som riktlinjerna ger urrhov till forml'ilt 

sett inte :ir officiell prLwning anser MPR att det kunnande och den erfaren

het av provningsfrågor som finn-; innm riksprovplatssystemet bör utnyttjas 

i fråga om provning med stöd av konsument verkets riktlinjer. 

I ficra fall stiills i riktlinjerna kra\' pii att vissa rrodukter skall genomgä 

en form av tyrrrovning. För att ~t1dana krav skall vara effektiva kriivs 

enligt MPR:s erfarcnhl't nt1gon form av kontroll av den löpande produk

tionen. Idag finns inga st1dana krav i riktlinjerna. Friin statens rrovnings

anstalts sida har man etkr rrovning rä eget initiativ urrmitrksammat att 

saluförda rrodukter i fiera fall intl.' urpfyller riktlinjernas krav. 

Inom den officiella rrovningwerksamheten följs krav p~1 typprovning 

normalt av krav p?t typefterkontroll. Härigenom far de föreskriftsutfar

dande myndigheterna genom rrovningsorganen~ försLirg en automatisk 

uppföljning av efterlevnaden av ställda krav. 

Ett annat tillvägagiingssätt kan vara att formulera kraven sa att det ställs 

krav på viss märkning av en produkt och att man till rätten till miirkning av 

en produkt anknyter villkor om efterkontroll. 

På samma sätt som inom den officiella provningsverksamheten iir det 

givetvis för konsumentverkets riktlinjer angeläget att utforma kraven p[t 

ett sä effektivt sätt som möjligt. I ovannämnda betänkande från RPP

utredningen har poängterats att variationen och kombinationsmöjlig

heterna av provningsformer bör öka. 

1.16 Riksrcvisionsverket <RRVl: Kiksrevisionsverket <RRV) avslutade 

1979 en förvaltningsrevision av konsumentverket. varvid bl. a. konsument

verkets arbete med riktlinjer studerades. I RRVs revisionsrapport <dnr 

1977: 1347) föreslogs hl. a. att konsument verket borde utvärdera hur rikt

linjerna fungerat som konsumentrolitiskt medel och att verket mera syste

matiskt borde pröva omfattningen av arbetet med riktlinjer. En utredning 

av dessa frågor har nu genomförts av riktlinjekommitten. Den beskrivning 

av gällande ordning som kommitten redovisar i del Il av sitt betänkande 

överensstämmer i huvudsak med den bild av riktlinjearbetet som framkom 

vid RR.Vs revision. På ett par punkter vill RRV dock göra vissa pf1pekan

den. 

Kommitten har i sin utvärdering funnit att den kritik som i slutet av 1970-

talet riktades mot riktlinjesystemet varit överdriven. Enligt RRVs mening 

fanns det vid denna tidpunkt inte oväsentliga brister i konsument verkets 

sätt att initiera och utarheta riktlinjer. S~idana hrister redovisas även på 

llera ställen i kommitt0ns betänkande. P~1 ~- 23'i anges t. ex. att utvärde

ringen visat att kritiken av att riktlinjeärenden varit otillräckligt förberedda 

niir konsumentverket tagit upp förhandlingar med niiringslivet inte varit 

obefogad. Som framgfar av bilagorna 3:2 och 3:3 har konsumentverket nu 
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iindrat reglerna för utarbetande a\' riktlinjer och piitagligt siinkt ambitions

nivån vad gäller omfattningen av riktlinjeprojekt. 

Kommitten fastslår i sin sammanfattning att efterlevnaden av riktlinjer

na varit tillfredsställande. Den gemllnförda efterlevnad~undersökningcn 

(bilaga 3:4) visar dock att i flertalet fall mindre iin hiilften a\' butikerna 

iakttagit riktlinjerna. Detta hör ses mot bakgrund av att miinga av de 

hittillwarande riktlinjerna rört olika former av silkerhetsutrustning, t. ex. 

flytvästar. ridhjälmar och brandvarnare, för vilka tillverkarna rimligen hör 

ha ett klart intresse av att utrustningen <:iv konsumentverket bedöms vara 

ilndam<ilsenlig. Det föreligger diirfor enligt RRV s mening en osäkerhet om 

hur riktlinjesystemct kommer att fungera vid en vidare tilliimpning. 

Siiili·reglering som kompletternnde .1·1_\"l"mcdi'I 

RRV ser positivt p{t kommittens förslag att riktlinjer i ökad utsträckning 

skall kunna ersättas av en självreglering. Friin statsfinansiell synpunkt iir 

det en fördel om vissa delar av riktlinjearbetet kan läggas pil niiringslivets 

organi<;ationer. Det kan förviinta~ att fbrctagen kommer att ta ett ~törn~ 

ansvar och bättre efterleva frivilliga normer. Sannolikt kommer sådana 

normer ocks~i att kunna utarbetas pfi ett snabbare och mindre byråkratiskt 

sätt än myndighetsnormer, som med nödvändighet måste följa vissa bc

stiimda handläggningsrutiner. 

Om kommittens förslag genomförs innebilr det att man inom konsument

varuområdet skulle rn fyra typer av regler: 

l l Konsumentverkets "skall"-riktlinjer 

2) Konsumentverkets "bör'"-riktlinjer 

3l Rranschöverensk0mmelser 

4) Näringslivets självreglering. 

För den enskilde företagaren och konsumenten milste det bli SV<lrt att 

avgöra hur cvingande de olika reglerna i praktiken iir. :\1ot denna hakgrund 

förcslär RRV att man prövar att ersätta regler av typ 2 och 3 med ~jiilvreg

lering. 

RRV delar kommittens uppfattning att konsumentverket fortfarande bör 

ha det övergripande ansvaret för att erforderliga normer finns. Konsu

mentverkets roll i självregleringssystemct behöver hiirvid klarliiggas. Om 

detta system skall fungera kriivs att det reella anwaret för utformningen av 

frivilliga normer ligger pä niiringslivets organisationer. Konsumentverket 

bör di! inte göra utredningsarbetct och inte heller ställa detaljerade krav på 

hur normerna skall utformas. D;iremot bör verket följa utvecklingen n:ir 

det giillcr det frivilliga normeringsarnell:t nch ingripa om normer inom 

ni1got omr~1de uppenbarligen skulle strida mot konsumenternas intressen 

eller pt1 ett otillbörligt s:itt hindra konkurrensen inom omrt1det. 

Sjiilvregleringssystemet s{1som det redovisas av N:iringslivets Delega

tion för Marknadsriitt thilaga 9: l) inneh~11ler hven förslag till "sj;ilvjusti~ 

inom de egna leden". RRV anser det vara vitrdefullt tlm n:iringslivet 
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medverkar i information och bevakning av regelefterlevnaden. Denna be

vakning bör dock enligt RRVs mening inte innehiilla något "dömande"" 

moment. Om en viss iltgärd är förenlig med marknadsföringslagen eller ej 

bör uteslutande ankomma p:l marknadsdomstolen att avgöra. 

Framtagning a1· ri/.:.tlinjcr 

RRV tillstyrker i allt viisentligt det föreslagna systemet för att utarbeta 

riktlinjer. Nilr konsumentverket kallar berörda intressenter till överlilgg

ningar bör sftledes verket ha genomfört en förstudie och ha en genomarbe

tad dokumentation. Denna bör, som kommitten anger. innehålla övervä

ganden om styrmedel och helst en analys av den nytta och kostnad som 

olika alternativ kan tänkas f1)ra med ~ig. Redan i detta läge hör man 

emellertid enligt RRVs uppfattning försöka klarlägga om problemet är 

lilmpat för självreglering eller om det bör bli aktuellt med mer bindande 

riktlinjer där ansvaret för det fortsatta arbetet ligger hos konsumentverket. 

I det senare fallet bör konsumentverket upprätta en plan för det fortsatta 

arbetet. Denna plan bör omfatta både den s. k. utredningsdelen och för

handlingsdelen. Att konsumentverket skulle genomföra ett omfattande 

utredningsarbete och sedan överHita slutförandet och publiceringen av 
riktlinjer på näringslivet överensstämmer inte med den syn på hur självreg

leringen skall fungera som redovisats i det föregående. RRV anser det 

dilrfor inte vara lämpligt att dela upp normarbetet på en avgränsad utred

ningsdel och en förhandlingsdel på det sätt som kommitten föreslagit. RRV 

anser också att den nuvarande förhandling~delen diir näringslivets organi

sationer har kommit att betraktas som en motpart (jfr bilaga 3:2J bör tonas 

ned. Tyngdpunkten i arbetet bör istället läggas på att belysa alternativa 

lösningar och konsekvenserna av olika alternativ. 

Ri/.:.tlinjernas riillsliga /.:.ara/.:.tiir 

I betänkandet redovisas att det fr. o. m. 1977 endast får förekomma tre 

typer av regler, niimligen föreskrifter, anvisningar och allmänna råd. En 

anvisning definieras härvid som en regd som skall främja en enhetlig 

tillämpning av en viss författning eller som skall bidra till en utveckling i 

viss riktning av praxis. RRV anser att konsumentverkets riktlinjer med 

denna terminologi utgör en anvisning och att det inte finns några motiv för 

att frångå den föreskrivna enhetliga terminologin. Termen anvisning an

vänds ocksft i flera riktlinjer. I KOV FS 1978: 7 anges t. ex. kravet på 

minsta bärförmåga för llytviistar i form av en anvisning. 

I betänkandet I Ds Ju 1982: 11) "Större klarhet ifråga llnl olika reglers 

riittsliga karaktär och syfte" föreslås att begreppet anvisning slopas. Frfa

gan uppstiir dä om konsument verkets riktlinjer skall hänföra~ till föreskrif

ter eller allmänna råd. Att kalla dem för allmänna råd av typ rekommenda

tion är enligt kommittens uppfattning av flera skäl missvisande. RRV delar 

kommittens uppfattning. 
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RRV har i det föregående förordat att kon~umentvakets riktlinjer skall 

begrimsas till s[1dana omriidcn där des~a iir avsedda att fö bindande karak

tiir. medan de nuvarande rekommenderade riktlinjerna (hiir-riktlinjer) fö

reslås föras över till området för sjiilvreglering. Med denna karaktär pii 

konsumentverkch regler bör dessa enligt RR V s mening hctecknas som 

föreskrifter. om förslaget i dt:t nämnda beliinkandet Ds Ju 19~2: 11 genom

förs. RRV vill i detta sammanhang peka p[1 att konsumcntvcrkeh riktlinjer 

har datum för ikraftträdande. vilket ytterligare markerar karaktiiren av 

föreskrifter. RRV vill också peka p~1 att flera myndigheter utfärdar före

skritier, som inte direkt är straffsanktioneradt'. utan som far riittsliga verk

ningar först efter ett beslut av en myndighet eller en domstol. /\rbetar

skydd~styrdsen hart. ex. bemyndigats utfärda tillämpningsföre~krifter till 

arbetsmiljölagen. /\ v de föreskrifter som hittills utfärdats har styrelsen 

endast i enstaka fall gjort föreskrifterna direkt straffsanktionerade. Flerta

let av qyrelsens föreskrifter får ri.ittsliga verkningar först sedan yrkesin

spektionen beslutat om ett föreläggande eller förbud. Konsumentverkets 

riktlinjer har samma karaktiir som sådana föreskrifter. 

Oavsett hur riktlinjerna fortsättningsvis betecknas anser RRV att be

myndigandet att utfärda regler bör ges som en foljdförfaltning till mark

nadsforingslagen och inte som nu i konsumentverkets instruktion. 

1.17 Länsstyrelsen i Södermanlands län: Länsstyrelsen instämmer i huvud

sak i kommittens förslag som ligger inom ramen för nuvarande system med 

konsumentverkets riktlinjer som främsta styrmedel. Riktlinjer har blivit ett 

etablerat regelsystem på konsumentpolitikens område och kan därför an

vända~ för att förbättra konsumenternas <;tiillning. Länsstyrehen anser att 

konsument verket m:'.iste vara den myndighet som har det övergripande 

ansvaret för riktlinjer. Detta innebär ocksa alt företag utanför organisatio

nerna kan n{is. 

Utredningens förslag om sjiilvrcglering. innebärande att näringslivets 

organisationer själva i vissa fall tar fram normer och svarar för normöver

vakning. synes vara ett tänkbart komplement till riktlinjer. Eftersom detta 

förslag är förankrat inom niiringslivet bör det medföra en förbättring av 

eftcrkvnaden av det informationskrav som finns i marknadsföringslagen. 

Mfinga miinniskor upplever i dag hristen p{i relevant information som ett 

stort problem. Det har varit sv~\rt att fri gehör hos niiringslivet för informa

tionsriktlinjer och efterlevnaden av dessa är mycket liig. 

Vid den marknadshevakning som länsstyrelsen hedriver har det visat sig 

all kännedL)m \'ffi riktlinjt'.rnas t'.Xistens och juridiska status idag har dålig 

genomslagskraft i dt'.taljhandeln. Detta hernr i miinga fall pii otillriicklig 

kun~kap om riktlinjer. Konsumentverkets förhoppning ··att niiringslivet 

genom självsanerande verksamhet i största möjliga utsträckning verkar for 

att riktlinjerna efterlevs'" fungerar inte i önskv~ird utsträ..:kning. Uiittre 

information frän bitde myndigheter och näringsliv hehövs för att riktlinjer

na skall fungera som ett verksamt styrmedel för producentpiiverkan. 
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1.18 Nyköpings kommuns konsumentnämnd: Konsumentniimnden stiiller 

sig frågande till hetänkandets slutsats att riktlinjernas genomslagskraft och 

efterlevnad lir god. 

Den erfarenher konsumentnämnden har frän den lokala marknaden och 

friln konsumentkllntorets verksamhet är 

att information om riktlinjerna till niiringsidkare från centralt håll är så 

gott som ohefintlig. företagen~ kiinncdom om riktlinjerna lir således myc

ket dålig. 

all information till konsumenterna från centralt hall iir likaså obefintlig. 

Frfin konsumentniimndens sida synes det svårt att tillfredssliillande infor

mera kon~umenterna. d[1 riktlinjerna iir svärförsti"1eliga i sin utformning. 

Efh!rsom riktlinjerna endast är rekommendationer. och efterlevnaden ej 

kontrolleras är det dessutom t vivclaktigt om konsumenten har någon nytta 

av att känna till dem. 

all eventuell efterlevnad av riktlinjer inte beror på att niiringsidkarna 

kiinner till dem utan att de har eget intresse av att informera konsumenten, 

som exempel kan nämnas att lokaltidningarna i vår kommun vid marknads

föringslagens tillhlivebe viigrade ta in annonser stridande mot marknadsfö

ringslagen. När det uppenbarades att ingen myndighet kontrollerade efter

levnaden av lagen och att anmälningar till Konsumentverket sällan ledde 

till någon iltgärd än mindre till nt1gon straffpåföljd slutade man på annons

avdelningarna med denna kontroll. Idag ger man i bästa fall information 

om hestiimmelserna, men stoppar inga annonser. 

all kommitten är ovetande om att ett oändligt antal anmälningar aldrig 

vidarchefordras till Konsumentverket, från den lokala konsumentverk

samheten på grund av att erfarenheten visat att det är resultatlöst. Vid 

telefonkontakter med Konsument verket avråder man också ofta att skicka 

in anmiilningar i medvetande om att man under nuvarande förhållanden 

inget kan göra åt dem. Varje dag får konsumentkontoret exempel pa 

!lagranta överträdelser mot marknadsföringslag, konsumentkreditlag och 

riktlinjer. Konsumentniimnden själv har ingen myndighetsutövande verk

samhet och kan inte heller åtgärda problemen. 

1111 i de enstaka fall KO eller MD-beslut tas i ett iirende ingen uppföljning 

sker om niiringsidkaren rättar sig efter beslutet eller ej. Konsumentnämn

den ifrilgasätter diirför .. Konsumentverkets många övervakningskanaler"' 

som hettinkandet nämner. 

Konsumentniimnden är pil grund av ovanstående erfarenheter friin den 

lokala marknaden kritisk mot riktlinjcsystemel och ifrågasiitter om inte 

rena tillämpningsföreskrifter av lagar vore att föredraga. Man skulle då 

vinna kompromisslösa föreskrifter att efterfölja~ av samtliga näringsidkare 

pf1 marknaden (riktlinjerna gäller ju för närvarande endast för de nliringsid

kare som iir anslutna till de med Konsument verket förhandlande bransch

organisationerna). Vidare måste tillskapas en myndighet som kontrollerar 

efterlevnaden av före~krifterna samt följer upp av KO och MD fattade 
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he-;lul. Re1;lut ska ocksil fattas snahht. för närvarande t<1r det I - 2 år och 

efter ~a l[ing tid blir de flesta ärenden av detta slag inaktuella. 

Alternativet till ovanstående förslag är att slopa riktlinje~ystemcl. lita till 

Jen av hetiinkandet framförda självregleringen samt satsa resurserna på 

stora informationsinsatser i förehyggande syfte i samarbete med den kom

munala konsument verksamheten. lnformationsinsatscrna ska d~i 1<1 upp de 

ii\"crgrip;mdc pwhlem på konsumentonm'tdet till exempel reklammetoder 

och hur de piiverkar miinniskopsyket, lära ut kritisk granskning. moderna 

manipulationsmctoder. tAktuellt excmpd iir hausse i raballkuponger. Nii

ringsidkarna höjer först priset och himnar sedan ut kuponger som beriitti

gar till rabatt) och giirna ligga ett steg före marknad-;föring-,branschcn. 

Konsumcntniimnden anser att massiva informationssatsningar för att 

göra konsumenterna medvetna iir att föredra framför snahbt föråldrad 

detaljgramknrng av branscher och produkter. Dessa kan dii kombinera~ 
med skaderapportering med direkt förbudsförehiggande för skadliga pro

dukter och tjänster enligt betiinkandets förslag. 

1.19 Eskilstuna kommuns konsumentnämnd: Begreppet konsumentpolitik 

är en sammanfattande beniimning på statsmakternas insatser i syfte all ta 

tillvara konsumenternas intressen. Ett styrmedel i detta arbete är Konsu

mentverkets riktlinjer. 

Riktlinjesystemet i form av förhandlingar med Konsumentverket och 

företrädare för näringslivet torde i huvudsak fungera bra. även om det är 

vLisentligt att peka pf1 riskerna med en dylik arbetsmetod. Eftersom riktlin

jearbetet är en typisk förhandlingsprodukt finns risk för att viktiga frågor 

för konsumenten kan liimnas oreglerade. 

I utredningens sammanfattning talar man om att efterlevnaden a\" riktlin

.ierna fungerar tillfredsställande. Trots att utredningen själv under avsnittet 

"riktlinje<;ystemets tillämpning" pekar på de sviirigheter Konsumentom

hudsmannen/Konsumentverket har att kontrollera efterlevnaden. Utred

ningen konstaterar vidare att .. Konsumentverket till skillnad från flertalet 

andra regelutfärdande myndigheter. inre har tillgång till en tillsynsorgani

sation där regionala eller lokala myndigheter vid hehov kan ingripa med 

tvangsmedel ·'. 

Vi konstaterar därför i likhet med utredningen att sviirigheter finns för 

Konsument verket att utliva kontroll. varför också viira invändningar riktar 

sig mot denna brist på efterlevnad och uppföljning och di! avseende 3 § 

:VtFL dvs. riktlinjer av informativ karaktär som t. ex. prisinformation. 

konsumentkrediter. Vidare anser vi att handhiggningstiden av iirenden 

!>Om riir avvikelser mot riktlinjesystemet tar nrimlig tid. Frirn det att 

anmälan inkommer till det att ett beslut eller överenskommelse träffas 

mellan Konsumentverket och motparten. blir handliiggningstiden ca 1-2 

är. Ar överenskommelse inte möjlig att göra utan ärendet m[1ste g{1 vidare 

till marknadsdomstolen för beslut tar det ytterligare tid. Denna långa 

handläggnings tid iir klart otillfredsstLillande. 

9 Uik.1clagc11 /98.fi85. I s11ml. l\'r 213 
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Vad betriiffar eftalevnaden av riktlinjerna visar erfarenheter fran det 

kommunala kl)nsumentvägledararbetet att dessa inte röJjs i Önskad omfatt

ning. Genom knntakter med enskilda konsumenter. anmiilningar mot an

nonser. egna gjorda undersökningar osv. fftr vi regelbundet bevis för detta. 

En mer aktiv kontroll av efterlevnaden av riktlinjerna iir en förutsiittning 

för att de ska bli det styrmcdd som var syftet niir dessa infördes. Därför 

bör ansvaret för detta arbete Higga-, s<'i niira kiillan som möjligt där pro

blemen kan viintas uppstä. Vär erfarenhet pekar pi'I att den kommunala 

konsumentviigledningen har de största förutsilttningarna att fungera som 

sådan problemuppfttngare. Diirför bör denna kontroll av riktlinjerna liiggas 

pi'! den kommunala nivtm. 

Viir uppfattning :ir därför att man bör efterstriiva att pä sikt fa denna 

omfördelning av ansvaret från central niv~1 till kommunal. i syfte att ästad

komma dels en effektivare kontroll. dels en snabbare ärendehantering. 

För att denna omfördelning skall kunna ske är förutsättningen att det i 

samtliga kommuner inrättas konsumentr[1dgivning. vilket tyviirr inte är 

fallet idag. 

Res<'/Tation: 

Vi ledamöter, Borghild Johansson och Siv Eriksson. reserverar oss mot 

majoritetens i Konsumentnämnden beslut betriiffande remissvar ang. 

"Knnsumentpolitiska styrmedel" SOU 1983-40. då vi delar utredningens 

förslag och anser att några ändringar ej är nödvändiga. 

1.20 Katrineholms kommuns konsumentnämnd: Konsumentnämnden är 

förvånad över att utredningen endast vänt sig till producenter. importörer/ 

grossister och i viss mån detaljister. Anviimlarna av produkter och tjänster 

- konsumenterna - har lämnats utanför. Orsaken till att man anser 

efterlevnaden av riktlinjerna tillfredsställande torde missen av att inte höra 

vad konsumenterna har tyckt. Resultatet av efterlevnaden skulle dil inte 

ens framstå som tillfredsställande. 

I de fall konsument erhållit en stl kallad "MÅNDAGSPRODLiKT" har 

det i m~inga fall visat sig att varken säljare. producent eller importör varit 

villig byta ut missfostret och taga ansvaret for en ohrukhar produkt. 

Niir det gäller "Passa-på-priser" avseende dagligvaror är det de stora 

grossistorganisationerna som styr. Landsbygdshutikerna har i många fall 

inte stora möjligheter att deltaga. Förpackningarna är för stora och det är 

inte miijligt fa dela på dem. Detta gör att man inte kan konkurrera pt1 lika 

villkor. 

Under de senaste dagarna har vi pii konsumentniimnden fatt i klagomtil 

p~i td varuhus för deras si-itt att siinka priset 10 procent. I det ena ärendet 

rör det sig om dammsugare. En person köpte en dammsugare till - som 

han trodde - nedsatt pris. Efter några dagar önskade han köpa ytterligare 

en likadan dammsugare till samma nedsatta pris. Han upplystes då om att 
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han into: kunde detta för tiden hade g[itt ut. Men han kunde fä köpa mot 

erfaggande av det ordinarie priset. Ordinarie priset var samma som det 

nedsatta. 

Det andra iirendct var köp av ångstrykjärn. som en dam betalat ett vis'1 

pris för. N:lgra veckor senare korn det en folder i hennes brevbda med 

erbjudande fö köpa samm~1 strykj:irn för ett nedsatt pris: som var samma 

hon betalade för sitt strykjiirn. Firman hade ökat det ordinarieprisi.:t med 

cirka I() procent. l\kd detta vill vi redovisa att det inte iir med sanning 

överensstiimmandc "att den 10-procentiga griinsen ej skapar någon speci

ell trygghet för konsumenten eftersom priset i 99 'X av fallen siinks med 

mera :in I 0 '/( ". 

A vtalsvillktlrslagen och kLmsumentkn:ditlagen iir tvfr lagar som siiljarsi

dan har sv<lrt att följa. Mänga ärendt:n anmiils inte till konsumentnämnden 

men de vi for in är en god mätare pil hur man behandlar godtrogna 

konsumenter. Siirskilt giiller detta konsumentens rätt till nedsättning av 

skuldbelopp vid förtidsbetalning av kreditbelopp. 

lletriiffande riktlinjer för siillskapsresor är det mänga ~om är ovetande 

om bestiimmeherna. 

Information till konsumenterna m{1stt: ökas. I nuliiget är det mänga som 

inte vet vilka skyldigheter och riittigheter de har. 

1 var inledning har vi framhttllit det som en stor miss att utredningen inte 

giillt konsumenterna. Dett.i har vi försökt motivera hiir ovan. Konsument

verkets strävan utg~ir på ~1tt ge konsumenterna möjligheter att hiivda sig 

mot säljarna. Om detta skall lyckas mftste den lokala konsument verksam

heten förstärkas med fullmakter att ingripa med omedelbar verkan. Som 

det nu iir gar det ett till två itr innan ett ärende kan slutföras och d[1 är 

grunden för ingripandet bortglömd av den anmälande konsumenten. 

Konsumentniimnden ansluter sig till riktlinje kommittens förslag med det 

tilliigget 

11tr kon!>umentniimndcrna får erforderliga fullmakter till direkt ingripan

de på det lokala planet: samt 

att en sammanslutning - där konsumenten är medlem - pä samma 

grund som branschsammanslutning får medverka föri"arandct vid sidan om 

KO. 

1.21 Flens kommuns konsumentnämnd: Konsumentniimndcn instämmer i 

stort med utredarnas förslag. De svnpunkter ~om anförs har diirför mer 

karaktären av randanmärkningar. 

Kc,nsumentnämnden har inget att erinra mot kommittens förslag att den 

nuvarande ordningen för produccntp{1verkan behi1lls. med knns111nentver

kets riktlinjer som det friimsta styrmedlet. Utredningens förslag om hur 

arbetet med framtagande av riktlinjer bör bedriva~ friin konsumt:ntverkcts 

sida förefaller relevant. men nämnden vill betona vikten av att konsument

verket aktivt arbetar för att få med konsumentorganisationerna i förhand-
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lingsarhetct inför framtagande av nya riktlinjer. Ett mer akti\·t deltagande 

friin organisationer som repres.::nterar konsumi:nt- och löntagargrupper 

bör bl. a. innebiira att möjlighi:terna till vidareinformation om konsumi:nt

'\kyddet i riktlinji:rna till enskilda konsumenter ökar. Dessutom kan man 

natllrligt utgii ifriin att kon<;umentorganisationi:rna besitter en kunskap om 

olika konsumentproblem som bör tillvaratas i utarbetandet av riktlinjer. 

I utredningen föreslås vidare att ett system med sjiilvreglering infiirs. 

Detta inni:biir att niiringslivets organisationt.:r i vissa fall ~jiilva skall ta fram 

normer för att forhiittra konsumenternas stiillning. Ävens~1 skulle niiringsli

vets organisationer själva kunna st[i för övervakning av dessa normer. 

Detta förslag kan naturligtvis ses Slllll ett utrniirkt komplement till konsu

mentverkets riktlinjer. men hör nog inte ges den tyngd som utredningen 

tycks anse. Att man genom cn ökad sjiilvreglering inom niiringslivt.:t skulle 

kunna frigiira resurser inom konsument verket före fal kr inte troligt. 

I tider av ekonomiska sv{irigheter för hushållen hör snarast konsument

verkets ri:surser ökas för att genom riktlinjer och överenskommeber stär

ka konsumenternas ställning. Frivilliga åtaganden friin niiringslivets sida 

att skydda konsumenterna får pil intet vi~ urholka det ansvar som konsu

mentverket har som övergripande myndighet pii detta område. 

1.22 Strängnäs kommuns konsumentnämnd: Konsumentverkets riktlinjer 

har säkerligen i många fall varit till nytta för konsumenterna. men efterlev

naden och informationen omkring dessa är bristfällig på många siitt. 

De !1esta konsumenter och många handlare kiinner inte till de riktlinjer 

som finns. 

Konsumentverket måste verka for att i mycket större omfattning nå ut 

med information och iiven övervaka branscherna. att ta större ansvar. Det 

borde inte vara. som det är i dag. att bara de seriösa företagen rättar sig 

efter de överenskommelser som finns. 

En satsning på ett färre antal riktlinjer och mera tyngd på de viktigaste 

kanske vore att nå ett bredare konsumentunderlag. Det är mvcket viktigt 

att både handlare/företagare och konsumenter även på mindre orter känner 

till vad som gäller inom detta omriide. 

Konsumentverket bör lägga en del av di: resurser som avsiitts för riktlin

jearbeiet även på bra informationsmaterial till kommunernas konsumenl

rådgivningar. På detta sätt kommer det förh,ippningsvis också en hit niir

mare konsumenterna. 

I.23 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Informa1io11 och ri/.:.1li1(jer (/.:.ap. 9-

IOJ. Grunden för riktlinjerna pil informationsomri1det ~1r marknadsförings

lagens I MFU * 3. I denna paragraf stadgas. att niiringsidkare kan {1läggas 

.. liimna information. som har siirskild betydelse friln konsumentsyn

punkt"'. Utredningen framhåller, att detta enligt lagens bokstav innebiir ett 

ganska strängt krav på behov. nytta eller efterfrftgan av information. I 
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förarbetena till MFL anges situationer diir '"ett inte helt ohetydligt behov 

fiireligger" av information och "inte bara s[1dana fall som iir särskilt 

allvarliga ... Förarbetena är således betydligt mjukare än \'ad lagtexten ger 

anvi•ming om. l utredningen säg' llCkså att MFL s 3 utan tvekan ger stöd 

for krav pfr information som avser bl. a. 

• varans eller tjiinstens innehåll. beskaffenhet och egenskaper 

• lämplig användning. förvaring och skötsel av varan 

• priset m:h betalningsvillkoren 

• förh[illandet i övrigt mellan siiljare och köpare 

• vem som tillverkar. importerar eller saluför varan eller tillhandahttller 

eller utför tj~insten 

Länsstyrcl.~en noterar med tillfreJsstiillclse. att enighet ri1Jer mellan 

näringslivssidan och konsumentsidan om vilka krav på information som 

kan anses viilmotiverade och som har stöd i giillande lag. Det har dock 

visat sig att efterlevnaden av vissa antagna riktlinjer om information varit 

tämligen ringa. 

Grunden för ell viil fungeramk marknads system är bl. a .. att konsumen

ten far tillgång till information för att kunna göra ett rationellt val. Fortfa

rande måste informationen inom vissa omdlden betecknas som otillriicklig 

och länsstyrelsen vill understryka betydelsen av att alla goda krafter sam

verkar för att astadkomma en förbättring. En av näringslivet självregle

rande verksamhet kan vara en bit i ett sådant mönster. men konsumentver

ket/KO bör iindå vara den instans som bevakar att inte för konsumenterna 

viktiga informationsområden förblir obeaktade. Genom att lägga det över

gripande ansvaret på en myndighet vinner man dessutom den fördelen, all 

även näringsidkare som står utanför branschorganisationer täcks in. Detta 

är viktigt. inte minst ur konkurrenssynpunkt. Man torde också kunna 

riikna med. att en av näringslivet bedriven självreglering minskar behovet 

av resurser på bevakningssidan. oavsett vem som står för övervakningen. 

Rikrliri.J<'l"fws riit1.1fig11 kamkrär !kap. 12 J 

Vid tillsynen av riktlinjernas efterlevnad har länsstyrelsen vid flera 

tillfällen erfarit. att detaljhandeln antingen varit okunnig om riktlinjers 

t:Xistens eller varit frägande inför den juridi~ka betydelsen av riktlinjer. 

Dellu har varit fallet såviil i produktsäkerhetsfrågor som i informationsfrå

gor. Informationen om att riktlinjer existerar på vissa områden och vad 

dessa i praktiken betyder för den enskilde näringsidkaren har uppenbarli

gen haft svärt all tränga igenom. 

Dtt marknadsforingslagens generalklausuler om information (* 3) och 

produktsäkerhet m. m. ( ~ 4) är riktlinjernas _juridiska bas. anser liinsstyrel

sen det vara viisentligt att detta klargörs. Den enskilde niiringsidkaren 

mi1stc pii ett bättre sätt än hittills fri information om dels att riktlinjer finns 

men också vad de praktiskt betyder. I det sammanhanget bör även infor

matiQn lämnas om vad som hiinder om riktlinjerna inte följs. 
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1.24 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: S11111ma11_forra11de sv11p1111kter f){) 

ko11.111111<'lllpolitisku .11vrnll'dd. Utredningen har enligt liinsstyrelsens me

ning gjort en noggrann genomgiing m:h utvärdering av de konsumentpoli

tiska. producentpiiverkande styrmedel - främst riktlin_iesystemet - som 

samhiillet har infört. De överväganden och förslag som har framlagts synes 

vi"ilgrundade. Till sin karaktär verkar förslagen miittfulla. Uinsstyrelsen 

har inga inviindningar emot förslagen. 

I direktiven för utredningen och i utredningens betiinkandc sägs det pi! 

flera håll att grunden för de konsumentpolitiska ätgiirderna m:h styrmedlen 

skall vara all de skall stödja konsumenterna. Det sägs ocksa att det för 

närvarande vore <:inskvärt med en mer aktiv medverkan av konsumentkol

lektivet. Samtidigt är det svfrrt i mimga avseenden att n{\ ut med informa

tion till konsumenterna, inte minst information om riktlinjer. 

Dit m{inga konsumenter just nu för uppleva minskande reala inkomster 

och stigande priser och avgifter. är det mycket angeläget att de konsument

fakta och - rt1d som konsumentverket kan ge verkligen nfo- ut till hushål

len. 

Marknaden för varor och tjänster blir efterhand mer och mer komplex. 

med ett ständigt större utbud. För konsumenterna blir den allt svårare att 

överblicka. Utredningen konstaterar att det finns stnra. eftersatta informa

tionsbehov. Uinsstyrelsen bedömer utvecklingstakten så snabb all de 

konsumentpolitiska organen har svårt att hänga med. Det råder uppenbart 

en obalans mellan företagens reklamresurser i form av direktreklam i 

brevlt1dorna och dagspressannonser och samhällsorganens resurser för 

konsumentupplysning. 

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang väcka frågan om en omdispone

ring av resurserna hos konsument verket. Enligt länsstyrelsens mening är 

det rimligt att samhiillet förstärker det stöd till hushållen som konsument

informationen utgör. Detta gäller särskilt i ett läge när reallönerna sjunker 

och det gäller att begränsa olika krav på ytterligare samhällsservice. 

Särskilda synpunkter 

Länsstyrelsen vill här ange några synpunkter pt1 vissa detaljfrägor i 

betiinkandet. Utredningens tanke att förstärka riktlinjerna biträds. En 

ytterligare förstilrkning kan uppnås om del i riktlinjerna framgår att före

trädarna för förhandlingsparterna enats om riktlinjen i friiga. En ökad 

genomslagskraft kan diirmed uppnås. Att riktlinjerna inte alltid för genom

slag~kraft f. n. kan skönjas ifråga om prisinformationen till konsumenter 

vid marknadsföring av varor i detaljhandeln. Riktlinjerna (KO V PS 198:!: I) 

inncbiir hL a. att samtliga varor i skyltfönster bör vara prismärkta_ Annu 

ett ilr efter riktlinjernas ikraftträdande är emellertid detta pf1 vissa håll inte 

fallet. Detta förh{tllande är icke tillfredsställande. Det framgår av den 

undersökning hemkonsulenten i länet nyligen företagit och redovisat till 

konsument verket. 
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Retr. riktlinjer om produktsäkerhet till skydd för liv och hiilsa kan det 

ihland vara angeläget alt tillverkare tidigt får reda pt1 konsumentorganis;:i

tionens och samhällets hedömning huruvida si1dana är önskviirda. Det kan 

dtirför övervägas om inte konsumentverket horde. exempelvis pii hegäran 

av berörda företag m. fl .. så tidigt som möjligt ge besked om tiinkta restrik

tioner i kommande riktlinjers form. 

Uin<.styrelsen har inledningsvis herört den obalans som dder mellan 

den kommersiella reklamen och samhiillets resurser p:1 konsumentomr~i

det. Friigan iir då hur ett bättre sakernas tillst~ind skall kunna uppniis. Inom 

tillgängliga resursramar kan möjligen ytterligare effekt uppnås. exempelvis 

om konsumentmyndigheterna. p:l ett för gemene man liitttillgängligt sätt. 

löpande kommer till tals. Ett utnyttjande av dagspressen i ökad utstriick· 

ning skulle dti kunna vara en möjlighet. Om konsumentmyndigheterna 

exempelvis under en lätt igenkiinnlig rubrik "Dagens Konsument" lö

pande kan ge viktiga konsumentpolitiska tips s[t skulle sannolikt genom

slagskraft uppnils. På samma ~iill borde. inom ramen för radio och TV. 

informationsforum av typ "Dagens Konsument" skapas. 

1.25 Sunds\'alls kommuns konsumentnämnd: Konsumentnämnden 1 

Sundsvall instämmer i huvudsak i riktlinjekommittcns grundläggande 

öven~iganden och förslag. 

Riktli11jer och ko11s11me11tpolitiska stvrmcdcl 

Konsumentn~imnden kan ej instämma i kommittens slubatser att infor

mationen om riktlinjer till företagen iir tillfredsställande. 

Som exempel kan nämnas 1982: I prisinformation och 1977: I riktlinjer 

för information till konsument vid tillfällig prisaktivitet för dagligvaror. 

Efterlevnaden av riktlinjer för tilltimpning av konsumentkreditlagen iir 

långt ifriln tillfredställande enligt vår mening. Det visar hl. a. marknadsun

dersökningcn som utförts i väst-Sverige av några kommuner. 

Övervakningen av uppställda regler och efterlevnaden av dem anser vi 

skulle kunna förbättras. 

Instämmer i att konsumenterna bör förb:ittra sina kunskaper om rikt

linjer m. m. 

När det gäller näringslivets möjligheter till en självreglering säsom ett 

kompletterande styrmedel ställer sig nämnden tveksam till exempelvis 

normövervakning. Detta med tanke pft att miinga n~iring,idkarc ej iir 

branschanslutna och för närvarande ej följer varken riktlinjer dler 

hranschöverenskommelser. 

Av övrig;t konsumentpolitiska styrmedel som tas upp i avsnitt 2.3.3. bör 

KOV :s verksamhetsområde förstärkas bl. a. verka for att utbildningen i 

konsumentfrågor för unga människor förh:ittras i alla sko(fimner. 

Konsumentnämnden vill som avslutning understryka vikten av att den 

regionala och kommunala konsumentverksamhcten förstiirks. Det kom-
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mer annars att vara svårt att möta de stora krav, som redan finns. som 

koföumenter och niiring~liv stiillcr r{1 verksamheterna siirskilt vad giiller 

information om bl. a. marknadsföringslagens tilliimpning. 

1.26 Produktåterk11llclsckommittcn: Rik1/i1~iesvs1c111c1 111. 111. ( a1·.rnilll'n 3 

och 9 i hctii11ka11dc!i. Vi räknar med att MD. KO och KOV kan komma att 

spela viktiga roller i ett [iterkallelsesystem och att bl. a. riktlinjer kan 

komma att anviindas som styrmedel iiven i återkallelsesammanhang. 

Riktlinjekommittens liverväganden och förslag i friiga om riktlinjer tar 

sikte pii att stärka effektiviteten hos institutet. Vi tillstyrker förslagen fr~tn 

de synrunkter vi har att beakta. 

Kommitten föreslår ocksä att som ett kompletterande styrmedel vid 

sidan av riktlinjerna prövas en sjiilvreglering innebiirande att näringslivets 

organisationer i vissa fall sjiilva tar fram normer och svarar för normöver

vakningen under överinseende av KOV. Exemrelvis pii sådana lösningar 

inom ilterkallelseområdet förekommer utomlands. För Sveriges del kan 

hänvisas till de instruktioner som läkemedelsbranschens organisationer i 

samråd med socialstyrelsens liikemedelsavdelning har utarbetat för läkc

medelsföretagens handläggning av reklamationer och indragningar av läke

medel. Vi vill, i d<.:t läge v{1rt arbete hittills har nått, endast uttala att 

styrmedel i form av en sil.dan självreglering under myndighetskontroll som 

det här gäller väl kan förtjäna att övervägas. t1tminstone på vissa produkt

omräden och i vissa siirskilda hiinseenden. 

1.27 Konsumentpolitiska kommitten: Riktlinjekommittens huvuJuppgift 

har varit att se över och utvärdera olika producentpiiverkande styrmedel 

pf1 konsumentpolitikens område. Tyngdpunkten har därvid kommit att 

ligga på granskningen av de riktlinjer som utarbetats av KOV för företa

gens tilhimpning av generalklausulerna i MFL. 

I våra uppgifter ingår bl. a. att söka v~irdera konsumentpolitikens förut

sättningar att möta de ändrade villkor som dagens och morgondagens 

konsumenter står inför. En av våra huvuduprgifter är diirvid att göra en 

avvägning mellan producentp[1verkan. konsumentinformation och konsu

mentutbildning samt ange var tyngdpunkten och resursanvändningen bör 

läggas i konsumentpolitiken. Vi skall vidare pröva om företagens och 

niiringslivets självsanering när det gäller bl. a. marknadsföring och avtals

villkor behöver utvecklas och stimuleras. 

Vi har säledes att pröva den konsumentpolitik för vilken riktlinjer och 

sjiilvsanering m. m. utgör medel som skall förverkliga de uppstiillda mäl

sättningarna. 

Mot denna bakgrund är riktlinjekommittcns ingäende redogörelse for 

och utviirdering av dessa konsumentpolitiska styrmedel sjiilvfallet av vikt 

för vårt arbete. 
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:\kd hänsyn till den korta tid som vi har arbetat nch då vi alltjiimt 

betinner ms i ett inledningsskcde av kommittearbctet finner vi det inte 

meningsfullt att i detta sammanhang anlägga synpunkter pil betrnkandct. 

1.18 Kooperatirn förhundet (KFl: Riktlinjc:komrnitten har haft i uppdrag 

att se över vissa konsumentpolitiska styrmedel. niimligcn olika medel för 

producentpåverkan - framför allt konsumentverkets riktlinjer för företa

gen~ marknadsföring till konsumenter. Att riktlinjer anviinds som styrme

del är silrskilt intressant ur den synpunkten att riktlinjerna inte är riittsligl 

bindande föreskrifter utan en form av rekommendationer. Kommitten har 

förtjiinstfullt undersökt och utviirderat riktlinjernas lämplighet som instru

ment att p{iverb nitringslivet i fr:lga om bade produktinformation och 

pruduktsiikerhet. 

Sammanfattningsvis konstaterar kommitten att konsumentverket nu 

tycks ha funnit framkomliga viigar och lämpliga uttrycksforrner för riktlin

jerna, och <lll dessa p!i det hela taget fungerar bra som styrmedel. KF ser 

inte n[1gon anledning att ifrågasätta detta. inte hetkr att ifrågasätta kom

mittens slutsats att det finns förutsättningar for att riktlinjerna framdeles 

skall kunna förbli ett effektivt producentpåverkande hjälpmedel. Det är 

ocks~i sannolikt att de kommer att fungera som ett ännu hättre instrument 

om. s~tSl)m föreslås. framtagningsarbetet mera markant än nu delas upp i 

tvil etapper: ett utrednings- och ett förhandlingsskede. KF tillstyrker detta 

förslag. 

Konsumentsidans medverkan i förhandlingsarbetet diskuteras på s. 238 i 

betänkandet. Kommitten noterar att konsumentverket ganska konsekvent 

brukar inhjuda företriidare för organiserade konsumentgrupper. när för

handlingarna rör konsumentprohlem inom dessas intressesfär. Enligt kom

mitten har dock de organisationer med hred förankring som i Sverige 

brukar an~es representera det allmänna konsumentintresset. hittill" inte 

funnit anledning att ta någon aktiv del i förhandlingsarbetet. Såvitt gäller 

konsumentkooperationen, med 1.9 miljoner medlemmar. är påståendet 

helt felaktigt. Vi har konsekvent deltagit i det forhandlingsarbete som vi 

fatt inhjudan till. 

N:igra nya styrmedel som alternativ till riktlinjerna fi.'lreslår kommitten 

inte. Den modell för "näringslivets självreglerande verksamhet" som vagt 

skisseras i hetänkandet. får enligt KF:s mening inte utvecklas till ett 

sjiilvstiindigt konsumentpolitiskt styrmedel. utan bör endast vara ett kom

plement till riktlinjerna. Det är i och för sig bra om näringslivet tar på sig 

ett större ansvar än hittills för utformning och efterlevnad av normer pa 

detta område - inte minst om det kan medföra kostnadsbesparingar för 

samhället. Det måste emellertid vara ett oeftergivligt krav att denna verk

samhet organiseras och genomförs i nära samräd med konsumentverket. 

Den får naturligtvis inte heller utgöra nf1got hinder för ett eventuellt riktlin

jearbete på omradet. - En förutsättning för att modellen skall fungera är 
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att konsumentintressena blir beaktade i erforJerlig utstriickning. Vi vill i 

det sammanhanget starkt betona all näringslivet här tar pii sig en utomor

dentligt svi(r uppgift. Iden kan dock vara värJ att pröva. 

KF tillstyrker de i"itgärder som föreslås i syfte att förtydliga riktlinjerna~ 

r~ittsliga karaktär. 

1.29 Snrigcs lndustriförbund !SI): Sveriges lnJustriförbund har hcretts 

tillfollc att yttra sig över rubricerade betänkande. Näringslivets Delegation 

för Marknadsrätt INDMl har ocks{t avgett ett yttranJe med anledning av 

betänkandet. SI är en av delegationens huvudmän och ansluter sig till vad 

som anförs i NDMs yttrande. Förbundet vill härutöver anföra följande vad 

giiller de förslag som framläggs i hetänkandet. 

K un.1·111nc nt 1 ·er kl' IS ha ndlti~1; ni n~ m· rikt/ i l!il'iire11Je11 111. 111. 

Förbundet vill bekräfta att rikt linjearbetet, d"ter påtagliga problem under 

de första [iren efter införandet av riktlinjesystemet. numera fungerar bätt

re. Detta hinJrar dock inte att en förbättring av Konsumentverkets <KOVJ 

riktlinjearbete, genom den mall för arbetet som kommitten föreslår. har 

goda utsikter att ytterligare bidra till att samarbete mellan verket och 

näringslivet kan fungera på ett smidigt och fruktbärande siitt. Kommitten 

betonar dock att den "idealprocess" man föreslår inte alltid kan tillämpas 

beroende på speciella omständigheter i det enskilda fallet. Speciellt pekar 

kommitten på att verket kan ha svårt i den s. k. utredningsfasen ta fram 

material som pil ett adekvat sätt belyser det konsumentproblem som disku

teras. Förbundet är självfallet berett att i den utsträckning resurserna 

medger i dylika fall bistå KOV med utredningshjälp. Det m{1ste dock 

betonas att ansvaret för att en godtagbar utredning kommer till stand måste 

åvila KOY. 

SJiill'reglering som styrmeJelsaltcrnuti1· 

I avsniuet 9: 3 föreslår kommitten att man prövar självreglering som ett 

komplement till KOYs riktlinjer och andra myndighetsinitierade åtgärder. 

Förslaget är enligt Förbundets mening mycket lovv:in men borde inte ha 

begränsats till att avse endast självreglering. Uppkommande konsument

problem löses nämligen inte alltid biist genom uppställandet av olika 

regler. Mimga g[mger torde andra åtgärder t. ex. branschvisa informations

projekt vara b~ide effektivare och billigare. Redan idag förekommer en lång 

rad olika projekt inom näringslivet. vilka kan sägas utgöra ett led i en 

självsanerandc verksamhet. Det är beklagligt att kommitten inte sökt kart

lägga förekommande aktiviteter av detta slag. 

Förbundet anser att det finns all anledning att skapa bättre förutsättning

ar för olika sjiilvsaneringsprojekt inom näringslivet. För att detta skall 

kunna ske bör emellertid KOV och andra myndigheter ges någon form av 

··mandat" att först låta näringslivet självt söka lösa uppkomna konsument-
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problem innan myndighcts[llgiinler ö\·crviigs. Man m~1stc ch.:ks{! n1ra på det 

klara meJ att frivilliga syskm av det slag som hiir iir aktuella inte kan fo 

samma marknadstiickning som ett obligatoriskt system. Vidare m(1stc man 

riikna med att det tar en viss tid innan ett sjiilvsancringssystem filr ordent

lig genomslagskraft bland de företag som iir anslutna till systemet. A andra 

;idan visar cfarenheten att den värdegemenskap som finns hos de företag 

som ansluter sig gör att systemet kan bli mycket effektivt. 

1.30 S\'ensk Industriförening: Föreningen delar kommittens uppfattning 

att stisom ett kompletterande styrmedel vill sidan av riktlinjerna hiir en 

självreglering prövas innebärande att niiringslivets organisationer i vissa 

fall tar fram rwrmer och svarar för normövervakning under överinseende 

av KOV. 

1.31. ~iiringslivets Delegation för marknadsrätt (ND!\1): Beskril'l1i11g och 

1111·ärdering. Tyngdpunkten i betiinkandet ligger på beskrivning och utvär

dering av marknad~föringslagen tMFL) och hur den kommit att tillämpas. 

NDM konstaterar att kommitten med stor omsorg - och inte utan en 

viss omständlighet - beskrivit hur MFL och de regler som vuxit fram i 

dess hägn fungerat i praktiken. Kommittens slutsatser i denna del bekräf

tar vad man haft p{1 bnn. niimligen att MFL fatt ett förh[illandevis gott 

genomslag samt att Konsumentverkets (KOV J riktlinjer vfallat vissa pro

blem men att en del av kritiken mot dem skjutit över m[ilet. 

NDM har medverkat vid praktiskt taget alla riktlinjeförhandlingar som 

hittills förts och också vid ett betydande antal andra normförhandlingar 

hos KOV. Pfi grundval av eri"arenheterna från dessa förhandlingar av 

skiftande art och omföng och av olika komplexitet vill NDM till en bör:ian 

betona att förhandlingarna mellan KOV och berörda niiringslivsföreträ

dare priiglats av båda parters strävan efter saklighet. Från verkets sida har 

mestadels visats en tydlig vilja att lyssna till framförda sakskäl och iiVen att 

beakta siidana. Då förhandlingarna dragit ut på tiden. har detta i övervä

gande antalet fall berott på ämnets komplicerade natur, särskilt svfirighe

terna att finna lösningar som kunde bedömas fungera i praktiken. Ibland 

har dock sjiilva sakfrt1gan kommit i bakgrunden till följd av meningsskiljak

tigheter antingen av mera övergripande natur. t. ex. om informationens 

form och överförande samt medieval. eller om valet av styrmedel och 

därtill knutna spörsmål. Dessa ~v~\righeter i förhandlingarna. som framför 

allt förekom under de första ären. torde väsentligen vara att tillskriva en 

alltför ostrukturerad framtagningsprocess. 

NDM anser all kommitten i avsnittet 3. Riktlinjesystemeb tillämpning. 

på ett vcderhiiftigt och riittvisande sätt beskrivit hur riktlinjcsystemet 

verkat hittills samt de problem som uppkommit och deras orsaker. NDM 

kan också stiilla ~ig bakom kommittens rositiva grundsyn p;i systemet s[1 

som den kommer till uttryck i avsnittet i fr{1ga. Den som bilaga 3: I intagna 
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intervjuundersökningen. Företagen och riktlin.iesystemet. <,ynes N DM 

vara ett viirdefullt initiativ friln kommittens sida. 

l'DM vill ge kommitten ett sär~kilt erkännanck for de principidla utred

ningarna i kapitel .'i om riktlinjer och annan producentp;\verkan fdn kon

kurrenssynpunkt. om riktlinjer och tekniska handelshinder samt. inte 

minst. om kostnads- och nyttoeffekter av riktlinjer m. m. 

N DM ah ser \ idare att kommitten i kapitel 6. I nformatiun. p;i ett nyan

serat satt beskrivit hur riktlinjesystemet hittills fungerat som ett medel att 

förverkliga lagstiftarens amhitioner h;ikom generalklausulen om informa

tion (3 * MFLJ. Även utvfaderingen är v:il avvägd. Samma allmiinna 

omdöme kan N DM avge när det giiller kapitel 7. Produkt säkerhet. 

S[1vitt NDM kiinncr till är utredningen av de konsumentpolitiska styr

medlen den första StL)rt upplagda utv:irdering av r:ittsliga styrmedel som 

gjorts i vårt land. Det kan därför tyckas n:1got förvirnande att kommitten 

inte funnit sig föranlfiten att belysa och diskutera de metodprohlem som 

man st:ills inför när det g:iller att utvärdera hur rättsliga regelkomplex 

påverkar olika adressatgruppers beteenden. Enligt N OMs mening framstår 

det ~om en brist att kommitten inte närmare belyst vilka ambitioner det är 

realistiskt att uppstiilla när det gäller följsamhet till samhiilleliga normer av 

skilda slag p:'i marknadsföringens område. En sådan hclysning synes vara 

angeliigen inte minst när det gäller att ge en bakgrund till utvärderingen av 

riktlinjer som konsumentpolitiskt styrmedel. jiimfort med andra tiinkbara 

styrmedel av mera konventionell typ. Erfarenheten från dehattcn kring 

riktlinjer som ett konsumentpolitiskt styrmedel visar nämligen att man på 

olik<! håll. både bland förespråkare för och kritiker av riktlinjcsystemet, 

svävar i den villfarelsen att dirt:kt rättsligt sanktionerade normer med 

något slags naturnödvändighet alltid skulle vara mera effektiva :in normer 

av annat slag. t. ex. i form av riktlinjer. Verkligheten är emellertid mycket 

mera komplicerad. Visserligen är tillgången till systematiserat vetande om 

effektiviteten hos olika sociala styrmedel begränsat. Redan nu kan det 

dock slås fast att ett stort antal faktorer påverkar normföljsamheten och att 

det ingalunda är givet att rättsligt sanktionerade normer i alla sammanhang 

följs bättre än normer som är sanktionerade på annat sätt. 

Mot nu anförda bakgrund \'äcker den rättsjämforande studien i bilaga 

2: 3. Fem myndigheters styrmedel. särskilt intresse. Kommitten jämför här 

olika styrmcdelstekniker. Tyv;irr stannar det vid en ansats till en huvud

sakligen deskriptiv framställning. Effektanalyser saknas. Studien har inte 

heller avsatt nämnvärda spår i själva betänkandet. NDM finner det beklag

ligt ittt man inte tagit vara ptt möjligheten att i detta söka åtminstone 

skissera vissa generella principer för vad en ut värdering av normer skall 

omfatta och hur den skall genomföras. 

Den omfattande rapport som ledamoten Bernitz utarbetat om konsu

mentpolitiska styrmedel i utlandet (bilaga 2: 4) innehåller sakinformation 

av stort intresse. Detta material har emellertid inte systematiskt utnyttjats i 

själva betänkandetexten. vilket också är att beklaga. 
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I anslutning till dessa allmiinna synpunkter pf1 kommitten' beskrivning 

llch utviirdering a\· MFL och riktlinjesystemet finner sig N DM fiiranl:'iten 

att redovisa n~1gra egna iakttagelser. 

Liksom rättsregler fungerar riktlinjer olika viil i olika sammanhang. 

Orsakerna till detta iir enligt NDMs bedömning oftast ime att ~öka i sjillva 

styrmedlets beskaffenhet utan i andra förhiillanden. Som exempel kan 

anföra, de problem som uppkommit när det giiller att normera prnduktin

formation utanför säljstiillet (jfr särskilt avsnitt 6.5). Sv<lrighetcrna har 

hetingah av informatiunens inneh<lll och medievalet och hade säkerligen 

varit döamma om statsmakterna 1975 valt ett annat styrmedelssystcm, 

t. ex. den modell som Reklamutredningen skisserade i bcliinkandet Infor

mation i reklamen fSOl.' 1974: 23). Ett annat exempel: I n{1gra fall har KOV 

~1lagts av lagstiftaren att kllmplettera viss lagstiftning med riktlinjer. St1 var 

fallet vid tillkomsten av konsumcntkreditlagen. Det iir ett ofta noterat 

förhållande att Riktlinjer för tillämpning av konsumcntkreditlagen 

( KOV FS 1979: I J inte fungerat enligt intentionerna. Detta heror delvis på 

tekniska ofullkomligheter hos en del <iV reglerna - brister vilka inte kunde 

förutses vid förhandlingarna som måste genomföras under hetydande tids

press. Den svaga genomslagskraften hos reglerna om uppgifter om den 

s. k. effektiva räntan heror dels på att konsumenterna inte förstått innebör

den av hegreppet dels på att begreppet iir svårt att hantera, iiven inom 

handeln. Riktlinjerna i fråga är också f. n. föremål för revision i syfte att 

komma till riitta med vissa konstaterade svagheter. 

I den mån riktlinjer används som medel att ;lstadkomma patagliga be

teendeförändringar - och detta har ju siirskilt varit fallet på informations

omriidct - får man räkna med att det tar tid att uppna målet. I miinga fall 

riicker det f. i\. inte med att stiilla upp regler. Man måste ocks{1 skapa 

förståelse och motivation for det eftersträvade hetecndet hos adressaterna. 

Det sagda gäller inte bara på konsumentpolitikens område utan är ett 

allmiingiltigt förhiillande, vilket inte heller har något omedelbart och nöd

vändigt sammanhang med det styrmedel eller den styrmedelsmix som 

viiljs. 

I den allmiinna debatten har det hävdats att det ofta tar alltför lång tid för 

KOV att förhandla fram riktlinjer och att en rätt för verket att meddela 

riittsligt bindande föreskrifter generellt sett snabbare skulle föra fram till 

miilet. Såvitt )'.; D:Vt kunnat finna saknas empiriskt underlag för allmängil

tiga päståcnden av denna an. Red\)visningen i bilaga 2: 3 ger inte stöd for 

antaganden i vare sig den ena eller den andra riktningen. NDMs egna 

erfarenheter och de informationer som NDM sökt fä fram via sina huvud

miin visar att en myndighet oftast behöver en ganska lång tid för att ta fram 

riillsligt bindande föreskrifter och att framtagningsproeessen binder förhål

landevis hetydande resurser. hl. a. för utredning och överliiggningar med 

berörda intres-.enter. Ingenting tyder pi1 att framtagningen av bindande 

föreskrifter normalt skulle ske snahb<ire ~in framtagning av riktlinjer med 

motsvarande sakinnchåll. 
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KOV1 lwndliigi:nini; m· rik1/i1!i<'iirende11111. m. 

Mot bakgrunden av sina inledningsvis redovisade. omfattande erfaren

heter fr[in rikt linjeförhandlingarna stiiller sig N DM helt bakom kommittens 

övcr\'ägandcn och förslag i avsnitt 9.4 betriiffande KOV.s hanuläggning av 

riktlinjeärcnden och andra styrmcdelsfrt1gor. NDM kan ocks{i bekräfta 

kommittens iakttageber att förhandlingsarbetet numera löper betydligt 

b~ittre än under de första åren. Som kommitten pt1pekar beror detta ocks{1 

pli att man även på niiringslivssidan fått fram liimpliga rutiner. 

5jii/i·reg/ering som styrmcde/salternatii· 

Kommitten förordar i avsnitt 9.3 att man även i värt land prövar själv

reglering som ett kompletterande styrmedel vid sidan av KOVs riktlinjer -

m:h vlil även vid sidan av andra myndighetsinitieradc f1tgiirder. Som kom

mitten redovisar har NDM p~! de~s begäran avlåtit en pm vari NDM 

framför vissa synpunkter p<'i och skisserar förslag om hur ett självrcgle

ringssystem av norm typ skulle kunna etableras (bilaga 9: I). 

Kommitten betonar i sina överviigandi.:n. enligt NDMs mening med all 

rätt. att det är en etablerad grundprincip i svensk konsumentpolitik att 

näringsidkarna har ett förstahandsansvar för att konsumenternas intressen 
blir tillgodosedda. Vidare skall de konsumentvf1rdande myndigheternas 

producentpåverkande arbete inriktas på att söka åstadkomma resultat för 

konsumenternas bästa i nhra samverkan med näringslivet och i första hand 

på frivillighetens väg. NDM vill i detta sammanhang framhålla att närings

livets roll när det gäller att främja god affärssed på marknadsföringsområ

det mt1stc ses i ett vidare perspektiv än kommitten - troligen mot bak

grund av direktiven - ansett sig kunna göra i betänkandet. Kommitten har 

i huvudsak uppmärksammat självreglering i form av intern normhildning 

och normövervakning inom näringslivet. Av tradition förekommer inom 

såväl företagen som näringslivets organisationer internaktiviteter av 

milnga andra slag för att befästa och vidareutveckla god affärssed i mark

nadsföringen. Sett friln funktionell synpunkt utgör iiven dessa aktiviteter. 

helt eller delvis. konsumentpolitiska styrmedel och en form av sjiilvregle

ring. 

Såsom NDM redan antytt i sin pm till kommitten förutsätter en realistisk 

bedömning siiväl av näringslivets hittillsvarande roll som av möjliga insat

ser från dess sida i framtiden på förevarande omd1de att man har hlicken 

öppen för att normbildning och normövervakning hara är ett bland många 

styrmedel. NDM vill ocks~I erinra om att det råder ett niira samspel mellan 

den riittsliga normbildningen på marknadsrättens område och normbild

ningen inom näringslivet - "god affärssed" utgör ett centralt n:kvisit i 

MFLs viktigaste generalklausul.::?. * MFL. Enligt NDMs uppfattning är det 

att heklaga att kommitten i sina överv;iganden inte diskuterat - eller 

kanske rättare. inte ansett sig kunna diskutera - styrmedelsproblematiken 

i detta vidare perspekti\'. 
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Man saknar också en diskussion av självregleringens förutsiittningar. 

svagheter och styrka. NDM vill h~ir siirskilt lietona alt man miciste beakta 

alt sjiilvreglering. liksom andra sociala processer av motsvarande slag. är 

en komplex företeelse som väl kan piiverkas utifrån men som inte låter sig 

kommenderas. Detta ger självregleringen en förankring inom adressat kret

sen (en "djurdimension") som en mer eller mindre tviingsvis genomflird 

normering ofta inte kan påriikna alt ff1 och som i många fall kan kompense

ra den kanske större breddvcrkan hos den senare. A andra sidan måste 

man ha blicken öppen för att självreglering som styrmedel betraktat ofta är 

trögrörlig. bl. a. som en följd av sin komplexitet. Redan av del nu sagda 

torde framgå att valet av lämpligaste styrmedel eller styrmedelsmix inte 

kan skt: med stl.id av n~igra förhållandcvi~ enkla. generellt giltiga mallar 

utan m{iste anpassas till förhållandena pii det område eller till den företeel

se som ~ir föremål för uppmärksamhet. 

NDM erinrar om att delegationen enligt stadgarna har till uppgift bl. a. 

att verka fiir alt konkurrensen inom n~iringslivet, i synnerhet marknadsfö

ringen. bedrivs i enlighet med god affärssc.:d. N DM fullföljer härvidlag en 

sedan lang tid tillbaka väl etablerad tradition inom det svemka näringsli

vet. Ett viktigt led i verksamheten är att på olika sätt verka for och 

stimulera interninsatser på olika plan i syfte att främja god affärssed i 

marknadsföringen. 

NDMs kansli har fortlöpande kontakter med närmast motsvarande nii

ringslivsorgan i bl. a. Finland och Norge samt Frankrike, Storbritannien, 

USA och Förbundsrepubliken Tyskland libom med Internationella Han

delskammaren. NDM kan på detta sätt nära följa den internationella ut

vecklingen av självregleringen (i vidsträckt mening) på marknadsföringens 

område. 

Sedan NDM avlät sin pm till kommitten har självregleringsfrfigor och 

andra näringslivsinterna initiativ di~kuterats vidare inom näringslivet. 

både i och utanför NDM. NDM har iiven kunnat notera ett växande 

intresse i andra länder för vad som ofta. men ni1got missvisande. brukar 

benämnas '"soft law'". Detta intresse kan förmärkas aven i länder där man 

inte. som hos oss. har en tradition av sjiilvreglering och '"civic spirit'" inom 

företagsamheten att falla tillbaka pa. 

Uppfattningen inom N DM är att man inte vare sig kan eller bör begriinsa 

niiringslivels interninsatser till normbildning. NDM har i sitt arbetspro

gram for 1984 avsatt resurser för att arbeta vidare med dt:ssa fdtgor i syfte 

att Higga fram förslag till konkreta projt!kt. NDM har ocks{1 nyligen inlett 

informellt samråd med KOV for att bl. a. kartlägga områden där behov av 

[1tgiirder kan föreligga och utomrättslig<i nliringslivsinitierade aktiviteter 

kan utgöra ett realistiskt alternativ till mera renodlat myndighetsoriente

rade styrmedel. 
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1.32 Standardiscringskommissionen i Sverige (SIS): Utredningen har haft 

uppdragl'.I att utvilrdera och se över olika producentpiiverkande styrmedel 

inom konsumentpnlitiken. Man skulle särskilt granska Konsumentverkets 

riktlinjer för företagens tillampning av generalklausulerna i marknadsfö

ringslagen om otillt-örlig marknadsföring. information och produktsäker

het. 

Som konstateras i sf1väl direktiven för utredningen. som i utredningens 

hetiinkanck har samhället piitagit sig ett allt större ansvar for normhild

ningen inom konsumentpolitikens omriu.k. Utredningen har ej h<:tft i upp

gift att övcrviiga iindringar i de grundläggande principer som konsument

politiken hygger pfi. utan ~narare att se i.iver de tekniska formerna for 

producentpåverkan. 

SIS vill rent principiellt hiivda att konsumentens ställning stiirks främst 

genom forhiittrad kunskap om och förm[1ga att uttrycka krav pii produkter 

som saluförs. En allt förlängt driven samhiillelig normhildning minskar på 

sikt konsumentens vaksamhet och ifragasiittande av undermttliga pro

dukter. Enligt SIS mening bör dföiör varje förslag om ökad reglering av 

marknaden noga prövas. sii att endast verkligt angelägna omraden hlir 

föremål för ingripanden. 

En sildan åtcrhttllsamhct fr[m samhällets sida medför ocksi1 att negativa 

effekter på andra omräden. än det rent konsumentpolitiska, undviks. Det 

kan gälla effekter p[1 handclspolitik och näringspolitik. men ocks[1 all

männa ekonomiska effekter om t. ex. kravnivaer siitts högn: än vad konsu

menten iir beredd att betala för. 

Nlir det gäller utredningens för.;,lag angående riktlinjearhetet berör SIS 

följande fr[igor: initieringsprocessen, anslutningen till standard. samt rikt

linjernas rättsliga karaktiir. Beträffande produktsäkerhetsfr<igorna vill SIS 

siirskilt framhiilla ""tredje-parts-certifiering"" som en alternativ form för 

kvalitets- och säkerhetspilverkan. 

Initiering a1· riktlinjearhetc 

Den probleminventering och -analys som bör föregå va1je nytt riktlinje

projekt har stora likheter med de överväganden som görs vid start av nya 

standardiseringsprojekt. SIS betonar här betydelsen av att varje problem

område noga väg~ mot andra problemomr[1den innan arhetet sätts igiing. sii 

att resurserna verkligen anviinds för de mest angelägna omrt1dena. Den 

interna in~truktion !Bernnkandets hilaga 3:2) som nu uppges giilla för 

handliiggning av riktlinjer inom Konsumentverket bör på denna punkt 

utveckla~. sf1 att initiativ till riktlinjearbete utsiitts för en omsorgsfull 

prövning. Bl. a. bör man redan pi\ detta stadium undersöka vilka andra 

viig<tr som kan leda till Jet aktuella problemets lösning utan att riktlinjer i 

den mening som här avses behöver tas fram. 



Prop. 1984/85: 213 145 

A11s/11t11ingcn till standard 

Utredningen framhåller b1.:tydelsen av atl fler s1andard1.:r tas fram inom 

konsurnenlvarunmri!del. Arbetet inom SIS hör enlig! utredningen om möj

ligt in1ensifi1.:ras. SIS not1.:rar med tillfredsställelse denna positiva inställ

ning till standardiseringen. 

En betydande del av den standardisering som rör konsumentvaror be

drivs vid d1.: till SJS anslutna fackorganen BST (Byggslandardiseringenl. 

SEK (Sv1.:nska Ekktriska Kommissionen) och SMS (Sveriges Mekanstan

dardiscringl. Hiir rör del sig om bostiider~ inredning och utrustning, hus

h{tlbmaskiner och hemelektronik. bilar, cyklar och fritidsbiltar etc. 

Andra frilgor behandlas inom SIS-STG (SJS StandardiseringsgruppJ som 

för övrigt tillsatt \!Il siirskild huvudkommitte for omradet konsument- och 

säkerh1.:tsteknik ( H K 36) m1.:d ansvar för sadana konsum1.:ntvaror som inte 

naturligt faller innm fackorganens eller andra huvudkommittcers arbets

omrt1dcn. Som exempel pa konsumentvamr som behandlas inom HK 36 

kan nämnas sporthjälmar. flytvästar. kläd- nch skomålt. möbkr, kksaker. 

Sedan huvudkommitten-; tillkomst 1977 har ett kontinuerligt informa

tionsutbyte iigt rum mellan Konsumentverket och SIS med fackorgan, 

rörande pägående och planerat arbete med riktlinjer inom Konsumentver

ket och med standarder inom standanliseringsorganen. Detta har skett mot 

bakgrund av atl HK 36 har till uppgift att vara forum för informationsut

byte mellan Konsumentverket och standa:·diseringsorganen och för be

handling av principfrågor rörande standardisering av konsumentvaror. 

I milnga fall hänvisar Konsumentverkets riktlinjer till gällande stan

darder för tekniska krav pil produkter lK:h/eller provningsmetoder. I andra 

fall har standardiseringsarbete och riktlinjearbele g?ttt hand i hand. Ett gott 

exempel hiirp{i är arbete! med europeisk !senare internationell) standard 

och svenska riktlinjer för leksakers siikerhet. Diir har samarbetet lett till att 

Konsument verkets riktlinjer hänvisar till den svenska standard som nästan 

hundraprlicentigt kommer att överensstämma med den internationella 

standarden. 

Trots den goda samverkan som alltsä finn~ mellan Konsumentverket 

och st•mdardiseringsorganen torde ytterligare ansträngningar erfordras för 

att fördjupa samarbetet och därmed siikerstiilla att standardiseringsarbe

tcts resultat kan utnyttjas optimalt i del konsumentpolitiska arbetet. 

SIS har noterat att den i beliinkandets bilaga 3:2 ätergivna Konsument

verkets interna instruktion i intet avseende berör kontakterna med stan

dardiscringsarbetet. Som framgi!tt ovan finns sitdana kontakter mellan SIS 

och Klinsurnentverkel. Dessa kontakter kan liimpligen preciseras i instruk

tionen. 

SIS iir av den meningen att riktlinjer för produkters utformning och 

prestanda bör bygga p~i standarder i si'i stor utsträckning som möjligt. 

Genom SIS aktiva deltagande i del internationella standardiseringsarbetct 

undviks darigenom uppkomstt:n av onödiga hinder för den internationella 

handeln. 

10 Rik.\ll<1.1.;<'ll /98.;i85. I .111111/. Nr :C 13 
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Riktlil~jernas rättsliga karaktär 

Utredningen föreslår att riktlinjer skall vara den term som iiven i fort

sättningen ~1sätts Konsumentverkets regler angaende företagens mark

nadsföring och produktutformning. Genom vissa föreslagna förtydliganden 

i riktlinjernas ingress skulle riktlinjernas innebörd bli lättare att förstå. 

SIS konsl<\terar att utredningen i1 ena sidan funnit att riktlinjerna i 

praktiken fungerar som om de vore bindande regler (föreskrifter) utan stöd 

i formell mmngivningskompetens. Utredningen önskar heller inte att rikt

linjerna betraktas som enbart rekommendationer. 

Å andra sidan konstaterar utredningen att det inte är befogat att föreslå 

ett system med bindande regler. SIS vill här instämma i kommittens 

bedömning. Den betydande grad av osäkerhet om riktlinjernas rättsliga 

status som piltalats. främst från näringslivet. torde dock komma att kvarstå 

iiven i fortsättningen. Det torde därför vara än mer befogat att undvika 

styrning medelst riktlinjer om inte särskilt synnerliga skäl föreligger. 

1.33 Hemkonsulenternas samrådsgrupp: Hemkonsuk:nterna instiimmcr i 

huvudsak i kommittens förslag som ligger inom ramen för nuvarande 

system med konsumentverkets riktlinjer som främsta styrmedel. Riktlinjer 

har blivit ett etablerat regelsystem på konsumentpolitikens område och 

kan därför anviindas för att förbättra konsumenternas ställning. 

Övervakningen av uppställda regler och efterlevnaden av dem anser vi 

skulle behöva förbättras. Utredningens förslag om självreglering. innebä

rande att n~lringslivets organisationer sjiilva i vissa fall tar fram normer och 

svarar för normövervakning. synes vara ett tänkbart komplement till rikt

linjer. Resurserna finns ju. År 1983 uppgår kostnaderna för företagens 

direktreklam samt annonser till 8 miljarder kronor. vilket kan jämföras 

med Konsumentverkets hela budget pa 39 miljoner kronor. 

Vi instämmer med kommitten att det vore önskvärt med en mer aktiv 

medverkan av konsumentkollektivet. Detta förutsätter dock att informa

tion når ut och skapar medvetna och kunniga konsumenter. Dock finns det 

tyviirr m[mga exempel på ovillighct från näringslivets sida att informera 

konsumenterna. Konsumentverkets försök för några il.r sedan att sprida 

information via faktablad i butikerna blev t. ex. inte särskilt framgångsrika. 

bl. a. beroende på att handeln var ovillig att betala verkets sjiilvkostnad för 

faktabladen. Även när det gäller information utanför sälj stället har det 

visat sig svart att vinna gehör for konsumentkravet om faktaupplysningar i 

reklamen. vilka betecknats som "informationsövergödning:" och ··negativ 

in format ionskoppling · ·. 

Då löntagarna. som iir en stor grupp konsumenter. just nu befinner sig i 

en lång period med minskande reala inkomster och stigande priser och 

avgifter. är Jet mycket angeläget att verkligen nå ut till hushållen med 

konsumentfakta. Eftersom förslaget om självsanering är förankrat inom 

niiringslivet är det v{1r förhoppning att det ska medföra en förbättring av 
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efterlevnaden av det informationskrav ~om finns i marknaJsföringslagen. 

Konsumentverket/KO bör ändä vara den instans som tillsammans med 

län~styn:lscns hemkonsulenter kontrollerar efterlevnaden och bevakar att 

inte för konsumenten viktiga informationsomrilden förblir obeaktade. 

Om konsumentinformationen trots kommittens föreslagna åtgiirder inte 

skulle förbiittra~ jämfört med situationen i dag bör man efter en tid över

viiga andra åtgärder. exempelvis att redan vid utarbetande av riktlinjer 

förankra dessa i marknadsdomstolen. 

Riktlinjernas riillsliga karaktiir 

Vid den marknadsbevakning som hemkonsulenterna bedriver har det 

visat sig att kännedom om riktlinjernas existens och juridiska status idag är 

Jålig i detaljhandeln. I likhet med kommitten anser vi det viktigt att 

riktlinjernas rättsliga innebörd förtydligas och stöder kommittens förslag 

härvidlag. Bättre information från hådc myndigheter och näringsliv behövs 

oekså för att riktlinjerna skall fungera som ett verksamt styrmedel för 

producentpåverkan. 

1.34 Konsumentvägledarnas förening: Enligt konsumentverkets instruktion 

skall man söka påverka producenter. distributörer och marknadsförare att 

avpassa sin verksamhet efter konsumenternas behov. Riktlinjer betraktas 

som det viktigaste instrumentet för s11dan päverkan. 

Från konsumentvägledarnas sida kan vi instämma i denna uppfattning. 

Riktlinjer har blivit ett viktigt instrument for att uppnå jämlikhet i konsu

mentpolitiken. även om resurser för s11Yäl skapande som övervakning av 

riktlinjer hittills inte varit tillräckliga. 

Utarbetandet av riktlinjer förutsätts ske genom förhandlingar mellan 

konsumentverket och näringslivet. men konsumentverket har också möj

ligheter att ge ut riktlinjer utan näringslivets medverkan. Hittills har dock 

riktlinjana framtagits i samråd med näringslivet. Detta har inte skett utan 

problem. Förhandlingarna har många g~rnger tagit lång tid, och det har 

ocksii hänt att förhandlingar avslutats utan att uppgörelse har triiffats. 

Urnga !1ehandlingstider och ett långtgående kompromissande kan innebära 

att kon~umenternas behov till slut inte kommer i främsta rummet. 

När nu riktlinjekommitten lägger fram sitt betänkande "'Konsumentpoli

tiska styrmedel .. ges den hittillsvarande verksamheten positiva omdömen. 

Bl. a. ~äger man att "'lnformationen om riktlinjerna till företagen bedömer 

vi vara tillfredsstiillande'". "'Kunskaperna hos företagen i gemen om före

komsten av riktlinjer synes vara god. Förhiittringar a\' konsumenternas 

kunskaper är önskviird", och ··övervakning av uppstiillda regler m:h 

efterlevnaden av dem kan betraktas som tillfredsstiillande". 

Utredningens uttalande om dåliga kunskaper om riktlinjer hos konsu

menterna anser vi vara felaktigt. Det har aldrig varit meningen att konsu

menterna skall informeras speciellt. Rikilinjerna iir avsedda för niiringsid-
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kare och dessa förutsälb följa dem. Om s[1 sker itr informationen till 

konsumenterna av underordnad betydelse. Vi kan ej heller instiimma i de 

övriga uttalandena. Vid förfrågan hos konsumentvägledarna i de 25 största 

kommunerna hitriidde~ denna var uppfattning av flertalet tillfrågade: 

44 s:i. hcdiimcr i11_f;m11a1io11l'!I om riktli11ia ri/I fi_ir1'/agcn .1ot11 d1l/ig. 39 r;( 

vet ej. och endast 13 <.:;,. w1scr den \'lira hra.' 

61 c,:; hcdii1111'1".f;Jrelllgens kunskaper om rikrlinjer som Jiilif.:ll. D '.·(:vet 

ej. och endast 13 q anser dem 1·ara hra.1 

7./ ~·; ans('!' att iin'tTakningen a1· rik1lit1icrf1111gcmr dåligr. 9 ~:; vet ej, och 

4 ':·(·linser dcn .timgcm hra.' 

Resultatet iir ett klart underkiinnande av det sätt på vilket det nuvarande 

systemet tillämpas. Undersökningsresultatet visar ocksii att det förslag 

som utredningen har lagt om sjiilvreglerande styrmedel som näringslivet 

skulle ;1ta sig. knappast skulle ha en möjlighet att fungera. 

Ett exempel som illmtrerar de erfarenheter på vilka vi bygger dir 

uppfattning gäller prisinformation. Kommitten anser att priset är en vä

sentlig information i samband med köp. Om jämförpriser saknas iir det 

rationella köpbeslutet i praktiken omöjligt. Jämförpriser vid dagligvaruin

köp tycks det dock vara omöjligt att få fram genom frivilliga förhandlingar. 

I en för alla konsumenter central informationsfriiga borde efter tio års 

förhandlingar lagstiftning ha övervägts. 

Vidare anser vi att företagens informationsverksamhet i stort sett inte 

har som främsta syfte att uttala sig om konsumenternas behov. När kom

mitten talar om riktlinjer som har självreglering som styrmedel och säger 

att en eller !lera branschorganisationer giirn11 i samråd med KOV skulle stå 

för informationen vill vi understryka vikten av att branschöverenskom

melser 111<1.1·11· ha träffats med konsumentverket om konsumentintresset ska 

kunna förutsättas bli skyddat. I motsats till kommitten ställer vi oss skep

tiska till företagens "kundkontaktavdelningar'', särskilt med tanke på 

möjligheterna att stiirka svaga konsumentgruppers situation p~ markna

den. 

Utredningen menar att de lokala konsumentorganen skulle kunna spela 

en viktig roll ocksä niir det gäller att verka för att styrmedlen fungerar på 

avsett siitt. Detta uttalanck kan vi biträda. Dock måste framhållas att 

konsumentverkets resurser kraftigt måste ökas, både vad gäller införandet 

av nya riktlinjer och handläggningen av ärenden beträffande misstänkta 

överträdelser. 

Vi vill oek<,f1 betona möjligheterna hos de kommunala konsumentorga

nens ddgivningsverksamhet att avläsa konsumenternas behov. Med hjälp 

av statistik friin denna verksamhet kan man p[1 ett siikert sätt avläsa dessa. 

P;\ så siitt finns möjligheter att bilda sig grundliiggande uppfattningar om 

konsumenternas hehov av riktlinjer, och därmed också att utnyttja denna 

information sfiväl vid beslut om tillkomst av nya riktlinjer som vid priori

teringsheslut. 
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1.35 Kooperativa konsumentgillesförbundet: Kooperativa konsument

gillesförbundet bn i många delar ansluta sig till de förslag som läggs av 

riktlinjckommittcn, även om förbundet kam.ke inte iir lika odelat överty

gad om att riktlinjesystemet från konsumentsynpunkt fungerar sii tillfreds

ställande som kommitten tycks anse. Riktlin.iesystemet bygger pa samar

betsvilja och kriiver tid och resurser frän biida sidors parter och leder ofta 

till kompromisser. Systemets svagheter kan i vissa fall komma att accen

tueras. t. ex. då alltför sned balans betriiffande parternas resurser inträder 

och/eller samarbesviljan kan ifrågasättas. Alla näringslivsföretriidare kan 

kanske inte förutsi1ttas varn "gentlemiin ... 

Vidare vill förbundet tillstyrka de 5.tgiirder som föresl~ts för att förtydliga 

riktlinjernas rättsliga karaktiir. 

1.36 Husmodersförhundct Hem och Samhälle: Förbundet delar uppfatt

ningcn att riktlinjc:rna for arbctct bör baseras pli förhandlingsöverenskom

melser. som st~tr i god överensstiimmclse med lagstiftarnas intentioner. 

Det iir en styrka att man kan förhandla fram st1<lana riktlinjer och att 

kunskaperna dä lättare föres ut till förctagen. Ur konsumentens synpunkt 

iir det dock lika viktigt att kunskaperna också sprides till dem som köper 

varorna och konsumerar dem. Ökad information liksom ökad kunskap 

genom undervisning och orientering om olika varor är viktiga moment i 

arbetet för spridning av riktlinjerna, spec. gäller detta varor som p[1 ett 

eller annat siitt kan vara skadliga för konsumenten. Viktigt är också att 

sfidana riktlinjer utfärdas att dessa efter information kan uppfattas på ett 

riktigt ~ätt av konsumenten. De förslag utredningen lämnat är ganska svåra 

för den vanlige konsumenten att fö. ut konkreta fakta ur vilka kan bli till 

nytta i den prakti<.ka konsumtionen. 

En mer överskiidlig sammanställning över aktuella riktlinjer är nödvän

dig om informationsarbetet skall ge bättre resultat än hittills, vilket är 

siirskilt angeläget. 

1.37 Landsorganisationen i S\'erige (LOt: Utrcdni1wrnppdrnge1 och 1111·iir

deri11g. Kommittens uppdrag har varit att utviirdera och se över olika 

producentpfaverkande styrmedel p{1 konsumentpl)litikens område. Tyngd

punkten i arbetet har legat på att granska de riktlinjer som utarbetas av 

Konsumentverket <KOVJ för företagens tillämpning av generalklausulerna 

i marknadsföring.slagen om otillbörlig marknadsföring, information och 

produktsiikerhet. Kommitten har utvärderat styrmedlen frän s[1viil prak

tiska som riittsliga utgångspunkter och har omfattat KOVs riktlinjer. 

KOVs handl;iggning av enskilda iirendcn. marknadsdomstolens beslut 

samt konsumentombudsmannens foreliiggande. Kommitten är enig om att 

det intc finns niigra grundläggande brister i <len nuvarande ordningen nch 

att efterlevnaden av i·iktlinjerna är tillfredsstiillande. Enigheten heror för

modligen pli sammansiittningen a\' kommitten. företriidare för niiringslivet 
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har dominerat. Kommitten har gjort en grundlig utviirdering av riktlinjear

betet men ger en alltför positiv hild av hur riktlinjesystcmet hittills har 

tilliimpats. Det borde vara självklart att efterlevnaden av riktlinjerna skulle 

vara tillrcdsstiillande eftersom de är produkter av förhandlingar mellan 

KOY och näringslivd. LO har en annan uppfattning än kommitten. LO 

anser att riktlinjesystemet har grundliiggande brister. Dessa bestfir i att: 

- Riktlinjerna bara är rekommendationer. 

Förhandlingarna med näringsliv och branschorganisationer tar lång tid. 

ofta flera år. Detta beror vid flera tillfällen på ovilja från näringslivet. 

KOV har fått sina anslag minskade under flera år. Riktlinjearbetet tar 

stora resurser. 
Efterlevnaden av riktlinjerna är dålig. 

Kom111itth1s ih·c1Tiiglmden och förslag 

Kommitten föreslår att den nuvarande ordningen för producentpäverkan 

bibehålls. Konsumentverkets ( KOYsJ ärendehandläggning blir även i fort

sättningen det kvantitativt sett mest betydelsefulla styrmedlet för produ

centpåverkan. Riktlinjerna består som det viktigaste styrmedlet av norm

karaktär. Näringsidkarna och deras organisationer bör stimuleras att mera 
aktivt engagera sig i arbetet att förbättra konsumenternas ställning bl. a. 
genom ett kompletterande styrmedel för en självreglering. 

Om kommittens förslag ang. "riktlinjerna" verkligen skall bli ett bättre 

skydd för konsumenterna anser LO att det måste bli möjligt att upphöja 

riktlinjerna till bindande föreskrifter med sanktionsmöjligheter. Detta blir 

då i princip samma slags uppgift som livsmedelsverket fullgör när de 

meddelar föreskrifter om innehåll i livsmedel eller den som arbetarskydds

styrelsen fullgör när den meddelar föreskrifter om skyddsanordningar för 

maskiner. 

LO förordar att KOV genom sin styrelse får befogenheten att utfärda 

dessa föreskrifter med sanktionsmöjligheter för områden där behov upp

står. 

Kommitten förordar också att som ett kompletterande styrmedel pröva 

former för frivillig samverkan mellan KOY och näringslivet, s. k. självre

glering, i stil med vad som finns i andra länder. 

LO ser positivt på detta och anser att det är ett viktigt komplement till all 

marknadslagstiftning. Det har heller inte funnits några hinder för vare sig 

näringsliv eller handel att följa redan träffade överenskommelser och rikt

linjer. LO kan här nämna ett par av de riktlinjer som efterlevs mycket 

dåligt. nämligen riktlinjen för tillämpning av konsumentkreditlagcn och 

riktlinjen om prisinformation till konsumenter vid marknadsföring av varor 

i detaljhandeln. 

LO anser att det är av största vikt att KOV även i fortsättningen skall ha 

ett övergripande ansvar för att nödvändiga normer tas fram på marknads

friringens område. Risken finns annars att självreglering främst leder till 

konkurrensbegränsning och mindre av förbättringar för konsumenterna. 
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t .38 S\'cnska Mctallinclustriarbetareförbundet: 

- Den nuvarande ordningen för producentpåverkan bör i sina huvuddrag 

bibehållas. KOVs iirendeham.föggning förblir s{tledes det kvantitativt 

sett mest betydelsefulla styrmedlet för producentpiiverkan. Riktlinjerna 

består som det viktigaste styrmedlet av normkaraktär. 

- Dessa riktlinjers riittsliga karaktiir bör dock ändras s[1 att det blir for· 

mcllt bindande föreskrifter. 

- Till dessa bindande föreskrifter bör kopplas sanktionsmöjligheter. 

- Det är önskvärt - men alls inte tillräckligt - att näringslivet och dess 

organisationer vidtar åtgiin.lcr i syfte att reglera det egna marknads upp· 

träda.odet (självreglering). Det är dock av största vikt att konsument ver

ket iiven i fortsiittningen har det övergripande ansvaret för att nödvän

diga normer tas fram. Denna självreglering torde ha sin största utveck

lingsmöjlighet på informationens område och kan diir finnas vid sidan av 

KOVs riktlinjer. 

- Arbetet på att uppnå förbättrade regler för niiringsidkarnas information 

till konsumenterna hör imensifieras. 

1.39 Tjänstemännens centralorganisation CfCO): Riktlinjekommittens upp

drag har varit att utvärdera och se över olika producentpåverkande styr

medel på konsumentpolitikens område. Tyngdpunkten i arbetet har legat 

på att granska Konsumentverkets riktlinjer för hur företagen skall tillämpa 

marknadsföringslagens generalklausuler om otillbörlig marknadsföring. in

formation och produktsäkerhet. 

Kommitten har haft en ganska snäv sammansättning. Utredningsarbetet 

tycks ha dominerats av företrädare för parterna i riklinjeförhandlingarna. 

dessutom av allt att döma främst av näringslivsparten. En mer allsidig 

sammansättning hade enligt TCOs mening måhända lett till att kommitten 

blivit mindre säker på sin huvudslutsats. den som samtidigt är en grundläg

gande utgångspunkt för de framlagda förslagen. nämligen att det inte synes 

föreligga "några mer fundamentala hrister" (sid 229) i riktlinjesystemet. 

Kommitten ger en alltför positiv bild av hur riktlinjesystemet hittills 

tillämpats. TCO anser systemet lida av brister. som i vissa fall skulle kunna 

kallas fundamentala. 

För det första tar riktlinjeförhandlingar ofta lång tid. ibland åtskilliga år. 
De nyligen avslutade förhandlingarna om riklinjer för information vid 

marknadsföring av viss elmateriel började föras redan 1979. Riktlinjerna 

träder i kraft 1984. 

Förhandlingar om riktlinjer för information vid försäljning av begagnad 

personbil har också förts sedan 1979. Möjligen kan förhandlingarna slut

föras under hösten men helt säkert är det inte. 

För det andra iir dessa ofta utdragna förhandlingar mycket resurskrävan

de. De förhandlande näringslivsorganisationerna torde i de flesta fall ha 

möjlighet till väsentligt större resursinsatser än Konsumentverket. Genom 
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de senaste årens anslagsminskningar har Konsumentverkets förhandlings

styrka undergriivts. samtidigt som mycket talar för att niiring.,livet st:irkt 

sin förhandlingsförmiiga i takt med att dess organisationer vunnit erfaren

heter av rikt linjeförhandlingar. 

För det tredje är efterlevnaden dtilig i fråga om vissa riktlinjer. Ett 

exempel pii detta är riktlinjen ( 1979: Il för tilliimpning av konsumentkredit

lagen. Niir konsumcntviigledare i Västsverige nyligen undersökte TV

handeln fann de sf1ledes att informationen kring krediten hade stora bris

ter. trots förekomsten av både lag och riktlinje. En annan riktlinje som 

efterlevs diiligt är enligt TCOs mening < 1982: I) prisinformation till konsu

menter vid marknadsföring av varor i detaljhandeln. 

A vgr:insade riktlinjer, främst siidana som rör säkerhet eller ett bestiimt 

slags produkter. torde efterlevas biittre än sådana riktlinjer som är av mer 

generell karaktär. När kommitten undersökte efterlevnaden av vissa rikt

linjer. koncentrerade den sig. som framgår av betänkandets bilaga 3: 4. pft 

den förstnämnda typen av riktlinjer. Men även dti kunde betydande brister 

i eftt:rlevnaden konstateras. 

För det fjärde kan Konsumentverket bara hålla ett begränsat antal 

riktlinjer vid liv. Förhandlingar. uppföljning och revidering tar stora re

surser i anspr{tk. Enligt TCOs uppfattning har verket inte administrativ 

kapacitet för särskilt många fler riktlinjer än idag. om inte andra viktiga 

konsumentpolitiska uppgifter skall eftersättas. 

Alla de här bristerna i riklinjesystemet kan återföras på ett par grundläg

gande förhållanden. Det ena är. som redan niimnts. de konsumentpolitiska 

organens begränsade resurser. På riksnivå har Konsumentverkets anslag 

skurits ner ganska kraftigt. På liinsplanet har antalet hemkonsulenter mins

kat. Och den kommunala konsumentvägledningen har inte alls byggts ut på 

det sätt som ursprungligen var avsett. 

Att ökade budgetmedel skulle anvisas till konsumentpolitiska ändamål 

är inte sannolikt i nuvarande statsfinansiclla och kommunalekonomiska 

läge. 

Diirfor kommer inte riktlinjeförhandlingar att föras och riktlinjer följas 

upp med den kraft som systemet förutsätter om det skall fungera i konsu

menternas intresse. 

Den andra förklaringen till bristerna i riktlinjesystemet är att detta förut

siittcr ett välvilligt näringsliv. När Konsumentverkets motpart inte iir 

välvillig drar riktlinjeförhandlingarna Hitt ut på tiden. Och efterlevnaden 

blir dålig. Kommitten konstaterar själv att den niiringsidkare som inte 

anser att det finns behov av riktlinjernas regler inte heller iir beniigen att 

följa dem !sid 921. Inget händer i allmänhet den näringsidkare som ignore

rar riktlinjerna. Tanken iir att en s;1dan niiringsidkare skall ""tillrättaföras 

under hand utan använding av tvångsmedel"" (sid 230). Men det finns idag 

ytterst begränsade resurser för ett sådant tillrättaforande. ätminstone i de 

fall det m[iste ske genom de konsumentvårdande myndigheternas försorg. 
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Kommitten vill lösa detta Jikmma genom ett system. där riktlinjerna 

kompletteras med överenskommelser av ännu lösare och mindre bindande 

karaktiir. Sådana skulle upplevas annorlunda och mer positivt av näringsli

vet. menar kommitten ... Medan !riktlinjerna) uppfattas som myndighcts

krav ses överenskommelserna sasom ett slags gentlemans agrecment var

igenom man frivilligt tar pi! sig vissa förpliktelser .. (sid 230). 

Till delta bnrue kommitten ha fogat reflexionen att ett gentlemcns agrec

ment med niiringslivet definitionsmihsigt bara omfattar gentlemen. Övriga 

företagare påverkas ej. 

Kommitten ser m:ksil positivt på möjligheterna au utveckla system för 

en näringslivets självreglering i konsumenternas intresse. Självreglering är 

enligt TCOs mening ett nödvändigt komplement till ;tll marknauslagstift

ning. Men sj:ilvreglering förutsätter fasta normer. grundade pil en viil 

fungerande lagsiiftning. tillämpad bl. a. genom riktlinjer och Marknads

Jomstolens dLJmar. Den kan alurig ersätta en sådan rättslig reglering. Da är 

nämligen risken stor att självregleringen främst leder till konkurrensbe

griinsning och inte till att konsumentintres~et tillgodoses. 

I kapitel 12 förs en relativt nyanserad diskussion rörande behovet att 

förtydliga riktlinjernas rättsliga karaktär. Enligt TCOs mening ligger det i 

konsumenternas intresse att riktlinjernas regler blir mer bindande än hit

tills för niiringsidkarna. Det innebär hl. a. att ökad försiktighet bör iakttas 

niir det gäller riktlinjer i bör-form. Det är i praktiken niistan omöjligt att 

beivra överträdelse av en bör-regel. Normalt bör därför endast skall-regler 

eftersträvas. 

Det nuvarande bemyndigandet att utfärda riktlinjer finns i Konsument

verkets instruktioner. För att stärka riktlinjernas rättsliga karaktär hör det 

övervviigas om det iir möjligt att ocks{1 grunda bemyndigandet i en regel i 

marknadsföringslagen. 

Avslutningsvis vill TCO framhålla att det är viktigt att den information 

om bl. a. riktlinjesystemet och enskilda riktlinjer som når konsumenterna 

ej enbart förmeulas av säljintressena. Informationen till konsumenterna 

har mfmga brister. Konsumentverket bör få resurser att förbättra den. 

En bättre medvetenhet och kunskap hos konsumenterna skulle bidra till 

att riktlinjernas efterlevnad kontrolleras bättre. Varken företag eller myn

digheter kan ersätta medvetna konsumenter. Producentpåverkan i en 

marknadsekonomi får inte enbart bli ett administrativt och juridiskt spel 

mellan myndigheter och företag. Ty dit kommer den att fungera dåligt. De 

viktigaste styrmedlen är - förutom en väl fungerande konkurrens - med

vetenhet. kunskap och handlingsberedskap hos enskilda konsumenter. 

1.40 Sveriges domareförbund: 9 riktlittier och andra konsumentpolitiska 

stYrmcdel. I vär näringsrättsliga lagstiftning har under senare tid införts ett 

antal generalklausuler inkriktade pä att stärka konsumenternas ställning pt1 

marknaden. Med stöLI av Jessa klausuler kan marknadsdom:;tolen i olika 
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-;ammanhang inskrida med förbud eller tdäggamk för de näringsidkare som 

använder sig av metoder som står i strid med de värderingar som råder 

eller anses böra råda p~1 marknaden. De rekommendationer i form av 

riktlinjer ~om konsumtvcrkct utarbetar tillsamman~ med berörda näring~

livsorganisationer fungerar som ett underlag bland andra för domstolens 

bedömning. 

Systemet med generalklausuler och riktlinjer av angivet slag represen

terar en ny rättslig modell i vär lagstiftning. Systemet har på detta rättsom

räde såvitt förbundet kunnat bedöma fungerat ändamålsenligt. 

Förbundet delar kommittens uppfattning att sättet för framtagningen av 

riktlinjerna bör förbättras. Den metod för riktlinjearhetet som kommitten 

rekommenderar förefaller lämplig. Det är viktigt att arbetet verkligen ges 

karaktären av samverkan mellan de olika intressen som berörs. Deltagarna 

i arbetet hör vara representativa för parterna p[i marknaden. Näringsfri

hetsombudsmannen bör engageras i ökad utsträckning för att säkerställa 

att konkurrenslagstiftningens intressen tillräckligt beaktas. 

Som ett alternativ till systemet med riktlinjer har kommitten lagt fram ett 

tämligen löst hilllel förslag till "självreglering". Förbundet anser det vara 

något tveksamt vad kommitten velat åstadkomma därmed. I den mån 

avsikten är att näringslivet självt skall sanera marknaden från otillbörliga 

förhållanden bör det uppmuntras. Det måste dock betonas att i alla sådana 

sammanhang medverkan från konsumentsidan är önskvärd om man vill 

åstadkomma ett slags normsystem som skulle kunna beaktas av marknads

domstolen. Underlaget för domstolens bedömning bör nämligen i så stor 

utsträckning som möjligt arbetas fram i samverkan mellan de olika intres

sen som berörs. 

12 Förtydliganden ifråga om riktlinjernas rättsliga karaktär 

Under arbetet med konsumentkreditlagen slogs fast att riktlinjerna är 

rekommendationer och inte rättsligt bindande föreskrifter. Härigenom 

udanröjdes. åtminstone hos de närmast berörda, de möjligheter till miss

förstånd som kan ha funnits. Det blev med andra ord klargjort att en 

avvikelse från en riktlinje inte utan vidare kan leda till att vederbörande 

fälls i marknadsdomstolen. Avgörande för utgången där är inte om en 

avvikelse har skett från riktlinjen som sådan utan om näringsidkarens 

handlande står i strid mot en lagregel. De aktuella lagreglerna innehåller 

emellertid inte några preciserade rekvisit - det är ju fråga om generalklau

suler. Avgörande för utgangen blir därför i praktiken de uppfattningar och 

värderingar. som domstolen finner vara befästa pa marknaden och stå i 

överensstämmelse med samhällets intressen. Det är uppenbart att före

komsten av riktlinjer måste tillmäta~ stor betydelse vid domstolens pröv

ning, om riktlinjerna har tillkommit genom en organiserad samverkan 

mellan kosument- och producentsidan. 
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A \'de sagda framg<lr att riktlinjerna - ehuru icke juridiskt bindande vare 

sig för marknadsdomstolen eller för enskilda niiringsidkare - har en myc

ket central ställning i systemet. Förbundet har icke något all erinra mot 

denna ordning. Enligt förbundet~ uppfattning hör riktlinjerna - med oför

~indrad rättslig karaktär - även fortsiittningsvi~ benämnas just riktlinjer. 

Man kan emellertid inte, trots den formalisering av riktlinjearbetet som 

föreslås. utesluta att det kan komma att ges ut riktlinjer som inte svarar 

mot de uppfattningar och värderingar som kan anses befästa i samhället. 

Det är därför viktigt alt det alltid klart framgår att riktlinjerna är rekom

mendationer och inte bindande föreskrifter. och att det är marknadsdom

stolen som i förekommande fall avgör om en avvikelse fran en riktlinje 

strider mot lag dler ej. Klargörandet har sin givna plats i inledningen till 

riktlinjerna. Framg[ir riktlinjernas qatus tydligt av inledningen, spelar det 

enligt vår mening inte någon större roll vilket modalt hjälpvcrb - skall eller 

bör - som sedan används i de uppmaningar som ges. Det bör åligga 

konsument verket att på nyss angivet sätt beskriva riktlinjernas status. 

Enligt kommittens mening skall instruktionen för konsumentverket inte 

längre innehålla någon hänvisning till de särskilda lagar för vars efterlev

nad riktlinjer kan utfärdas. Förbundet finner dock att det skulle vara 

värdefullt med en hänvisning till de lagar som befogenheten att utfärda 

riktlinjer hänför sig till. 

1.41 Synskadades Riksförbund: Synskadad är den som har sa nedsatt 

synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med 

synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga 

livsföringen. 

Enligt beräkningar upplever '2.7 %: av Sveriges befolkning p~ttagliga pro

blem p. g. a. synskador. 

Information och produktutformning är två stora problemområden för 

synskadade. 

Informations problemet innebär först och främst att man kan gå miste om 

kunskapen att en företeelse över huvud taget existerar. Synskadade får 

inte heltäckande information. vilket innebär att det inte finns möjlighet att 

ta ställning till befintliga alternativ. som seende kan. Priser. innehållsdc

klarationcr, bruksanvisningar m. m. är information som för det mesta är 

utformad så att synskadade inte kan ta del av dem. 

Produktutformningen är ett stort problem för synskadade. Det övervä

gande flertalet varor utformas utan tanke på all synskadade ska kunna 

använda dem. Vissa nödvändiga produkter specialtillverkas dock för syn

skadade. vilket leder till ökade priser. I en del fall för samhället ta denna 

kostnad (tekniska hjälpmedel l. i en del fall den synskadade konsumenten 

själv. Det är dock inte bara en kostnadsfråga. utan först och friimst en 

jiimlikhetsfråga. Så självsHindiga som seende konsumenter kan vara. så 

sjiilvständiga ska också synskadade konsumenter kunna vara. Sjiilvstiin-
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dighet innehär att p~i samma villkor ~om seende kunna viilja när. var och 

hur man vill utföra clkr nyttja ntigot. S{i långt Jet är mlijligt ~ka ocksii 

synskadade konsumenter genom miljöns samt varors och tjänsters utform

ning kunna vara oherocnde av ledsagnings-. inliisnings- och fardtjiinst. 

Jiimlikheten innebär också att den synskadade konsumenter:i ska kunna f;\ 

samma uthyte av konsumentrollen som seende. 

En av de viktigaste prioriteringsgrunderna inom Konsumentverkeb 

(K()V) marknadsinriktade aktiviteter iir att stödja .. svaga .. konsument

grupper i samhiillet. 

Mot bakgrund av detta och av att ett av KOV"s miil för marknadsinrik

tade aktiviteter är att konsumentvaror och konsumenttjiinster ges en iinda

m{1lsenlig utformning ska det självfallet åligga verket att arbeta för att 

produktuthudet blir användbart ockst1 för synskadade. 

Riktlinjcr. förhandlingsövcrenskommelser med enskilda företag och 

s. k. branschöverenskommelser ska vara styrmedel också för produktan

passning. 

Vi anser att ~ 4 MFL · · ... en vara eller tjänst som är uppenbart otjänlig 

för sitt huvudsakliga ändamål" ocksii ska gälla detta omr~ide. KOV och 

Marknadsdomstolen ska kunna ingripa mot oanvändhara varor för t. ex. 

synskadade. I förarbeten till lagiimlringarna ska klart uttalas att det inte är 

konsumentgruppens storlek som har betydelse. utan ojiimlikheten med 

övriga konsumentgrupper. Det f<'1r inte vara ett konsumentpolitiskt intresse 

att beakta kortsiktiga kostnadsaspekter. Beaktandet av håde kostnads- och 

nyttoaspekter ska ske ur de eftersatta konsumentgruppernas synvinkel. 

Utredningen säger: "Generalklausulens 3 ~ MFL anger indirekt en skyl

dighet för näringsidkare att vid marknadsföring av vara. tjänst eller annan 

nyllighet "lämna information. som har särskild betydelse från konsument

synpunkt". Med "tillfredsstiillandc information· avses i detta sammanhang 

inte bara att informationen är korrekt i sak (icke vibeledande) och i övrigt 

tillbörlig till såväl form som innehilll. Den ska också vara tillräcklig i den 

meningen att berörda konsumenter - informationens adressater - får 

tillgi"ing till den information som de behöver för sitt heslutsfattande om 

köp/icke-köp av viss vara. tjänst eller annan nyttighet. Konsumenterna ska 

med andra ord ha åtminstone en möjlighet att rationellt värdera utbuden på 

marknaden." (s 160 f). 

Idag har inte synskadade tillstymmelsen till möjlighet att uppnå det ovan 

sagda ens om informationen liimnas eftersom informationen presenteras 

mestadels enhart i svartskrift. Lagen måste garantera synskadade konsu

menter information på användbart medium dvs. storstil. kassett och 

punktskrift. 

Information som är viktig för konsumenten har förtecknats av Reklam

utredningen <SOU 1974: 23) i dess lagförslag: 

I. Varans och tjiinstcns innehåll. beskaffenhet och egenskaper. 

2. Limplig användning. förvaring och skötsel av varan. 
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3. Pri~et och hetalningsvillkoren. 

4. Förhi11landct i övrigt mellan s~iljare och köpare. 

~. Vem som tillverkar, importerar eller saluför varan eller tillhand<1-

hilller eller utför tjänsten. 

Denna information ska ocks{1 synskaJade kunna la del av 

Sammanfattningsvis vill vi anföra följande: 

Synskadade konsumenter är en eftersatt grupp. Konsumentpoliti~ka 

styrmedel ska vara avsedda att ge hl. a. denna eftersatta grupp en jiimlik 

konsumentroll. Som hjälpmedel hör KOV"s riktlinjer. förhandlingar m. m. 

använda<., och lagstiftarna mr1ste klart uttala all detta iir avsikten med 

n{imnda styrmedel. 

Det är i od1 för sig hra såsom utredningen konstaterar att riktlinjerna 

efterlevs och att de hlivil ell ecahlerat regelsystem p{1 konsumentpolitiken~ 

omr;ide. Vi rn~iste dock konstatera all riktlinjerna hitintills inte cfterstriivat 

att tillgl1dosc synskadades behov. De har sitled<::s inte haft nägon större 

effekt för de konsurnenta vi foretriidcr. 

Lagqiftarna miiste dessutom klart marl;.cra att information till konsu

menterna ocksfi ska vara användbar för synskadade konsumenter. 

2 Information 

2. I Marknadsdomstolen (Ml>): Kommitten har överviigt om bestiimmelscn 

om informationsål~iggande i 3 § marknadsföringslagen horde bli föremål för 

vissa förtydliganden men kommit till slutsatsen att tillriickligt starka skäl 

för en omarbetning ej framkommit. Marknadsdomqolen delar denna upp

fattning. särskilt som Kommitten synes ha överbetonat oklarheten i lagtex

tens uttryck .. särskild betydelse fr~m konsumentsynpunkt ... Detta uttryck. 

som av i lagmotiven angivna skäl !prop. 1975176: 34 s 126) fritt ersätta 

uttrycket .. väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt·'. torde i avgöran

de miin få sin innebörd genom motivuttalandena. 

2.2 Konsumentverket (KO\'): l kapitel 6 framför Kommitten att Jet finns 

eftersatta informationsbehov p;'i marknaden och att riktlinjer i m1inga fall 

utgör ett ändamillsenligt styrmedel bland !lem andra för att tillgodose 

dessa behov. KOV håller med om detta. 

Den av Kommitten i /Ji/a[.;a 6: 2 redovisade studien av vilka konsument

pniblem som kan !lisas med riktlinjer visar också att riktlinjer kan hetrak

tas som ett viktigt konsumentpolitiskt problemlösningsmedel även om det i 

vissa fall inte giir eller är olämpligt alt anviinda dem ~om styrmedel. 

Verket har emellertid pf1 grund av fortlöpande minskade resur~er I ving

ab att ht1lla en l~lg ambitionsnivi1 när tkt giillcr riktlinj1.:r rörande informa

tion både pil och utanför säljstiillet. Verket har ocks~I i övrigt fått göra vis:,.a 

omprioritering;tr n~ir det gäller riktlinjeverksamheten. 
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Konsument verket delar uppfattningen all n<lgot omedelbart behov inre 

föreligger av ändring och/eller förtydligande i 3 ~ MFL med avseende pil 

kriteriet "har särskild betydelse fran konsumentsynpunkt .. I i bom inte 

heller av en utbrytning av informationen i produktsäkerhetsfrågor ur 3 ~ 

MFL. 

BetrMfande kommittcm synpunkter och överväganden i övrig! i kapitel 

JO har verket i huvudsak inte något att erinra. Verket kommer inom ramen 

för tillgängliga resurser att ägna ökad uppmärksamhet ät problemen med 

konsumentanpassning av informationen och därvid ta till vara de syn

punkter som KOV-rapporten "Konsumentinformation pä säljstället'' inne

håller. Några resurser för att därvid anlita utomstående expertis torde 

dock inte kunna avsättas. 

2.3 Sundsvalls kommuns konsumentnämnd: Instämmer i att konsumen

terna idag vid många köptillfiillen har svårt att överblicka marknaden på 

grund av ökat utbud av varor och minskad objektiv information av varor 

och tjänster. Många varor har for närvarande mycket dålig produktinfor

mation t. ex. skor. Det ställs stora krav på konsumenternas kunnande. 

Konsumentnämnden understryker vikten av att andra styrmedel vid 

sidan av förstärkta riktlinjer. kan skapas för att kosnumenternas möjlighe

ter till information förbättras i samband med köp. 

2.4 Produktåterkallelsekommitten: Som framhålls i betänkandet omfattar 

den i 3 ~ marknadsföringslagen <MFL) stadgade informationsskyldigheten 

bl. a. också säkerhctsinformation - dvs. information med syfte att hindra 

eller minska risker för skada pfi person eller egendom - och fungera i den 

delen som ett slags tilläggsstadgande till 4 ~ samma lag. Ett ganska stort 

antal riktlinjer innehåller också regler om information med sikte på ökad 

säkerhet, medan MD:s praxis på området däremot är ganska sparsam. 

I v[ira direktiv förutsätts att återkallelse skall kunna avse åläggande för 

en näringsidkare att gå ut med information om hur den som köpt en farlig 

vara skall kunna undvika vissa risker. Sädan information skall uppenbarli

gen kunna lämnas pä flera sätt och med anlitande av olika medier. bl. a. 

också genom en direkt till köp<tren riktad underriittelse. Om ett återkallel

sesystem införs. kan det väl tiinkas att den utökade informationsskyldighet 

som det skulle medföra lämpligen bör åtminstone delvis regleras i MFL. 

Normer för hur information i återkallelsefall skall förberedas och på vad 

sätt den mera i detalj skall liimnas torde ofta kunna meddelas i riktlinjer. 

Det iir också tänkbart att siidana friigor i vissa fall kan lösas inom ramen för 

ett normsystem baserat på sj:ilvreglering av den an riktlinjckommitten 

skisserar. 

2.5 Sveriges lndustriförbund: Pörbundct delar kommittens uppfattning att 

tilliirnpningen av 3 * marknad,föringslagen i enskilda fall inte medfört 
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mlgra större prohlem. Arhetet med att ta fram informationsriktlinjer har 

emellertid medfört stora prnhlem - framförallt när det gäller informatio

nens form. överföring och inte minst media val. Det torde friimst vara dessa 

problem som givit upphov till den mesta kritiken mot riktlinjesystemet. 

Mot denna bakgrund är det förvi!nansv~in att kommitten inte niirmare 

behandlat dessa fr<lgor. Det är med beklagande Förbundet konstaterar att 

varken kommittens analys eller förslag i dessa avseenden iir ägnade att 

lösa eller ens underliitta behandlingen av dessa problem. 

:?.6 Näringslivet~ Delegation för marknadsrätt <!':DMJ: Jnj;mnation. Kom

mitten har i kapitel f>. Information. utförligt beskrivit och. som NDM ovan 

konstaterat. p{i ett väl avvägt sätt utvärderat gällande reglering pf1 konsu

mentinformationens område. Kommitten slår fast att det mött sviirighetcr 

att ge 3 ~ M FL ett innehåll i generella termer genom riktlinjer och belyser 

även orsakerna till detta. Mot bakgrunden av denna grundliga kartliiggning 

och utvärdering framstår överviigandena i informationsfdgorna - kapitel 

JO - förvånansv~'irt summariska. Man noterar också en påtaglig skillnad 

vid jämförelse med motsvarande framställning i kapitel 11. som innehåller 

kommittens överväganden och förslag i produktsäkerhetsfriigor. 

Kommitten tar i kapitel 10 upp två problem. dels om det finns anledning 

att förtydliga 3 § M FL dels om det finns hehov av åtgärder vad gäller 

riktlinjer om information. 

Vad beträffar 3 § MFL är kommitten visserligen kritisk mot den redak

tionella utformningen av denna generalklausul men avstår från att föreslå 

vissa enligt dess mening i och för sig önskvärda förtydliganden. NDl\-1 
delar kommittens uppfattning att det inte finns tillriickliga skiil för att 

enhart i förtydligande syfte iindra 3 s MFL. 

1 avsnittet 10.2. Rik.tlinjeprohlem - överväganden och förslag. behand

lar kommitten ett antal i och för sig viktiga frågor. De berörs emellertid 

endast översiktligt. 

Enligt NDMs mening hade man kunnat förviinta sig att kommitten i 

kapitel I 0 skulle ha presenterat en övergripande syn på köpinformationens 

problematik och olika tillgiingliga styrmedels roll för att tillgodose konsu

menternas behov av sådan information. Ett dylikt grepp synes niimligen 

vara en förutsättning för en analys av riktlinjernas framtida funktion som 

styrmedel pft informationsområdet. Och detta torde i sin tur vara en 

förutsällning för en meningsfull diskussion av i synnerhet de komplicerade 

fri.i.gorn<.t om informationens form. informationens överförande samt me

dieval. 

!\lOM noterar i detta sammanhang ocks~1 att k(1mmitten i avsnitt 10.2 inte 

till fullo utnyttjat tillgiingligt material. främst Reklamutredningens bet;in

kande Information i reklamen och KOV s rapport 1979: 7 -0 I. Riktlinjer -

Problem kring urval och överföring av information, och än mindre vidare

fört resonemangen och analyserna i de~sa dokument. Framställningen i de 
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olika underavsnitten i avsnitt 10.2 utmynnar i allmänna. i och för sig väl 

avvägda uttalanden. vilka dock knappast tillför diskussionen nftgot egent

ligt nytt. Det överlämnas at herörda parter - niirmast KOV och n~iringsli

vct - att arbeta vidare med frågorna. 

NDM vill understryka att de problem som visat sig vid tilbmpningen av 

3 * MFL - och i förekommande fall 2 ~ MFL - .samt i synnerhet vid 

utarhetandct av riktlinjer om information ligger pf1 kommuniceringsplanel. 

De frågor som skall lösas mf1ste penetreras av kvalificerade experter inom 

hl. a. informationspsykologi och informationsteknik. Sannolikt krävs ock

sf1 forskningsinsatser för att klargöra vad som iir möjliga och realistiska 

mäl för köpinformation - och för annan konsumentinformation. Kommit

ten iir medveten om de~sa förhfölandcn men har inte sjiilv anvisat hur 

saken skulle kunna föras framåt. Detta iir enligt NDMs mening högst 

heklagligt. 

2. 7 Hemkonsulenternas samrådsgrupp: Grunden for riktlinjerna pf1 infor

mationsomr{1det är marknadsföringslagens <MFU ~ 3. I denna paragraf 

stadgas. att niiringsidkare kan åläggas .. lämna information. som har sär

skild betydelse frän konsumentsynpunkt ... I utredningen sägs också att 

MFL ~ :i utan tvekan ger stöd för krav på information som avser bl. a.: 

• varans eller tjänstens innehåll. beskaffenhet och egenskaper 

• bmplig användning. förvaring och skötsel av varan 

• priset och betalningsvillkoren 

• förhållandet i övrigt mellan säljare och köpare 

• vem som tillverkar. importerar eller saluför varan eller tillhandahåller 

eller utför tjänsten. 

Hemkonsulenterna noterar med tillfredsställelse. att enighet rilder mel

lan naringslivssidan och konsumentsidan inom kommitten om vilka krav 

på information som kan anses välmotiverade och som har stöd i g:illande 

Jag. Mot denna hakgrund framstår det som anmärkningsvlirt att vissa 

riktlinjer pii informationssidan har mött ett shdant kompakt motstånd frim 

niiringslivet. trots att ovan angivna kriterier förelegat. Även efterlevnaden 

av vissa riktlinjer om information måste anses vara mycket låg. Som ett 

aktuellt exempel kan nämnas riktlinjer ( KOVFS 1982: I) för prisinforma

tion till konsumenter vid marknadsföring av varor i detaljhandeln. Dessa 

riktlinjer innebär bl. a. att vissa varor i skyltfönster hör vara prismärkta. 

Tillst:lndet därvidlag. nära ett iir efter dd att dessa riktlinjer har triitt i 

kraft. iir på m;°inga håll mycket otillfredsstlillande. Även riktlinjerna for 

extrapriser och jämförpriser efterlevs mycket dåligt. En marknadsunder

sökning som nyligen utförts av några kommuner i Yiistsverige visar ocbll 

att efterlevnaden av riktlinjerna för tilliimpning av konsumentkrcditlagen 

iir bngt ifrån tillfredsställande. 
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2.8 Landsorganisalionen i Sverige (LO): LO anser att informatiunen om 

riktlinjer <l<.:h tiverenskommclser iir ett viktigt led i striivan all nt1 efterkv

nad. Detta inryms mycl\et vjl i 3 ~ MFI.. Informationen måste utforma~ p;i 

ett liittfattligt 1.ich attraktivt si1tt sii att b{1de niiringsidkarc och konsumenter 

f\irstiir vad som avses. Lii.m;iliga forum för denna informati1..1n iir hf1dc 

konsumentorgan och fa<.:kförhundspress. 

3 Produktsäkcrhct 

3.1 Uh·idgning till tjiinster. Saljförhud riktat mot tidigare säljlt>d 

3.1.1 Hovrätten fiir l\edre l\orrland: Hovrätten vill peka pil den inkonse

b cnta amiindningcn av 1..irden "en" t1ch "ett .. i den föreslagna lagtexten. 

I t. ex. 4 ~ I sf. markn;.idsföringslagen anviinds i första meningen skrivsiit

tcl .. 1'11 vara eller <'Il tjiinst"' medan i sista meningen end~1st skrivs "var;t 

eller tjiinst ··. Ho\Tit1ten forordar en konsekvent tilliimpning av det senare 

skri vsiit tel. 

3.1.2 Kammarrätten i Sundsrnll: De förfat tningsförslag som liiggs fram i 

betiinkandet finner kammarriitten vara väl underhyggda. Kammarriillen 

har siilunda int.: funnit anledning till inviindning mot vad kommitten har 

lltt;dat I fritga lllll behovet av de föreslagna lagändringarna eller i fr;tga Om 

lkn ni1rmare motiveringen och utformningen av dem. I anslutning till 

lagförslagen vill kammarrätten emellertid anhigga vissa synpunkter. 

I ..f. .~ MFI. fiiresl[is den betydelsefulla ändringen att förbud enligt para

grafen skall kunna riktas också mot näringsidkare som 1illhandahi11ler en 

farlig eller otj<inlig var;t eller t.iiinst i ett tidigare distributionsled än det diir 

,·aran eller tjiinsten slotligen tillhandahålls direkt ;\( konsumenter för en

skilt bruk. Kammarr<itten har tidigare ställt sig tveksam till förslag i samma 

riktning (_ifr s. 709 i hetänkandet). Med den utformning det nu föreliggande 

förslaget fall. med en klar inriktning pä åtgiirder i den enskilde konsumen

tens intresse, anser karnmarriitten att det faller väl in i MFL:s re!!.elsystem. 

Kammarriitten tillstyrker allts[i förslaget ocksä i denna del. 

Enligt förslaget skall förbud kunna meddelas "om en näringsidkare 

tillhandahitlkr en sådan vara eller tjänst at annan näringsidkare för vidare 

marknadsföring till k1rnsumenter". Uttryckssiittel kan ge el! intryck av att 

näringsidkarens tillhandaht1llande av varan eller tjänsten skall ske i det mer 

eller mindre klart uttalade syftet all vidare marknadsföring skall ske till 

enskilda konsumenter. medan det däremot i motiven anges all niiringsid

karen rnbart skall ha anledning att räkna med att varan kommer att 

distrihueras till konsumenterna. Ordalydelsen kan därför heht1va jiimkas. 

3.1.3 Kommerskollegium (Kl\): Kollegiet delar - - - utredningens upp

fa11ning all det iir angefaget all förbud enligt 4 ~ marknadsföring.slagen 

11 Niksd11c:c11 l'IS-Ui5. I s11111/. Nr 213 
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( 1975: 141~1 <MFLI kan meddelas inte hara mot niiringsidkare som siiljer 

direkt till konsument utan iiven mot tillverkare. importörer, grossister 

m. tl. niiringsidkarc i bakre led. 

J.1.4 Stockholms Handclskammarc: I Kommittcfö uppdrag har ingfitl att 

utreda om 4 ~ i marknadsföringslagen skall iindras sii att förbud enligt 

paragraft:n. förutom tktal.ihandlare. ocksii kan avse tillverkare. grossister 

m. Il. näringsidkare i de bakre leden. 

Den ut vidgning Kommitten därvid föreslilr av paragrafens tillämpnings

omr<'tdc iir enligt Handelskammarcn viil av\'iigd. 

3.1.5 l\.larknadsdomstokn ( l\10): ../ § 11wrk1111dsfi'iri11gslagc11. Möjligheten 

att föra talan mut niiringsidkare i b<tkre led skall enligt förslaget avse 

s<idana varor eller tjiin~ter som tillhandahalls för vidare marknadsföring till 

enskilda konsumenter. Av lagtexten bör dock för tydlighch skull framgä 

all friiga iir om konsumenter i betydelsen privatpersoner. Kommitt~ns 

uttalande ( s. 3231 att beteckningen konsument generellt i konsumentlag

stiftningen anviinds om enskilda medborgare i deras egenskap av privat

personer torde niimligen inte vara korrekt. Sålunda avses med konsument i 

2 ~ marknadsföringslagen iiven annan im privatperson (se prop. 1970: 57 s. 

88). Vad gäller 3 och 4 ~ samma lag är uttalandet mera rättvisande. men 

detta beror rt1 att konsumentbegreppet fatt en siirskild bestämning (jfr 

rrop. 1975/7(): 34 s. 99). Motsvarande gäller i fraga Llm avtalsvillkorslagen, 

diir termen konsument för att lagens riitta innehlird skall framgå komplet

terats med orden "fiir enskilt hruk·· (_jfr rror. 1971: 15 s. 81J. En liknande 

begrerpshestiimning har gjorts i konsumentköplagen (se prop. 1973: 138 s. 

159). Ordet "konsument .. enbart har allt sil inte den innebörd som riktlinje

kommittCn anger. 

Kommitten r;iknar med att förbud mot näringsidkare i bakre led som 

regel kommer att aktualiseras med avseende rii mer utpräglade konsu

mentprodukter. I detta uttalande ligger en förmodligen ofrånkomlig för

skjutning fr{rn den föreslagna lagtextens uttryck "för vidare marknadsfö

ring till konsument .. som mer tar sikte på den tiinkte, slutlige förviirvaren 

än rå produktens karaktär. En särskild fråga iir vad som kan kriivas av en 

näringsidkare mot vilken ett förbud riktats. Kan han ansi:s ha gjort vad 

som ankommer rå honom för att respektera förbudet om produkten märks 

exemrelvis "Htr endast säljas till yrkesmän?" En precisering av kommit

tens uttalanden på denna punkt (s. ~24) är önskvärd. 

Kommitten föreslär en uttrycklig regel att förhud mot farlig eller otjänlig 

vara eller tjänst ej hör mi:ddelas om eu informationsåläggande skulle vara 

tillfyllest. H;irför {i.beropas ett uttalande i förarbetena till 3 * marknadsfö

ringslagcn. mot vilket ingen i:rinran kan göras i sak. Marknadsdomstolen 

iir dock tveksam till förslaget att föra in regeln i lagtexten. Någon egentlig 

motivering för detta ges inte i hetiinkandet. Inte heller anförs några skäl 
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varför även dt förbud enligt 2 * skall tillmiitas betvdelse i samm;1nhanget. 

I hrist på närmare uttalanden i fr~igan iir det w{1rl att se vilken r;ickvidd en 

sådan regel far. Något oklart iir det vidare om vid rtlttegang i markm1ds

domstolen tillämpning av exempelvis 3 ~i nu avse!! fall kr~iv..:r att yrbnde 

hiirnm framsUills eller om del st~ir domstolen fritt all. vid yrkande om 

enbart förbud enligt 4 ~. bifalla talan p~i sf1 siitt ötl al~iggande enligt 3 ~ 

meddelas. Måhända kan dock fdgor av denna art i praktiken li>sas pro

cesslcdningsvis. I betänkandet anförs (s. 324l all förhud enligt 4 ~ kan 

villkoras av att information l~imnas. lJtt<1landet ~ir kn<tppa'1 f(\renligt med 

nu behandlat förslag. enligt vilket förhud inte hör meddelas om det itr 

tillräckligt att informationen lämnas. 

3.1.6 Näringsfrihetsomhudsmannen INOJ: NO har i tidigare sarmnanhang 

tillstyrkt att tilliimpningsomriidet för 4 * M FL lllvidgas till all om falla iiven 

tjiinster med motsvarande brister som paragrafens hi:st~imrnelser om 

varor. NO har likaledes tidigare tillstyrkt att förhud enligt denna hestiim

mclse iivcn skall kunna riktas mot s. k. bakn: led. NO an.•duter sig följaktli

gen till de av kommitten nu föreslagna ;indringarna i 4 ~ M FL av motsva

rande innehåll. 

3.1.7 Konsumcntn~rket (KO): 4 ~ AJFL Statsmakterna har ange\t iitg;irdcr 

till skydd för konsumenternas liv och hälsa som den viktigaste priorite

ringsgrundcn för KOV:s verksamhet. Vad gäller produktsiikcrhet riider 

ocksii. i allt väsentligt en gemensam syn hos såväl niiringsliv som konsu

mentföretriidare. Verket noterar med tillfredssUillelse enigheten inom 

kommillen när det gäller iindringarna i 4 * M FL och tillstyrker förslagen 

om att paragrafen ändras. så att förbud kan riktas mot näringsidkare i 

bakre led liksom utvidgningen till att paragrafen även skall kunna avse 

tjänster. Verket ansluter sig i denna del helt till de överväganden som 

gjorts av kommitten. Ytterligare argumentering torde dilrför vara övertlö

dig. 

Verket finner det vidare angeläget att i anslutning till ändringen av 

marknadsföringslagen allvarligt överväga möjligheterna all tillskapa 

regler. som gör det möjligt att förhjuda svensk export av produkter. som iir 

så farliga att de på grund härav förbjudits för försäljning inom Sverige. I 

ani;lutning till översynen av 4 * MFL. som torde aktualiseras pii grund av 

riktlinjckommillens förslag. bör ocksfi utredas möjligheten att tillskapa 

regler som Himnar möjlighet till att i vissa fall förbjuda export av varur som 

blivit föremål för försäljningsförbud. 

Kon~umentverket har i skrivelse 1983-1 '.!-14 tillskrivit finansdeparte

mentet i denna fråga. Kopia av skrivelsen bifogas detta remissvar som 

hi/aga. <Här utesluten.) 
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3.1.8 Allmänna rcklamalionsnämndcn (ARN l: ARN tillstyrker - - - fiir

slaget att 4 * marknadsföringslagen iinJras pil siidant siitt att förhud enligt 

lagrummet kan rikta-; ocks~i mot grossister. tillverkare. importorer m. tl. 

n~iringsidkarc som i förhallande till konsumenten utgör Je hakre leden i 

marknadsföringskedjan. 

ARN har inte heller nt1gon erinran mot att man utvidgar paragrafen till 

att iiven llmfatta tjiinster. 

3.1.9 Statens livsmcdelsvcrk: Li\'smedclsverket tillstyrker - - - ktllnmit

tcns förslag om att förhud enligt 4 ~ marknadsföringslagen skall kunna 

meddela.., inte bara mot den näringsidkare som saluhiillcr en \'ara direkt till 

konsument utan iiven mot näringsidkarna i hakre led. Verket vill h~ir crinra 

om att enligt 14 ~ livsmedelslagen vilar ansvaret fi.ir att livsmedel miirb 

med föreskrivna uppgifter pii förpackarna i fr{1ga nm livsmedel ~om fardig

förpackas innm landet och pii den som först saluh:iller livsmedlet inom 

landet i fråga om importerade livsmedel. Ett förhud mot att saluhi'tlla ett 

livsmedel som inte uppfyller hest~immelserna i livsmedelslagstif'tningen om 

t. ex. miirkning kan diiremot riktas mot alla som saluhåller livsmedlet. dvs. 

mot tillverkare. förpackare. grossist och detaljist. 

3. 1.10 Statens naturvårdsvt:'rk: Konsumentpolitiska styrmedel berör na

turvårdwerkcts ansvarsområde satillvida att miljiilagstiftningcn har viss 

konsumentpolitisk funktion: Lagen om hitlsll- och miljöfarliga varor ger 

möjlighet att ingripa mot farliga kemiska produkter och den foreslagna 

produktbullerlagen skulle ge möjlighet att ingripa mot produkter med oac

ceptabel ljudnivå. 

Naturviirdsverket finner inga sbl att kommentera riktlinjekommittens 

överväganden och förslag med utgimgspunkt friln den föreslagna prndukt

bullerlagen. Däremot vill naturvardsverket kommentera samordningen 

mellan tt ena sidan riktlinjer och iHgitrder enligt marknadsföringslagen. ä 

andra sidan tillämpningen av lagen om hälso- och miljöfarliga varor. 

N11\"{/ra11dc finmer f1)r .1w11urd11i111< 

Enligt marknadsföringslagen 4 * 3 st. får förhud ej meddelas av mark

nadsdomstolen i den m:l.n det i författning eller beslut av myndighet har 

meddelats särskilda hest~immelser om varan med samma iindamål som 

förbudet skulle fylla. Enligt förarbetena till lagen (prop. 1975: 76: 34 s. 114) 

förutsätts att samma begränsning skall giilla konsumentverkets riktlinjer. 

Den niirmare griinsdragningen förutsätts lösas genom samarbete mellan 

berörda myndigheter. 

Eftersom konsumentverket prioriterar iltgärder mot varor som medför 

risk för enskildas liv och hiilsa. ligger det i sakem natur att konsument ver

kets verksamhet i miinga fall kommer att ha nära anknytning till produkt

kontrollnämndens och naturvärdsverkets ansvarsomri1den cnligt lagen om 
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hiilso- l•ch miljöfarliga \'aror. lnncbörJcn av att ~;ir,kilda best;immel~cr 

mcJdclats om varan med samma iindarn;tl .'>lllll förbudet av-,er att fylla iir 

inte självklar och har unckr de gilngna iiren varit fi.ircrnal för skild;1 tolk

ningar s{iv;il mellan myndigheterna och niiringslivet som bland Je beriinb 

myndigheterna sinsemellan. 

lJ nder -,enare ;-ir h;1r följande rraxis bctriiffondc samnrdningcn mellan 

marknadsfiiringslagen och h1gen om hiilsn- och miljöfarliga varor vuxit 

fram. I iircnden som konsumentverket ön:rviiger att dra inför marknad-,

domstolen fi'1r naturv~trdsverkch produktklrntrollbyri'1 ta del av utka-,t till 

konsumentverkl'l-, framstiillning till dL1111stnkn. I enskilda ;iremkn an

giicnde hiibo- llch mil_jiifarliga \arnr konsulterar konsumentverkets t_ijns

temän under hand natun·iirdsverkct. niir det giillcr bedömningen av rro

duktens hiilsori-,ker. I arbetet med att utforma riktlinjer kan naturv[trdsvcr

ket delta med rern:scntantcr i refcrcnsgrurper och genom att ta del av 

innehiillet i planerad.:: riktlinj.::r. h1r niirvarand.:: finansi.:ras .::tt <1dant 

projekt - angiiende barnsiikra förrackningar - med medel friin rwdukt

kontrl111n:imndens undersi.ikningsanslag. En ytterligare garanti för samord

ning mellan produktkontrollniimndens och konsument verkets ~ttgiirder lig

ger i det faktum att konsumentverkets chef iir ledamot av produktkontroll

niimnden. 

Bl'hOl'l'I {/\' .\11mord11i11g med 1111!.·ilning m· kommi11h1s .f('irslag 

Kommitten föresl{ir att förbud enligt marknadsföringslagens 4 * ocksil 

skall kunna riktas mot näringsidkare i tillverkar-. importörs- och grossistle

den. Risken för knllisillner mellan iitgärder enligt marknadsföringslagcn 

och ~itgiirder enligt lagen om hiilso- och miljöfarliga varor ökar h~irigenom 

eftersom tillverkar- och importörslcden utgör de främs-t::t miilgrupperna för 

produktkontrollnämndens och naturv[mlsverkcts insatser enligt den sist

niimnda lagen. Detta kan lämrligen illustreras med utgångspunkt frim 

antagna föreskrifter och riid och anvisningar för märkning vid överl<'itelse 

av hälsofarliga iimnen och beredningar. 

Produktkontrolln~imnden har i en siirskild miirkningskungörelse ( SN fS 

1982::; J>K: 141 preciserat kraven på miirkning av hälsofarliga iimnen och 

beredningar vid överl[1telse. Denna kungörelse iir generell till sin karaktiir 

och innebär deb en principiell griinsdragning för \'ilka timnen och bered

ningar som fir siiljas fritt till konsumenterna. dels rrineiper för hur olika 

ämnen och beredningar skall vara miirkta. Kungörelsen har sedan kom

pletterats av niimndcn med mer preciserade kriterier för bl. a. bedömning

en av hiilsofarligheten hos olika timnen och beredningar. 

Niimndens kriterier kompletteras i sin tur av naturvfö-dsverket i egen

skap av tilbynsmyndighet enligt lagen om hiibo- och miljöfarliga varor. I 

allmiinna r!id for tilliimpningcn av miirkninµskungörelsen redovisar natur

vårdsvcrket hiirvid hl. ;1. sin bedömning av vilka riskupplysningar nämn

dens kriterier föranleder for ett stort antal enskilda iimnen. Samtidigt ger 
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naturvitrdsverl-;ct allmänna rad betriilfandc utformningen av miirl-;ningen 

pfi förpacl-;ningarna. Naturvi1rdsvcrl-;et l-;ommer och;1 att försöb siil-;er

stiilla <tll kraven ctkrlevs genom information till niiringsidl-;arna och 1-;on

trnll siirskilt av tillveri-;arna och impmtörerna. Denna kontroll kommer 

troligcn att mcr ta sikte pii att tillverkarna och importörerna har goda 

rutirH:r för bedtlmningen av sina produkter än pii att märkningen av de 

enskilda produkterna är tillfredsställande. Naturvi!rdsverkct har ocksii för 

avsikt att successivt ga igenom produktgrupper diir hälsoriskerna visat sig 

siirskilt besvärliga att bedöma eller diir bristerna i tillverkarnas och impor

törern<t~ informatil)n är särskilt markant. Principiellt viktiga ärenden och 

fragestiillningar '>Om aktualiseras i samband med naturvårdsverkets till

syn,verks;unhet. kommer att tas upp i produktkontrnlln~1mnden for infor

mation eller beslut. 

Samtidigt arbctar komumentverket med frågor om bl. a. förpackning 

och miirkning av enskilda produkter eller produktgrupper som kan hänfö

ra.s till hälsofarliga iimnen och beredningar. t. ex. maskindiskmedel och 

ugns<;prayer. Mot detta finns ingen anledning att erinra under.forn1siirr11i11g 

1111 konsumentverkets och marknadsdnmstolens åtgiirder inte står i strid 

med principer som utvecklats av produktkontrollnämnden och/eller natur

drdsverket utan snarare utgör en tillämpning av dessa principer på enskil

da produktgrupper. Med det stora ansvarsområde som täcks av lagen om 

hiilso- och miljöfarliga varor kan naturvårdsverket inte hinna ägna det 

ing~1ende arbete fat enskilda konsumentprodukter som konsumentverket 

har möjlighet att göra. 

lJ nder forutsiittning att den praxis för samrfad mellan myndigheterna 

som hittills ut vecklats fortsätter kan naturvårds verket därför tillstyrka 

förslaget att förbud enligt marknadsföringslagens 4 * även skall kunna 

omfalla tillverkar-. importörs- och grossistleden. Konsumentverkets verk

samhet pli detta omr{1de kommer härmed att utgöra en parallell till arbets

miljölagem princip att yrkesinspektionerna och arbetarskyddsstyrelsen 

kan agera gentemot tillverkare och importörer sfivitt avser enskilda pro

dukter. medan generella föreskrifter mot leverantörsledct skall antas med 

stöd av lagen om hiilso- och miljöfarliga varor. 

Samordning är särskilt viktigt när det giiller riktlinjer. I syfte att garante

ra samordning.en mellan dessa och åtgärder enligt lagen om hälso- och 

miljöfarliga varor föreslår naturvårdsverket all riktlinjer som gäller hälso

och miljöfarliga varor redovisas för produktkontrollniimnden innan de 

faststiills. Det iir önskvärt att ett sådant samrådsförfarande formaliseras i 

någon form. 

Kommitten anser också att det kan finnas skäl för komumentombuds

mannen att föra talan i marknadsdomstolen mot flera tillverkare eller 

importörer av varor, ··som visserligen inte är identiskt desamma men ändå 

<;å lika att i stort sett samma utredning kan förebringas om varornas 

egenskaper"' (s. 325 J. Såvitt gäller varor som faller inom produktkontroll-
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niimndens och naturvårds verkets ansvarsomr[1de ger en -.i1dan talan anled

ning till större beliinklighekr iin niir tkl gäller talan i marknadsdurn.-;tolen 

beträffande en enskild produkt clkr när det giiller riktlinjnerksamheten. 

I vissa fall kan utan tvekan en st1dan talan vara heriittigad. Ju mer 

generell den frf1gestiillning är Sllm marknadsdom-.;tolcn hiirvid fi-1r att ta 

ställning till. desto större blir riskerna för inkongruenser mellan ;1 ena sidan 

produktkontrollnämndens och naturvtirdsverkets praxis.[\ andra sidan den 

praxis som utvecklas med stöd av marknadsföringslagen. Det stiiller sig 

svi1rt att hitta fungerande mekanismer för att förebygga all si1dana inkon

gruenser i praktiken uppkommer. Naturvårdwerket anser cbrfiir att en 

sadan bred talan mot flera näringsidkare btir tilliimpas mycket n::striktivt 

inom det område som berörs av lagen om hälso- och miljöfarliga varor. 

Erfarenheter hör fil utvisa niir en sildan talan kan föras utan risk for 

komplikationer. 

Alla de friigeställningar som herörh sammanhiinger niira med den fram

tida organisationen på prl1duktkontrollomrildet som nu utreds av kemi

kommissionen. 

3. I. Il Arbctarskyddsstyrclsen: När det gäller produkter som iir avsedda 

för yrkesmässig verksamhet har arbetarskyddsstyrelsen enligt arbetsmiljö

lagen stora möjligheter att ingripa till skydd mot ohälsa och nlycksfall. 

Styrelsen kan t. ex. kräva att s{1dana produkter skall vara godkända innan 

de levereras. Som förutsiittning för godkännande kan stiillas villkor. Vi

dan: kan styrelsen kräv<i bruksanvisningar. skyltar och miirkning. Det 

finns också möjlighet för styrelsen och yrkesinspcktionen att i en~kilda fall 

ingripa med förbud och förelägganden. 

Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet inom detta omri1de ligger niira 

konsumentverkets. Produkter avsedda för yrkeslivet förekommer ofta 

iiven inom privutlivet. Del är en fördel om i huvudsak samma möjligheter 

till ingripande finns ifråga om produkter för bägge dessa omriidcn. Mot 

denna bakgrund <mser styrelsen att det finns anledning att överväga att 

komplettera lagstiftningen på konsumentområdet sf1 att generella föreskrif

ter om produkt säkerhet kan utfärdas. Av samma skiil tillstyrker styrelsen 

förslaget att utvidga 4 * marknadsföringslagen till att omfatta iiven tidigare 

leverantörsled. 

3.1.12 Länsstyrelsen i Södermanlands län: Kommittens förslag om iindring 

i 4 * marknadsföringslagen sa att saluförbud av farliga eller uppenbart 

otjänliga varor skall kunna meddelas även till näringsidkare i hakre led. 

t. ex. tillverkare och importörer. finner Hlnsstyrelsen viilbetiinkt. Diirige

nom skapas ett effektivare konsumentskydd. Förhudet bör ock<1 avse 
tjänster. 
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3.1. 13 Flens kommuns konsumrntniimnd: Betrtiffandc den föreslagna :ind

ringcn i 4 ~ M FL. att iiven ett fiirhud kan riktas mot niiringsidkarc i h;1kn: 

k:J och i konsekvens dimned den flireslagna iindringcn av 8 ~ KKL. 

instämmer niimndcn i utredarnas förslag nch scr det 'om angcliiget att 

iindringen genomförs snaraq di'l den onekligen ger konsumcntern;1 ett 

b~ittre skydd pil produkhiikerhctens omrilde. 

3.1.14 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Linsqyrelscn stöder utredningen" 

förslag om la~iindring beträffande MFL ~ 4 s[\ att "var;i, som pii grund av 

sina egenskaper medför siirskild ri'k för skada p[i person eller egendom .. 

skall kunna medföra saluförbud inte bara för niiringsidkare som siiljer till 

konsument utan även för bakomvarande led !importör eller tillvcrkarel. 

Linsstyrel,en tillstyrker iiven förslaget om utvidgning av paragrafen till att 

ocksf1 omfa\\a tjiinster. 

3. l .15 Sundsvalls kommuns konsumentnämnd: Konsumcntniimnden 

stödjer förslagen: 

- 4 ~ MFL iindras sä att förhud kan riktas mot niiringsidkare i bakre led. 

- Enligt en ny regel i 4 ~ MFL hör förhud enligt paragrafen inte meddelas 

om samma iindamål kan uppnås genom ett förhud enligt 2 ~ eller ett 

åliiggande enligt 3 ~. 

- Förbud enligt 4 ~ MFL skall ocks;I kunna avse tjänster. 

3.1.16 Konsumentkiipsutredningen: - - - vill vi i korthet beröra n[1gra 

frågor som gäller den närmare utformningen av 4 * MFL. 

l specialmotiveringen till 4 * MFL anges (s. 32 I J all paragrafen iir 

tillämplig ocksii pt1 "fall där näringsidkaren enbart förmedlar en vis~ vara 

eller tjiinst till konsumenter for enskilt hruk ... Det kortfattade uttalandet 

om paragrafens tillämplighet p[1 förmedlingsfall bör utvecklas niirmare. I 

lagtexten finns inte nf1gon regel härom utöver den från giillande hesUim

melse hiimtade föreskriften att förbud kan meddelas inte bara mot närings

idkaren själv utan också mot anställd hos ni\ringsidkare och annan som 

handlar på niiringsidkares vägnar. Denna föreskrift infördes i M FL efter 

mi'>nster av bestämmelserna i lagen om otillbörlig marknadsföring. I förar

betena till denna lag anges att med uttrycket annan som handlar på niirings

idkares viignar ilsyftas bäde den som fullgör uppdrag för näringsidkare och 

exempelvis niiringsidkarorganisarion som bedriver marknadsföring for 

sina medlemmars räkning. Att uttrycket skulle omfatta ocksil förmedlare 

antyds inte. I avtalsvillkorslagen, som innehfrllcr en liknande forcskrift. 

har det för att få in formcdlingsfallen inom lagens tilliimpningsomr[ide 

an~etts erforderligt att införa en silrskild bestämmelse härom (I ~ andra 

stycket l. Till hclysning av förmedlares ans\'ar inom det konsumcntköp

riittsliga omrfldet kan vidare hänvisas till I ~ andra stycket KKL. som 
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handbr nm konsumcntkoplagens till~implighet vid köp diir siiljarcn iir en 

privatperson men köpct förmedlas av en näring~idkare. 

Formuleringen av 4 *första stycket andra meningen MFL ger anledning 

till vis~ kritik. I bestiimmelsen talas om ··marknadsföring till konsu

menter··. Lttrycket "marknadsföring" omfattar för närvarande. t. c.\. i 2 

och > ~~ 1\1 FL. alla 11tgärder s(1m syftar till att friimja avsättning av varor 

elkr tjiinstcr -· även sjiilva saluhållandet och tillhandahållande för uthyr

ning (set. ex. prop. 1975176: )4 s. 124). Enligt förslaget synes avsikten vara 

att "marknadsföring" i 4 ~ skall uppfattas som synonymt med "distribu

tion". Ordet ges alltsii hiir en annan innebörd än i lagen i övrigt. Ultrycket 

.. till klmsument .. i lagtexten iir enligt motiven att försti't som "i riktning 

nwt ktiföumentmarknaden ··.något som knappast kan utläsa~ ur lagtextens 

formulering. Lagtexten synes vidare förutsiitta all varan av niiringsidkaren 

iir avsedd alt i ~lutledet tillhandahållas konsumenter. Detta sliimmer inte 

rnd vad smn sägs i motiven ts. 322> om alt det är tillräckligt att näringsid

karen ·'har anledning att räkna med att varan kommer att distribueras 

vidare till konsumentmarknaden' ·. Slutligen kan p[lpekas att det i den nu 

berörda meningen inte krävs att tillhandahållande! skall ske mot vederlag. 

Detta innebär en skillnad mot vad som föreskrivs i första meningen, vilken 

knappast torde vara avsiktlig. 

Kommitten har anfört (s. 278 och 324) att den i 4 ~ första stycket andra 

meningen upptagna bestämmelsen enbart skall gälla tillhandahållande åt 

andra niiringsidkare av sådana varor som skall distribueras vidare genom 

siiljleden 111l)t en slutlig försäljning till konsumenter för enskilt bruk. alltså 

intet. ex. till institutioner eller ideella föreningar eller till yrkesutövare för 

anviindning i yrkesverksamheten. Kommitten menar all en på detta sätt 

utformad begränsning av tillämpningsområdet för 4 ~ i denna del vanligen 

inte bör medföra några tilliimpningsproblem för konsumentombudsman

nen eller marknadsdomstolcn. Detta förefaller i och för sig riktigt. Det 

finns dock en risk för att en lagregel med de kriterier for begränsningen av 

tillämpningsområdet som kommitten föreslår i många fall kan visa sig inte 

vara anviindbar. För en stor del av varumarknaden. t. ex. byggmaterial och 

bilrescrvdelar är det nämligen svårt att göra någon uppdelning p;1 konsu

mentprodukter och andra produkter. 

3.1.17 Produktäterkallelsekommitten: De utvidgningar av tillämpningsom

rfu.let för 4 * MFL som riktlinjekommitten föreslår finner vi väl befog.ade. 

Vid en reglering av återkallelseinstitutet måste det bli aktuellt all rikta 

iltgiirder även mot näringsidkare i bakre led. såsom tillverkare och impor

törer. Och iiterkallclseåtgärder bör uppenbarligen kunna komma i fråga 

iiven bctriiffanJe tjänster. Förslagen ansluter sig allts11 väl till lösningar 

som vi har att överväga. 
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J.1.18 Kooperativa förbundet fKF>: KF tillstyrker - - - kommittens för

slag till iindringar i olika avseenden i marknadsföringslagen, avtalsvillkors

lagen. konsumcntki.iplagen och marknadsdomstolslagen. Vi vill särskilt 

framh{tlla att vi finner det angeläget att* 4 i marknadsföringslagcn utvidgas 

enligt hcbnkandct till att omfatta sådan marknadsföring av konsumentpro

dukter som tillverkare. importörer. grossister och andra niiringsidkare 

"de bakre leden" vidtar. 

J.1.19 Sveriges lndustriförhund: Förbundet har inte nilgot att erinra mot 

den utvidgning som föreslas av möjligheten att tilliimpa 4 * MFL. så att 

förhud att tillhandah{tlla "farliga" varor även skall kunna riktas mot s. k. 

bakre led. 

3.1.:W Svensk Industriförening: Föreningen har inget att inviinda mot att 

förhud enligt 4 ~ MFL ~kall kunna meddelas iiven mot niiringsidkare i 

bakre led s<lsom tillverkare och importörer. Reglerna i 4 * MFL har redan 

nu i praktiken en hety<.!ande genomslagskraft i förhililande till tillverkare 

och andra niiringsidkare i bakre led. Det är ett allmänt intresse att farliga 

eller otjiinliga varor och tjiinster stoppas på ett så tidigt stadium som 

möjligt. Ansvaret för att produkten fyller vissa grundläggande säkerhets

krav hör ytkrst ligga pil tillverkaren och importören. Detaljhandlare torde 

ha ganska smi1 möjligheter att i samband med sina inköp mera grundligt 

överviiga och pröva produktens egenskaper. 

3.1.21 Näringslh·ets Dclq~ation för marknadsrätt (NDMl: NDM har redan i 

ett tidigare remissyttrande tillstyrkt den utvidgning av 4 * MFL som kom

mitten nu föresliir i sitt betiinkande. Det är enligt NDMs mening angeläget 

att den föreslagna utvidgningen genomförs utan dröjsmål. 

3.1.22 Hemkonsulenternas samrådsgrupp: Hemkonsulenterna stöder ut

redningen~ förslag om lagändring beträffande MFL * 4 s[1 all "vara. som 

pfi grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada på person eller 

egendom" skall kunna medföra saluförbud inte bara för näringsidkare som 

~iiljer till konsument utan även för bakomvarande led, importör eller 

tillverkare. 

Hemkonsulenterna tillstyrker även förslaget om utvidgning av paragra

fen till att ocksii omfatt::i tjänster. 

3.1.23 Konsumenh·ägledarnas förening: Vi vill - - - betona vikten av att 

förbud enligt 4 ~ MFL också skall kunna gälla för tillverkare. grossister, 

importörer. m. 11. 

3.1.24 Kooperativa konsumentgillesförhundet: Bland de förslag till förbätt

ringar som kommitten nu lagt vill kooperativa konsumentgillesförbundet 
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siirskilt '>tiidja ut vidgninµen av ~ 4 i marknadsföringslagen till att omfatta 

iiven hCtkrc led. 

3.1.25 Landsorganisationcn i Sverige ILO): Kommitten föreslår att 4 ~ i 

MFL :indras s~i att förbud kan riktas mot niiringsidkare i bakre led lik~om 

att paragrafen även skall kunna avse tjänster. LO tillstyrker dessa ändring

ar. 

3.1.26 Svenska Metallindustriarbetareförbundet: Att 4 ~ marknadsförings

lagen (MfLI utvidgas så att förbud lJCksi"I skall kunna riktas mot näringsid

kare i bakre kd. 

Att förbud enligt 4 * MfL lJCbii skall kunna avse tjiinstcr. 

3.1.27 Tjänstemännens centralorganisation ITCO): Det :ir - - - viktigt att 

4 * rv1 FL iindras sii att förhud att marknadsföra en farlig vara kan riktas 

ocks~i mot niiringsidkarc i bakre led. Samtidigt iir det nödvändigt att 

tillfreJsstiillande reglera fri1gan om fri1mre leds n:grcssriitt. 

Förhud enligt 4 * MFL hör ocksti kunna giilla tjänster. 

3.1.28 s,·eriges Advokatsamfund: Samfundet - som i ett tidigare yttrande 

över en framstiillning fran konsument verket 1978 förklarat sig inte ha 

någon erinran mot en iindring av 4 * marknadsfiiringslagen så att förbud 

kan riktas även mot annan försäljning iin den som sker direkt till konsu

ment - anser den av kommitten nu föreslagna iindringen i detta hänseende 

lämplig. Detsamma giiller förslaget att utvidga 4 ~ marknadsföringslagen 

till att omfatta iiven tjiinster. 

3.1.29 Sveriges domareförbund: Kommitten har föreslagit att 4 * mark

nadsfi.iringslagen iindras så att ett förbud enligt paragrafen kan riktas också 

mot niiringsidkarc i bakre led. Förslaget. som svarar mot ett länge kiint 

önskemid. hör genomföras. Den uttryckliga regeln att ett förbud enligt 

paragrafen inte bör meddelas. om samma ändamål kan uppnäs genom ett 

förbud eller åläggande enligt'.! resp 3 *·tillstyrks. 

Förslaget att ett förhud enligt 4 ~skall kunna avse iiven tjänster. i ordets 

vidaste bemiirkebe. är mera svårbedömbart. Det står klart att en förbuds

möjlighet är motiverad vid tjänster av typen arbete på lös sak. arbete p{i 

fast egendom och liknande prestationer. När det gäller tjänster av imma

teriell art ger betänkandet inte helägg för att det skulle finnas ett behov a\' 

stöd i lagstiftningen för förbud enligt 4 * i MFL: de praktiskt sett intres

santa tj{insterna av denna art, sjukvftrd och social omviirdnad är ju undan

tagna fr[m paragrafens tillämpningsonm'1de. Förbundet vill dock inte mot

sätta sig att förslaget genomförs. 
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3.2 Straffsanktioneradr regler 

3.2. l l\larknaclsdomstolen ( MD): Karitlet innehilllcr en utförlig argumente

ring i fdgan huruvida straffsanktionerade regler hör införas ftir all möjlig

göra ytterligare ingriranden mot tiönskade konsumcntrrodukter. Enligt 

markn;1d~domstolem mening är kommittens argumentering pii denna 

runkt tivertyg:ande. Niig:ot behov av en sildan ny lagreglering ri1 omrädct 

som föresliis i en reservation har inte visah fiireligg:a. Sy-,temet med 

g<:ncralklausul och riktlin.ier har vLil motsvarat sUillda förviintningar niir det 

g:iillt att förhindra spridandet av forliga varor. Om kl1mmittcns förslag 

rörande talan mtit nLiringsidkare i hakrc led och omedelhara interimistiska 

beslut genomförs. framsti'tr en ny produktsiikerhetslagstiftning av ~traff

rättslig karaktilr som itn mer opiikallad. Marknadsdomstolen vill siirskilt 

understryka att en siidan lagstiftnini; p~i ett olyckligt siitt skulle bryta 

systematiken i marknadsföringslagen. 

3.2.2 :"läringsfrihetsombudsmannen <NO): Kommitten har övervägt fr{1gan 

om bindande föreskrifter på produktsäkerhetsområdet men har efter ingii

ende resonemang kommit fram till att riktlinjesystemct bör biheht1llas p<'1 

detta område. NO instiimmer i kommittens slutsats hiirvidlag. Utöver de 

skäl kommitten anfört vill NO framhålla att ett system med bindande 

föreskrifter torde bli mindre flexibelt. vilket kan hämma produktutveck

lingen på ett icke önskvärt sätt. Det finns ocksi! anledning att av princi

piella skiil anföra tveksamhet till en utvidgning av normgivningsrätten. 

vilken enligt reservanternas förslag skulle ges en tiimligen vid omfattning. 

3.2.3 Statens pris- och kartellnämnd <SPK): I betänkandet diskutera~ ingi1-

ende om det bör införas en möjlighet för regeringen eller myndighet att 

utfärda bindande föreskrifter på produktsäkerhetsområdet. Kommittem 

majoritet stannar dock för att det nuvarande systemet med enbart riktlinjer 

iiven pä detta område hör behållas och att således något stadgande om 

bindande föreskrifter inte behöver införas i marknadsföringslagen. Tre av 

kommittens ledamöter drar däremot i en reservation den motsatta slutsat

sen. dvs. att en sådan möjlighet bör öppnas genom ett tillägg i lagen. SPK 

vill p~i denna punkt göra följande kommentar. 

Inom milnga delar av samhällssektorn finns säkcrhetsföreskrifter som 

syftar till att skydda enskildas liv och hälsa samt förebygga skador pli 

egendom. Gemensamt for dessa föreskrifter. vare sig dt: återfinns i lag. 

förordning eller myndighets författning. är all de är bindande. Konsument

verkets riktlinjer är formellt inte bindande. ~i ven om de har en mycket stor 

genomslagskraft. Riktlinjerna är siilunda inte förenade med några sank

tionsbestiimmelser. Vid brott mot riktlinjerna har KO möjlighet att föra 

talan i marknadsdomstolen mot ett individuellt företag. vilket kan leda till 

att marknadsdomstolen heslutar om förbud. Härtill kommer. friin prak-
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ti'ika utµ;ingsrunkter. att riktlinjerna utformas genom förhandlingar mellan 

ktHN1rnent verket t>ch företr:idarc för niiringsidkarna. De organisationer 

som forctriider n:iringsidkarna har inte mandat att sluta bindande överens

kommelser for företagens r:ikning. Det kan diirmed inte uteslutas att en 

företagare i vissa fall kan urrleva att en överenskommen riktlinje utfor

mah i strid med hans intressen och därmed uppfatta sig som i sak obunden 

av de 11tfostelser en organisation kan ha hirnnat. Skillnaden mellan rikt

linjer-; llch föreskrifters status när det gäller rroduktsiikerhet bör dock inte 

överdriva" och kornmitten anför llera i och för sig invändningsfria skäl för 

sin sti111drunkt att inte iindra nuvarande ordning. 

Emellertid kan situationer urpstå di'1 systemet med riktlinjer och möjlig

het till talan i marknadsdomstolcn kan visa sig inte räcka till som korrektiv. 

Re-;ervanterna irlllm kommitten liimnar flera exempel ri"i sil.dana fall ts. :n7 
fl. Vid ett akut behov kan visserligen ribdagen stifta en lag för att tillgndo

se del aktudla produkh:ikerhetskravet. Lagstiftningsrroceduren tar Jod 

en viss tid. och i avvaktan p:1 ny lagstiftning kan risk finnas för allvarliga 

konsekvenser hetriiffande människors säkerhet. 

Det kan ocks{1 föreligga behov av bindande föreskrifter om prnduktsil

kerhet fiir konsumentvaror eller -tjänster i sådana fall då riktlinjerna lämp

ligen bör samordnas med föreskrifter som har meddelats eller är avsedda 

att meddelas för att tillgodose andra skyddsintressen. Det är i s[1dana fall 

iindamtibenligt att utfärdade normer har samma rättsliga status. dvs. att 

normerna r~i konsumentsidan görs lika bindande som andra slag av silker

hetsfiin:-,krifter. 

En möjlighet att utfärda sådana bindande föreskrifter. som redan i dag 

st~tr till buds. iir att marknadsdomstolen efter framställning av KO beslutar 

om fiirbud. I exempelvis fall då konsumenters liv eller hälsa hotas kan 

interimi•;tiskt beslut fattas utan nämnvärd tidsutdräkt. Nackdelen med 

detta förfarande är att marknadsdomstolens förbud endast kan riktas mot 

vis-, sv;1randc. Fiir fall då ett generellt verkande beslut rörande produktsä

hrhet framstå.- sLim angeläget kan det vara motiverat att komplettera 

nuvarande best~immelser med en möjlighet att utfärda bindande bestiim

mclser som avser samtliga företag som tillhandahåller viss rrodukt. Med 

hiinsyn till den li'rngtg;iende verkan av sådana föreskrifter torde denna 

möjlighet böra forheh[1llas regeringen. 

SPK anser allts~i i likhet med reservanterna att det ibland kan föreligga 

ett klart behov a\· att regeringen ges rätt att med relativt kort varsel 

meddel;1 bindande föreskrifter om produktsäkcrhct. En lagbestämmelse 

hiirom kan li1mpligen utformas på det siitt som föreslagits av reservanterna 

tbetiinkandet s .. 1:~81. 

3.2...i Konsumcnh·crkct IKOVJ: Kommitten har - - - inte, som konstate

ras i reservation av ledamöterna Ulf Bernitz m. Il .. kunnat nä fram till en 

helt cnhiillig syn pi'1 behoven av bindande föreskrifter om produktsäkerhct 
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som ett komplement i vissa fall till de övriga styrmedlen. Verket finner 

liksom reservanterna det vara otillriickligt med en hänvisning till all riksda

gen alltid har möjlight:t att besluta om särskild lagstiftning för att tillgodose 

produkh~ikerhi:tskrav. En hiittre beredskap och en handliiggningsordning 

ht:ir finnas anvisad. niir behov av att utarhcta bindande s~ikerhetsfiireskril~ 

ter pii visst konsumentområde förekommer. Det skall understrykas. att ett 

lagfost hemyndigande torde underlätta möjligheten till uppgörelser i gLldO. 

Det skulle ocksii vara ett stöd for verket i dess prakti~ka verksamhet. 

Vt:rket delar diirfor den uppfatming och de argument som framförs i 

resenatiunrn och förcslär likaledes att en ny 4a ~i MFL införs. I prakti

ken kommer det med all säkerhet att hli mycket ovanligt att fl'ttngii den 

normalt tilliimpade tågordningen och tillgripa specialförfattningar. Argu

mentet. som framförs i betänkandet angående minskade möjligheter för 

marknadsdom\lolen att pilverka och ha överblick över produklsiikerhcts

omr~tdet. har diirfor ringa tyngd. 

3.2.5 Allmänna rcklamationsnämnden (AR'.\IJ: Kommitten har inte lyckats 

ena sig ifniga om behovet av bindande föreskrifter på produktsiikerhets

omrf1det. En minoritet menar att det finns behov av ett bemyndigande för 

regeringen att i speciella fall utfärda bindande föreskrifter. medan kommit

tens majoritet anser att detta inte är påkallat. Produktsäkerhetsfrågor 

aktualiseras tämligen sällan inom ARN:s verksamhet och niimnden har 

diirför sviirt att utifrän sina egna erfarenheter hilda sig en bestämd uppfatt

ning om hehovet av ett regeringsbemyndigande. Vad som sägs i betänkan

det och reservationen ger dock knappast vid handen att behovet skulle 

vara piifallande stort. Det får då anses tveksamt om det finns tillräcklig 

anledning att s{1som reservanterna förordat bryt<1 den marknadsförings

rättsliga systematiken. låt vara att kommittemajoriteten nog något har 

underskattat den tid det skulle ta att få fram en speciallagstiftning för en 

viss produkt. M~jligheten finns dock att i brådskande fall ut verka ett 

interimistiskt förbud enligt 13 ~ marknadsföringslagen. 

3.2.6 Socialstyrelsen (SOS): Socialstyrelsen inst~immer i allt väsentligt i de 

förslag om konsumentpolitiska styrmedel som framförs i betänkandet. 

Styreben vill särskilt betona att produktsäkerhctsfrågorna måste ges hög 

prioritet. Kommitten har föreslagit en rad styrmedel för att uppnå högre 

produkts~ikerhet. Enligt kommitten har riktlinjesystemet på det hela taget 

fungerat viil. Vidare har KO och marknadsdomstolen spelat en betydelse

full roll. 

Kommitten har föreslagit att riktlinjesystemet liksom hittills skall vara 

frivilligt. Samtidigt har i betänkandet pekats på olika situationer där bin

damk föreskrifter om produktsäkerhet såsom komplement till övriga styr

medel skulle vara värdefulla. Det rör sig om områden där de faktiska 

förutsiittningarna att utarbeta riktlinjer för produktsäkerhct saknas liksom 
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om omriiden, där samordnade föreskrifter exempelvis mellan arbetarskyd<l 

och konsumentskydd skulle vara viirdcfulla. 

Sm:ialstyrelscn anser att systemet med frivilliga riktlinjer bör komplet

teras med ett författningsmässigt stöd att utfärda bindande produktsiiker

hctsföreskrifter för konsumentvaror och konsumenttjiinster niir detta iir 

piikallat. Styrelsen ansluter sig siilunda i denna ckl till vad som framgi.ir i en 

reservation och särskilt yttrande. 

3.2. 7 Statens naturvårdsnrk: En minoritet i kommitten anser att mark

nadsföringslagen bör kompletteras med elt bemyndigande att förbjuda 

farliga varor. Bemyndigandet skulle avse regeringen som i sin tur kan 

bemyndiga t. ex. konsumentverket att utför<la förbud. Enligt natur\';irds

verkcts uppfattning bör ett sådant bemyn<ligande inte komma i fruga \'ad 

giilkr varor som faller under lagen om hiilso- och miljöfarliga varor. 

3.2.1! Statens mät- och pronåd (MPR): MPR delar - - - i princip den 

uppfattning som redovisats i en reservation till utredningen friin Ulf Ber

nitz. Sven Heurgren och Inger Persson ang~iende bindande föreskrifter om 

produktsäkerhet för konsumentvaror. Om det finns behov av sådana före

skrifter bör således t. ex. konsumentverket - i den mim inte andra myndig

heter redan är utpekade - ges mot uppgiften svarande ansvar och befogen

het. Det är därvid viktigt att gränsdragningen mot an<lra myndigheter blir 

klar och entydig. I annat fall kan det uppstå kompetenstvister och andra 

samarbetsproblem. Vidare rn11ste konsumentverket som föreskrivande 

myndighet förutsättas arbeta neutralt i förhållande till inblandade partsin

tressen. 

3.2.9 Riksrevisionsverket (RRV): Av betiinkandet framgilr att riktlinjerna 

inte efterlevs tillräckligt. Det nuvarande sanktionssystemet är inte ett 

effektivt medel för att ingripa mot farliga produkter som redan finns ute i 
handeln. eftersom varje enskilt företag som vägrar att upphöra med försälj

ningen skulle behöva stämmas till marknadsdomstolen. Marknadsförings

Jagen innehåller straftbestämmelser i fråga om vilseledande marknadsfö

ring. Med hänsyn till den betydelse som produktsäkerheten har för den 

enskilde konsumenten finns det enligt RRVs mening inte något skiil att ha 

mindre långtgående sanktionsmedel mot farliga konsumentvaror iin mot 

vilseledande marknadsföring. Det kan även finnas motiv för att ha liknan

de sanktionsbe-;tämmelser inom konsument varuområdet som nu finns när 

det gäller t. ex. livsmedel. brandfarliga varor samt hälso- och miljöfarliga 

varor. RR V tillstyrker därför reservanternas förslag att en möjlighet införs 

att utfärda bindande produktsäkerhetsregler. 

3.2. 10 Länsstyrelsen i Södermanlands län: Förslaget att riktlinjesystemet 

bör hehtillas som det primära normsystemet på pro<luktsäkerhetsomr<idct 
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tillstyrkes. Linsstyrelsen anser dock att bindande föreskrifter om produkt

siikerhct siisom ett komplement till de övriga styrmedlen skulle innebära 

bättre beredsbp för situationer diir riktlinjer och talan i marknadsdomsto

len \'isar sig vara otillräckliga. Länsstyrelsen stöder därför reservanternas 

förslag om bindande fö1 eskrifter i produktsäkerhetsfrågor. 

3.2.ll Länsstyrelsen i Kronohergs län: Länsstyrelsen anser - - - att rikt

linjer iir ett verksamt sätt att ange normer för företagens handlande vad 

giiller produktsäkerhet. Länsstyrelsen har vid tillsynen av riktlinjerna fun

nit att det finns en värdegemenskap mellan näringslivet och konsumentin

tresset. Denna värdegemenskap om att skydda människors liv och hälsa 

och ocks~1 att viirna ekonomiska viirden spelar en stor roll för efterlevna· 

den av si'1dana riktlinjer. Diirigenom krävs ocks~1 resurser i mindre omfatt

ning för övervakning av riktlinjerna. 

3.2.12 Sunds,·alls kommuns konsumentnämnd: Kunsumentniimnden 

stödjer förslaget att systemet med riktlinjer skall beh[tllas p<t produktsäker

hctsområdet. 

Tillstyrker reservationen angående produktsäkerhetsfriigorna sid. 317-

>40 i hetiinkandet. 

3.2.13 Produktåterkallelsckommitten: Riktlinjekommitten har övervägt 

huruvida bindande föreskrifter - dvs. straffsanktionerade regler - om 

produktsäkerhet i vissa fall behövs som komplement till hittills använda 

styrmedel och i vilken form det i så fall bör ske. Utan att nu ta ställning till 

dessa spörsmål vill vi framhålla att. om en återkallelsereglering genomförs. 

den regleringen kan behöva ske såväl genom straffsanktionerade regler 

som genom styrmedel av annat slag. 

3.2.14 Kooperativa förbundet (KF): Produktsäkerhetsfrågorna återkom

mer i en reservation till betänkandet. Kommittens ledamöter har varit 

överens om att riktlinjer bör vara det primära normsystemet även på 

produktsäkerhetsområdet, och att endast regeringen bör få utfärda bin

dande säkcrhetsföreskrifter. om det i något speciellt fall skulle befinnas 

nödvändigt med sådana. Majoriteten av ledamöterna anser inte att frågan 

behöver regleras närmare. I de sällsynta fall. då bindande föreskrifter blir 

aktuella. far man enligt deras modell begära att regeringen tar initiativet till 

en !>peeiallag. En sådan måste antas av riksdagen. - Reservanterna vill 

däremot komplettera marknadsföringslagen med ett stadgande som be

myndigar regeringen att under vissa premisser direkt utfärda bindande 

produktsäkerhetsföreskrifter. Dessa skall även kunna innefatta informa· 

tionskrav. Reservationen innebär en enklare handläggningsordning. när 

bindande säkerhetsförcskrifter är påkallade. Föreskrifterna kan förväntas 

bli snahbare förverkligade än om ny lag skall stiftas. KF förordar reservan

ternas förslag på denna punkt. 
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3.2. IS Sveriges lndustriförhund: Kommitten har - - - överviigt fr;igan 

om all komplettera det nuvarande regelsystemel med en ramlag som ger 

mii_iligheter att utförda bindande föreskrifter vad giiller produktsiikerhets

fr{igor. Förbundet aföer att kommittens majoritet på ett övertygande siitt 

har funnit alt en sådan komplettering inte är päkallad. 

3.2.16 Näringslh·cts Delegation för marknadsrätt (N[)!\"1): De11 .framtida 

proJ11ktsiikalietsl'l'gleri11ge11. NDM konstaterar att kommitten funnit att 

nuvarande regelteknik för att lillgodo~e produktsäkerhetsinlre~set pi't kon

sumentvaruomrildet - en generalklausul om produklsäkerhet påbyggd 

med riktlinjer utfärdade av KOV - fungerat väl. Några sakliga skäl för att 

frang{1 denna teknik finns sttlunda inte. Reservanter inom utredningen har 

emellertid förorJ;1I att den nuvarande regleringen k,1mpletteras med ett 

ramlagssradgZmde o:nligt vilket Regeringen bemyndigas utfärda bindande 

produktsäkerhetsforeskrifter för konsumentvaror och konsumenttjiinster 

när si'1 är pilkallat. Enligt en framlagd lagskiss kan detta vara förhiillandet i 

si'1dana undantagsfall när ett ingripande enligt 2-4 §§ M FL eller andra 

åtgiirdcr bedöms otillräckliga från preventivsynpunkt eller niir ensamord

ning med annan säkerhetslagstiftning ter sig angelägen. 

Utifrån ett strikt konventionellt riittssystematiskt synsiitt kan den nuva

rande generalklausul-irikt\injemetoden te sig en smula främmande pii pro

duktsiikerhetsomddet. S[1dana enligt NDM ~ mening närmast "'riittscste

tiska" hänsyn bör emellertid inte tillerkännas någon avgörande vikt. Frti

gan m~iste i stället g:illa om det finns reella skill för att bygga ut l'v1FLs 

prnduktsäkerhetsregel på det skisserade ~iittet. NDM har inte kunnat finna 

att s~idana starkt viigande motiv anförts. 

N D;\·1 har redan konstaterat att riidande generalklausul-/riktlinjeordning 

hittills fungerat dl. N DM vill vidare erinra om att denna ordning innebiir 

att Marknad~domstolcn (MO) kan ingripa med interimistiskt förbud med 

mycket kort varsel. Med den utbyggnad av 4 * MFL som kommitten 

föreslår [1stadkommer man ett ytterligare stärkt skydd för konsumenterna 

som i praktiken iir effektivare iin det som kan uppnås med en speciallag

stiftning av tänkt slag. A ven slutligt beslut i MD kan komma till stand 

betydligt snabbare än en författning innehållande preciserade allmiingiltiga 

s~ikerhet sforeskrifter. 

Av reservationen kan utläsa'> att reservanterna menar att en författning 

med säkerhetsföreskrifter skulle ha större verkan från prcventionssyn

punkt iin riktlinjer innehållande samma föreskrifter. Man ut vecklar dock 

inte sin tankegiing niirmare. Som NDM framhallit tidigare i detta yttrande 

iir v[1ra kunskaper om hur olika styrmedel av normkaraktitr p~\verkar 

beteendet fragmentariska. Det saknas bel~igg för att en av Regeringen 

utfärdad siikcrhetsforeskrift skulle vara ett i och för sig mera effektivt 

styrmedel än en i samförstånd med berörda företag framtagen riktlinje. 

sanktionerad indirekt via 4 * MFL. Däremot kan det sannolikt vara riktigt 
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Prop. 198-l/85: 21.3 rn: 

att den informativa efkkten iir större hos en författning som innehäller 

detaljerade siikerhc:tsföreskrifter iin hos ett l\·1 D-avgörande haserat pii den 

allmiint formulerade gem:ralklausulen om produktsäkcrhet. Den jiirnfiirel

sen iir dock knarr~1st relevant hiir. dtersom det naturliga alternativet iir 

KOV-riktlinjer i de fall di1 det kan vara aktuellt att tänka sig detaljerade 

föreskrifter. 

En viktig fördel med det skisserade förslaget anger reservanterna vara 

att en handliiggningsordning pi! förhand finns anvisad. om behov av bin

dande föreskrifter skulle uppknmm~t inom ett visst omriide. NDM känner 

sig inte övertygad LJJTI biirkraften av detta argument och tillfoer sig hysa 

den övertygelsen att säviil Regeringen som KOV val torde kiinna till 

möjligheterna att lagstiftningsviigen snabht komma till rätta med allvarliga 

siikerhehproblem om och niir siidana skulle uppkomma. Den tidsvinst som 

kan uppnib med hjiilp av en rambestämmelse av det skisserade slaget Lir 

med all siikerhet ytterst ohetydlig. 

Enligt NDM., mening har utredningens m<lioritet pt1 ett övertygande siitt 

visat att en ramhestämmebe om produktsLikerhet infogad i MFL skulle 

medföra besviirliga och besviirande rättstt:kniska problem. Som NDM 

anfört i det föregående redovisas inte m°igra vägande sakskäl for att yttt:rli

gan: komplicera regelsystemet på produktsäkerhetsomriidet på det sätt 

som förordas i reservationen. 

3.2.17 Standardiseringskommissionen i S\•erige !SISI: SlS vill - - - fram

h~dla "tredje-parts-certifiering .. av överensstiimmelse med standard som 

ett intressant hjiilpmcdel för konsumenterna. Certifieringsproceduren in

nefattar typprovning för verifiering av standardens krav, utfärdande av 

märkningstillst[md till tillverkare/säljare samt kontinuerlig övervakning av 

tillverkade och saluförda produkter. 

För konsumenten medför certifiering fördelen att det vid köptillfället är 

klarlagt att produkten är säker och lämplig för sitt ändamäl. Inom konsu

mentvaruområdct ti!Himpas certifiering, "SIS-märkning", f. n. för hand

brandsliickarc och motoristhjiilmar. Bland produkter för vilka svensk stan

dard föreligger och som skulle kunna bli föremäl för SIS-märkning kan 

nämna~ leksaker. hordsbestick !knivar. gamar. skedar). VYS-komponen

ter (badkars-. disldäde-. dusch-. spolblandare. tvättställ. golvhide, vat

tenklosett), febertermometrar. skidskor och -hindningar. 

Det bör framhitlla~ att certifiering inom konsumentvaruomriidet tilliim

pas i stor skala i Västeuropa där den gör avsedd nytta som stöd för 

konsumenterna. SIS är beredd att ta upp diskussion med herörda parter 

om förut.,iittningar för SJS-miirkning av konsumentvaror som komplement 

till riktlinjcarhetct. 

3.2.18 Hemkonsulenternas samrådsgrupp: Förslaget att rikllinjesystemct 

bör behållas som Jet primiira normsystemet pii produktsäkerhetsområdet 
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tillstyrkes. Hemkonsulenterna anser dock att hindanck före..,krifter om 

produktsäkcrhet sasom ett komplement till de livriga styrmedkn skulle 

innebära bättre beredskap för ~ituationer diir riktlinjer och talan i mark

nadsdomstolen visar sig vara otillriickliga och instiimmcr diirfor i reservan

ternas förslag om bindande fiirc"krifter i produktsiikcrhetsfrägor. 

3.2.19 Konsumentvägledarnas förming: Vi delar kommittens uppfattning 

att riktlinjer är det styrmedel som i första hand bör komma i friiga niir det 

giiller att fastsUilla normer för produktsiikerhet p{1 konsumcnt\'aruomrii

det. Men vi ställer oss ockstt pä reservanternas. Ulf l:krnitz. Sven Heur

gren. m. tl .. sida och tillstyrker det förslag till tilliigg till 4 ~ M FL som de 

redovisar. 

3.2.20 Kooperatirn konsumentgillesförbundet: Förhundct vill - - - föror

da att möjlighet ges för regeringen att utfon.b hindande produkts~ikcrhch

foreskrifter. Reservanternas förslag till en s~1dan lösning iir -,om kooperati

v~1 konsumcntgillcsförhundet ser det rr;rn konsumentens synpunkt klart 

överlägsen majoritetens ställningstagande. 

3.2.21 Landsorganisationen i Sverige !LO): Kommitten har inte varit enhiil

lig i sin syn på behoven av bindande föi·eskriftcr om proJuktsiikerhet. LO 

stöder den uppfattning och de argument som förs fram i reservationen fdn 

Ulf Bernitz m. Il. och föreslfir s{tledcs att en ny* 4a i MFL införs. Det iir 

ett känt faktum att produkter som har hlivit förbjudm1 att saluföras i 

Sverige därför att de är farliga för h;ilsa och liv exporteras till andra J;inder. 

Då 4 * MFL ändå måste ses över anser LO det liimpligt att utreda mi.ijlig

heten att ta in en n:gd i MFL om förbud mot export av farliga varor. 

3.2.22 Svenska Metallindustriarbetareförbundet: Systemet med riktlinjer 

bör föriindras på produktsäkerhetsomrädet. sf1 att regler. som är direkt 

tvingande för företagen genom en straffsanktion införs. Detta uppniis 

genom att marknadsföringslagen kompletteras med ett lagstaJgande som 

ger regeringen bemyndigande att utfärda binJande produktsäkerhetsförc

skrifter för konsumentvaror och konsumenttjänster där s[1 är påkallat. ( Hiir 

stödjer Metall uppfattningar och argument i den reservation som Ulf Ber

nitz m. tl. ingett.) 

3.2.23 Sveriges domareförbund: Kommitten har inte lyckats n{1 fram till en 

enhällig syn p[1 behovet av bindande föreskrifter om pn:iduktsäkerhct som 

el! komplement till systemet med generalklausuler och rekommenderande 

riktlinjer. En minoritet menar att marknadsföring.slagen hör innehålla ett 

bemyndigande för regeringen att utfärda bindande föreskrifter för speciella 

fall diir det angivna systemet framstår som otillräckligt. medan majoriteten 

anser att man för de speciella fallen hör lagstifta först om och nlir ett behov 
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av himlande föreskrifter aktualiseras. Förhumkt ansluter sig till den sena

re meningen och ans.:r det .:j vara p~ikallat att hiilla en s:l hl.ig beredskap r~1 

omrficlet som ett siirskilt b.:myndigande for regeringen innebiir. För att i 

brådskande fall snabbt fii stopp pii en försiiljning av farliga varor kan 

marknadsdomstolen meddela ett interimistiskt beslut enligt 13 * rnark

nadsföringslagen. 

3.3 Konsumcntköplagens fclhcgrcpp 

3.3. I Hovrätten för Nedrr ~orrland: Betriiffande 8 ~ konsumentköplagen 

anser hovriitten. mot bakgrund av den vidsträckta civilrättsliga vakan 

som I st. har. att 2 ~t. hiir preciseras si1 att det klarare framgtir att frlr.:g

lt:rna endast kan göras giillande mot di:n niiringsidkare som siilt viss vara 

trob att han förbjudits all siilja den. 

3.3.2 Marknadsdomstolen tMl>l: 8 ~ kc>11.H1111c11tkiiplai;1'11. 1\-tarknadsdom

stolen tillstyrker förslagt:!t. Den föreslagna ändringen avser beslut medde

lade av marknadsdomstlllen. Viss tvekan kan uppsta hur bestämmelsen 

förhåller sig till den föreslagna 15 * marknadsföringslagen. Det far förut

sättas att heslut meddelat av domstolen vid omprövning föregas av en 

si:idan allsidig prövning som krävs för att det skall kunna jämstiillas med 

beslut i ärende enligt 4 * samma lag och därmed kunna :"lberopas vid 

tillämpning av förevarande paragraf. Domstolen förutsiitter vidare att in

terimistiska heslut faller utanför den föreslagna bestiimmclscns tillämp

ning. 

3.3.3 Allmänna rcklamationsnämndcn tARN): Den föreslagna iindringen 

av 4 * marknadsforingslagen skulle enligt kommitten inte i sak innehära 

någon egentlig förändring i köprättsligt hänseende. ARN delar denna upp

fattning. Om en vara eller en tjänst av marknadsdomstolen har befunnits 

vara s{1 farlig att den bör förbjudas faller denna med största sannolikhet in 

under 8 * konsumentköplagen <KKU i dess nuvarande lydelse. även om 

domstolens heslut skulle ha riktats mot någon annan än siiljaren/dctalj

handlaren. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om det finns skiil all 

nu gt:!nomföra dt:!n föreslagna konsekvt:!nsändringen i 8 * KKL. Möjligen 

kan det vara lämpligt att avvakta konsumentköputredningens (Ju 1977: 13) 

slutbetänkande som väntas inom en niira framtid. ARN har dock för sin del 

inget att invända mot att Jagiindringen genomförs redan nu. 

3.3.4 Sundsvalls kommuns konsumentnämnd: Konsumentnämnden stödjer 

förslaget att 8 * konsumentköpslagen ändras s[i att en vara skall anses 

felaktig inte bara när ett beslut av MD enligt 4 * MFL riktats mot siiljaren 

utan också när beslutet är gällande mot någon annan näringsidkare. 
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3.3.5 Konsumentköpsutredningen: Vi har begränsat var granskning av he

tiinkandet till vad 5om mer direkt berlir vi'trt eget arhclc, i första hand 

förslaget till ändring av 8 * konsumentköplagen ( KKL). 

Konsumentköplagen gäller niir konsument friin niiringsidkare kiirer vara 

som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. l lagen anges bl. a. konsu

mentens grundliiggande befogenheter vid fel i \·aran, t. ex. att liita köret µ;'t 

åter eller att göra avdrag pi1 ki.lpeskillingen. Vad ~lllll skall riiknas som fel i 

det enskilda falkt fiir avgöras med kdning av allmiinna kiirriittsliga 

normer. Lagen anger dock niigra sLirskilda situationer där en vara skall 

aföes felaktig och konsumenten ~:'iledes kan göra giillande sina befogen

heter. S{1 iir enligt 8 ~fallet hl. a. om varan s<"ilts i strid mot förhud enligt 4 ~ 

marknadsföringslagen ( M FU. 

Om en vara har sftdana egenskarer att dess saluhållande kan förbjudas 

enligt 4 ~ M FL blir varan nLirmalt .:icksii att betrakta som felaktig vid en 

ki\prättslig bedömning. Eftasom rarterna har avtalsfrihet niir det gi"iller 

varans beskaffenhet kan emellertid bcdömnin!,!en i enskilda fall leda till ett 

annat resultat, exempelvis därför att köraren har hati full vetskap om 

varans beskaffenhet och får anses ha godtagit den som den iir. 8 ~ KKL 

innebiir att parternas avtalsfrihct begränsas sii att en vara kan bli att anse 

som felaktig trots att den har godtagits av köparen. En sådan ordning har 

ansetts motiverad med hänsyn till det allmänna intresset av att uppriitthålla 

respekten för meddelade försäljningsförbud och hindra spridning av farliga 

varor. 

Genom att 8 * KKL hänvisar till 4 * MFL knyts en civilrattslig sanktion 

till en överträdelse av ett saluhållandcförbud enligt MFL. Riktlinjekommit

ten~ förslag innebär att denna anknytning modifieras på två sätt. .Ä. ena 

sidan begränsas den till fall då förbudet har meddelats av marknadsdorn

stolcn, medan en överträdelse av ett godkänt förbudsföreliiggande inte 

längre skall ha någon civilrättslig effekt. Ä andra sidan krävs det inte att 

saluhållandeförbudet gäller mot den säljare det är frfiga om. utan det är 

tillräckligt att ett sådant förbud över huvud taget har meddelats beträffan

de den vara som köpet avser. 

Vi ställer oss tveksamma till de föriindringar som sålunda föreslås. 

Begränsningen till fall som har prövats av marknadsdomstolen innebär ett 

avsteg frän den hittills gällande principen att ett godkänt förbudsforcläg

gande har samma verkan som ett beslut av domstolen. Vad den föreslagna 

utvidgningen beträffar kan till en början piirekas att en vara som har blivit 

föremål för ett förbud enligt 4 * MFL ofta torde omfattas av den tvingande 

regeln i 8 ~ KKL som föreskriver att varan skall anses felaktig. om den iir 

sil bristfollig att dess användning medför uppenbar fara för körarens eller 

annans liv eller hiilsa. Även om denna regel inte är tilliimplig torde varan, 

som nyss nämnts, normalt bli att betrakta som felaktig enligt allmänna 

köprättsliga regler. En säljare som gör gällande att varan har godtagits av 

köparen och dilrför skall anses felfri. trnts att den har farliga egenskaper 



Prop. 1984/85: 213 

eller iir uppenbart otjiinlig för sitt ändam[1I. m~1ste ames ha bevisbördan för 

detta p;htfiendc. Skulle siiljaren undantagsvis lyckas fullgöra denna sin 

bevisskyldighet kan man emellertid friiga sig. varför just den omsliindighe

tcn att n{igon annan niiringsidkare av marknadsdomstolen har förhjudits att 

saluh;·illa samma vara skall föranleda att köparen blir berättigad att iibero

pa ett fel. som han annars inte hade kunnat göra giillande och som inte är 

av den allvarliga karaktär som avses med den nyss <ilergivna föreskriften i 

8 !; KKL. 

I frtiga om dc:n niirmare utformningen av 8 * KKL vill vi framhålla 

följande. Enligt den föreslagna formuleringc:n blir c:n vara att anse som 

felaktig si1 snart marknadsdomstolc:n i ett beslut har konstaterat att varan 

på grund av sina c:genskapc:r medför siirskild risk för skada p~i person eller 

egendom eller att den iir uppenbart otjiinlig för sill huvudsakliga iindam:il. 

Däremot kriivs inte: all FirhuJ har meddelats eller - efter prövning enligt 

13 * andra stycket Jagen om marknadsdomstol ( J\·1 DU - har bc:dömts 

kunna meddelas. A \' dc:n föreslagna 4 *första stycket si5ta meningen MFL 

framg~ir emdlertid att marknadsdomstolen. om den finner att varan är av 

sitdan beskaffenhet som nyss niimnts. kan avsta från att utfärda ett förbud 

enligt 4 *och i stiillet meddela ett förbud enligt 2 ~eller ett åliiggandc enligt 

3 * M FL. om detta anses lämpligare. Vi ifrågasätter starkt om det verkli

gen har varit avsett att regeln i 8 * KKL skall omfalla ocksii situationer av 

detta slag. I specialmotiveringen anges sälunda bara att iindringen i 8 * 
KKL innebär att en vara som omfattas av .fi'irhud enligt -I Si MFL eller i 

ärende enligt 4 .~ lHFL varit föremål för prövning enligt de föreslagna 

reglerna i 13 ~ andra stycket MOL och därvid befunnits vara farlig eller 

uppenbart otjänlig skall anses vara hehäftad med fel. 

Mol bakgrund bl. a. av det anförda hör enligt vi:ir mening samordningen 

mellan de: föreslagna näringsrättsliga hestämmelserna i 4 ~ M FL och de 

civilriittsliga hesliimmelserna i 8 * KKL övervägas ytterligare. Om efter 

sådana överväganden det fortfarande iir aktuellt med en samordning. som 

medför en sil vidsträckt civilrättslig verkan av marknadsdomstolens beslut 

som i det föreliggande förslaget. torde ocks[I behövas en mer ingående 

analys än kommitten har gjort av prohlcmen med hos detaljhandlare befint

liga lager och andra problem som sammanhänger med affärsrelationerna i 

de olika distributionsleden. 131. a. torde kommitten alltför onyanserat ha 

behandlat frågan om en detaljists möjligheter att till sin leverantör retur

nera varor han har i lager och som berörs av ett beslut som enligt 4 ~ MFL 

meddelas av marknadsdomstolen. I vissa avseenden är vad som anförs (s. 

281) sä komprimerat att det iir svåiförståeligt. Det förefaller oss dock som 

om kommitten har underskattat de svårigheter som kan uppkomma mellan 

olika led på säljsidan. Frågor som ligger nära de nu berörda behandlas för 

närvarande av utredningen om återkallelse av farliga varor. Resultatet av 

denna utrednings arbete torde bli av betydelse om man vill skapa möjlighe

ter att genom en vidsträckt civilrättslig verkan av beslut enligt 4 ~ M FL 

hindra fortsatt försiiljning av vara som iir farlig eller otjänlig. 
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3.3.6 Sveriges lndustriförbund: Enlig! förbunlk!s uppfollning hi.ir -

forslagct till ändring av 8 ~ konsumentköplagen inte gL·nomfora~. Fiirslaget 

ger omfattande. automatiska och ;1lltför onyan~cratk civilriillsliga verk

ningar av ett MD-heslut i nu akiuellt hiinseende. Förslaget vidgar (>cksi1 p~i 

htigst hetiinkligt siill tilliimpningen av 8 ~. inte bara till bakre led Ut<tn 

ol·bi1 i detaljistledet. genom alt det inte liingre kr<i\ ~ alt varan s<Hts .. i 

strid·· mot förbud. Ftlrslaget synes hiirigenorn med au1oma1ik omfatta 

iivcn säljare som varken har kännedom om he~lutet eller iin mindre haft 

1illfälle att p;'tverka utgilngen av rrn;.:essen i MD. 

Gii\lamlc köpräthliga regin ger enligt Förbundl.'.h mening ctl tillfrl.'.ds

stiillande skydd mot farliga varor i enskilda fall. [kt förhiillandet att en 

niiringsidkare av MD med stöd av 4 ~ rnarknadsfl.iringslagen förbjudih att 

fortsiitta med försiiljningen av viss vara torde ofta kunna p<ivcrka hcdöm

ningl.'.n av rddamationl.'.r från konsumenter som kiipt samma vara fr<in 

näringsidkare som illlc drahhats av försiiljning.,förbudet ifr;1ga. Silletks 

torde sista punkten i 8 ~ konsumentkörlagen redan nu gl:'. möjlig.het att i 

<1Jana fall anse varan behiiftad med fri. Delta giillcr i vart foll dt1 varan 

köpts för sådant användningsiindamål som avsetts i MDs heslut. Den 

föreslagna bestämmelsen liimnar emellertid inte utrymme for att - utan all 

riskera felpäföljd - sälja varan för ett helt annat - och av köparen önskat 

- iindamål än vad MD avsett med sitt heslut. 

Förbundet vill här oeksii erinra om den sittande konsumentkörsutred

ningens arbete och de föriindringar av fel reglerna som siikerligen kommer 

att föreslås a\' denna utredning. Till della kommer att riktlinjekommittcns 

förslag kan anses föregripa de överväganden som produktiiterkallelsekom

mitten har att göra. En regel i konsurnentköplagen om att ett heslut av M D 

om förhud att tillhandahålla "farliga·· varor automatiskt skall innebiira ett 

fel i varan medför niimligen att de seriösa företagen m~iste vidta fogiirder 

för att återkalla de varor som vidaresftlts för all inte riskera felpiiföljder. 

3.3.7 Näringslivets Delegation för marknadsrätt (NDl\1): NDM stiiller sig 

- - - tveksam till kommittens förslag såvitt gäller civilriittsliga följdverk

ningar av ett MD-beslut om säljförbud vilket riktats mot annan iin siiljaren 

(8 ~ konsumentköplagenJ. Visserligen kan det göras giillande all en vara. 

som blivit utdömd av MO som farlig. i regel torde vara felaktig i köpri1t1slig 

mening. Men situationer kan väl tänkas dtt detta inte hehöver vara fallet. 

Den föreslagna omredigeringen av 8 * synes ocksi'i kunna komma att fft 
svåröverskådliga tllcrvcrkningar p(1 relationerna mellan leverantörer och 

återförsäljare, frågor som Produktåterkallelse kommitten ofriinkomligen 

måste komma att överväga niirmare vid fullgörande av sitt utrcdningsupr

drag. Det kan vidare hävdas att s{1 lilngtgacnde civilriittsliga riittsverkning

ar gentemot säljare som inte omfatta~ av MDs beslut innebiir alt detta reellt 

far karaktiir av en slags bindande författningsbeslut - försett med civil

rättsliga sanktioner som omfattar en vidare suhjcktkrets iin förhundsbeslu-
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tet enligt l\ffL. Förslaget i denna del bör enligt NDMs mening övervi1gas 

ytterligare. 

3.3.8 Konsumentvägledarnas förening: Den - - - föreslagna ändringen 

av 8 ~ konsument.körlagen finner vi vara angelligen. 

3.3.9 Sveriges Ad,·okatsamfund: Samfundet anser - - - att den föreslag

n•t iindringen av 8 ~ konsumentköplagen inte är godtagbar. Visserligen 

synes det kunna antas att for konsumenter avsedda varor. vars försäljning 

k<lll forhjudas enligt ..\ ~ marknadsföringslagen. normalt ocksii iir att anst~ 

s{tsom felaktiga i köpriittslig mening. Detta är emellertid inte alltid fallet. 

En prövning hiirav fftr ske enligt vanliga köprättsliga regler. Oavsett hur 

diirmed fiirhiiller sig gliller som en siirskild sanktion av förhud enligt 4 ~ 

marknadsföringslagen den tvingande felregeln i 8 ~ konsumentköplagen 

vid försiiljning som sker i strid mot förbudet. Det bör härvid erinras om att 

cknna sanktinn inte kan - och inte heller av kommitten föreslt1s kunna -

tilliimpas retroaktivt. Redan med hänsyn härtill bör en köprättslig effekt av 

ett förbud inte heller kunna inträda i rättsförhållande med en säljare som 

v•lfken i vederbörlig ordning kunnat föra sin talan i fråga om förbudet eller 

delgivits detta. Därtill kommer att räckvidden i det enskilda fallet av en 

siidan köprättslig effekt blir oacceptabelt oviss. om den frikopplas från 

försäljning som omfattas av förbudet och därmed träffar försäljningar. som 

inll: kan underkastas en prövning av om någon överträdelse av förbudet 

föreligger. Kommitten synes inte ha uppmärksammat den oklarhet i om

fattningen av marknadsdomstolcns beslut med avseende på niiringsidkarc. 

som inte haft partsställning. Enligt samfundets mening uppfyller förslaget 

inte i denna del de krav som m{iste ställas på civilrättslig lagstiftning. 

3.3.10 Sveriges domareförbund: Förslaget att 8 * konsumentköplagen änd

ras s~I att en vara. som enligt ett beslut av marknadsdomstolen är farlig 

eller otjiinlig. skall anses hchäftad med fel i köpriittslig mening. oavsett 

mot vem domstolen har riktat sitt beslut. föranleder inte någon erinran. 

Även om den föreslagna ändringen torde sakna reell betydelse kan den 

dock ha ett värde ur pedagogisk synvinkel. Förbundet tar för givet att 

förslaget tillkommit efter samräd med konsumentköpsutredningen. som 

bl. a. har till uppgift att göra de tämligen invecklade reglerna pa området 

nwra Hittillgiingliga. 

3.4 Skadcrapporteringssyslt.'m 

3.4.1 Kommcrskollegium (KK): - - - finner kollegiet att utredningens 

förslag om ett permanent skaderapporteringssystem är relativt svagt un

derbyggt. Det har inte gjorts klart att nyttan av systemet uppväger de 

troligen betydande totala kostnaderna för detta. 
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3.4.2 Marknadsdomstolen (l\1Ul: Förslaget tml ett permanent -.kaderappor

teringssystcm m;iste häbas med tillfredsstiillclse. Do..:k saknas i hetänkan

det en närmare redogön:lse för den försöksverksamhet som redan hcdri

vits med redovisning av de ~ynpunkter llch erfarenheter som rapporteran

de institutioner mils te ha skaff;tt sig. Även kommittens förslag rörande 

möjligheten till talan mot niiringsiJkare i bakre led och till interimi.;;tiska 

beslut utan kommunicering med motparten iir viil motiverade och bör 

genomföras. 

3.4.3 Näringsfrihelsombudsmannen ('.'i0l: Kommitten konstaterar i kapitel 

11 att ett tillfrecbsUillande underlag iir viisentligt för att faqslii behovet av 

produktsiikerhctsåtgiirder och för att underl:itta förhandlingarna om rikt

linjer. Enligt kommitten är ett skaderapporteringssystcm ett ofr;inkomligt 

krav h'1r att rn-· ett til\frcdsst~lllandc underlag. NO vill inte motsiitta sig att 

någon form av skaderapportcring införs. En sädan rapportering bör dock 

utformas så att den inte blir alltför resurskriivande. I allt väsentligt lL)rde 

den kunna inskriinkas till information till vissa ny..:kelpcrsoncr att KOV 

har en funktion för mottagning av rapporter om skador orsakade av farliga 

produkter. 

3.4.4 Konsumcnh·erkct (KOVl: KOV hälsar med tillfredsställelse att kom

mitten med skärpa förordat att ett permanent skaderapportcringssystem 

snarast byggs upp i landet. Kommitten har också framfört de flesta rele

vanta argumenten för en sådan åtgärd. Den försöksverksamhet med regi

strering av olyckor som KOV bedrivit under snart två år har redan givit 

klara indikationer p<°t att intriiffade olycksfall som medför öppenvårdsbe

sök eller inläggning p[t sjukhus fördelar sig med 4-5 c.:~ p~i trafikolyckor. 

17- 19 C.·c på arbetsolyckor och 76- 78 '7c pft hem- och fritidsolyckor. När 

det gäller trafikolyckorna förs på olika håll statistik och görs ut viirderingar 

av olycksorsaker. händelseförlopp m. m. För arbetsolyckorna finns redan 

ett fungerande skaderapportsystem <ISAl som sysselsätter ca 30 personer. 

Man vet genom statistik att ca 2 200 personer omkommer vid hem- och 

fritidsolyckor varje år. Det kan samtidigt konstateras att nagon systema

tisk statistik för hem- och fritidsolyckor som inte medför dödsfall f. n. inte 

finns. Mot bakgrund av den redovisade fördelningen pii olika olyckstyper 

är detta minst sagt förvanandc. Visserligen kan det stora flertalet av hcm

och fritidsolyckl)rna inte hctecknas som allvarliga. Endast ca 9'/1- av olyc

korna medför inläggning p~i sjukhus men de medför lika fullt stora samhäl

leliga kostnader och sociala problem. 

Ett skadcrapportcringssystcm skulle få stor hetydclse för prioritering av 

verkets arbete pf1 produktsäkerhetsomri"tdet. Bl. a. kunskaper om vilka 

grupper i samhiillet som mer iin andra utsätts för olyckor iir i detta sam

manhang av grundläggande betyddsc. Som exempel kan nämnas att verket 

de gångna åren fått många anmälningar friin oroliga småbarnsföräldrar om 
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nliL1 leksaker och andra produkter som ansetts utgöra fara för de sm~1 

harnen. Stora n:surser h;ir ocksii lagts ner p{i handläggning av dessa 

iirenden .. .\ anJra sidan har Jen regi'>trering av olyckor i begränsad omfatt

ning som verket genomfon under föregt1ende och innevarande i\r redan 

visat all Jen stora riskgruppen bland barnen ingalunda Lir de allra yngsta. 

utan barn i iildern 11- 15 år. Eftersom endast ett fatal anmälningar berör 

denna grupp av barn. har den hittills blivit mer eller mindre bortglömJ. Ett 

effektivt ~kaderapportering~systcm torde ganska snabbt kunna ge underlag 

för ätgfö·der för att minska olyck.;fallen i denna sär5kilt utsatta grupp. 

Kommillcn' bedömning att inte i detalj söka ange hur ett skaderapport

system skall byggas upp finner KOV riktig. Verket vill endast tillägga att 

utvecklingen inom detta omriide har g{1tt snabbt. Nya erfarenheter har 

vunnits genom det nordiska arbetet och inte minst har KOV och statistiska 

centralbyrirn genom den p;'tgående försöksverksamheten samlat nya kun

~kapcr som gör att den hemställan. som myndigheterna 197X utarbetade 

och tillstiillde rqcringcn i denna fräga. i dagens läge inte hr relevant i alla 

detaljer. 

I sammanhanget maste ocksa beaktas att det inom socialstyrelsen f. n. 

piigår planering för sjukviirdcn under 90-talet (HS -90). Den skadeförebyg

gandc verksamheten intar enligt uppgift en central plats i denna planering. 

Det far diirf(.r anses naturligt <1tt uppbyggnaden av ett generellt skadcrap

portsyskrn sker i nära sarnr~id iiven med socialstyrelsen och andra bcr(irda 

instanser för att ta vara p[1 alla möjligheter till samordning av den skadefö

rcbyggande verksamheten. 

3.4.5 Allmänna rcklamationsnämndcn <ARNI: Kornmittens förslag om in

rättande av ett permanent skaderapporteringssystern kan varmt tillstyrkas. 

3.4.6 Socialst.vrelsen ISoSJ: Kommitten framhåller att avsakn;:iden av ett 

övergripande systern för rapportering av och statistik tivcr olyckor i hem

met och pii fritiden utgör en grundläggande brist i vilrt 'nuvarande konsu

mentskydd. Enligt kornmitten kriivs ett permanent skaderapporteringssy

stern. Kornmitten föreslår diirför att konsumentverket tillsammans med 

statistiska centralbyran beviljas ett särskilt anslag som gör det möjligt att 

snahbt bygga upp ett rapporteringssystem. 

Genom häbo- och sjukd1rdslag.en har landstingen fått ett vidg.<1t ansvar 

för befolkningens hälsa. I propositionen till hälso- och sjukvårdslagcn 

1981/82: 97 .. Hälso- och sjukvårdslagen rn. rn ... framhålls att det i lands

tingets vidgade hälsoansvar ingår att ta till vara. bearbeta och utnyttja den 

information om risker i miinniskorn<1s livsmiljö som observeras i det dag

liga hälso- och sjukvårdsarbetet. En viktig uppgift är därvid all registrera 

förekomsten av sjukdomar och skador. Uppgifterna avses sarnrnanstiillas 

och utnyttja'> för att de sjukdom~- och skadefrarnkallande faktorerna skall 

kunna utvärderas. Epidemiologiska studier som syftar till att kartlägga och 
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analysera förekomsten och utbredningen inom l>lika befolkningsgrupper a\' 

sjukdomar och annan oh:ilsa bör enligt o\·ann;imnda proposition ske inlim 

ramen för landstingens miljömedicinska \'erksamhet. 

I propositionen erinras ocksii om att de enskilda landstingskommunerna 

m[inga giinger iir för sm~i för att var rlir sig kunna ge underlag för att 

bedöma samband mellan t. ex. miljöförh~dlandena och sjukdom av olika 

slag. 

I rnlighet med förslag i en propo">ition om soc;ialstyrelsens omorganisa

tion m. m. tprop. 1979/80: 6) pågår uppbyggnad av en central "s(1cialsek

torns planeringsdatabas··. Bl. a. kommer uppgifter om patienter inllm den 

offentliga h~ilso- oc;h sjukvärdcn att hi1mta.-, frLin register hos landstingen 

lH:h infliras i denna databas. 

Ribdagen har den 27 nrnj 198:< godkänt ett avtal mellan landstingsför

bundet och socialdepartementet som avser vissa ersättningar till ~juk

\ iinbhuvudmännen från sjukförs;ikringen år 198.t. I <tvtalet siigs att bl. a. 

"Vid iivcrenskommelsen har förutsatls att sjuk v{1nlshuvudmiinnen utan 

sär.-,kild ekonllmisk crsiittning genomför socialsektorns statistikdelega

tions förslag angaende patientdatabaser med a\' delegationen rekommen

derat minimiinnehåll för den slutna v[trden ... I detta minimiinnehåll ingiir 

bl. a. uppgifter om personnummer. kön. inskrivningsdatum, utskrivnings

datum. huvuddiagnos samt uppgifter om den yllre orsaken till skada. Vit 
detta sillt erh[ills fr. o. m. 198.t en föruhättning att bygga upp ett rik.släc

kande olycksfallsregister vad avser olycksfall som har lett till sluten 

krnppssjuk viird. 

Hur omfallande registreringen kommer all bli inom primiirvården är 

fortfarande föremiil för diskussion. 

Vid klassifikation av sjukdomar eller skador finns en särskild s. k. E-kod 

som gör det miijligt att belysa yttre orsaker till hälso- och sjukvfadsbehov 

framför allt skador. Inom den nordiska medicinstatistiKkommitten 

INOMESKOI p~1gar för närvarande ett utvecklingsarbete i syfte att göra 

det möjligt all fä ut mer information genom E-koden. Avsikten iir att alla 

aspekter på skador skall tas med. Koderna skall bl. a. göra det möjligt att 

siirredovisa exempelvis trafik-. hem- och fritidsolyckor. 

Ca 10 0(. av befolkningen r[1kar varje år ut för skador genom olycksfall 

som föranleder sjukvårdskontakt, dvs. ca 900000 per iir. Della gör det 

lämpligt att p[i nationell nivå registrera olycksfallen pä urvalsbasis. Social

styrelsen har i en skrivelse till regeringen 1982-09-27 föreslagit att ett 

centralt sjukdomsregister på urvalsbasis uppriittas och att detta förltiggs till 

socialstyrelsen i anslutning till befintliga spccialrcgister samt att den ADB

mässiga hanteringen av detta register läggs till statistiska centralhydn. 

Inom socialstyrelsen pägår oc;ksä i anslutning till styrelsens misshild

ningsrcgister uppläggandet av ett handikappregister. Detta avses omfatta 

alla harn upp till 18 år. För niirvarande omfattar registret alla barn med 

medfödda eller förvärvade mentala rubbningar. Registret hidlcr på att 
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bygga, ut s~i att det n:lativt snart kommer att l>mfatta iiven andra handi

kapp. Pii detta siitt kommer Jet alltsii att finna~ ett nationellt n:gister 

avscco'mk olycksfall bland barn .-.om ktt till hamlikapp. Till dt'tta regist<.:r 

kunde utan störr.: kostnad foras olycksfall som har r.:,.;iilterat i sluten 

sjukviird. 

Sädana register som ovan har redogjorts för kan inte kommc1 att innehi.tl

la uppgifter som tillgodoser alla behov som exempelvis klms11mt:ntvcrke1 

kan tiinkas ha. Detta giillcr exempelvis den typ av skidbindningar som i 

vissa fall anviints samt vilket fabrikat som olika apparater har som förnr~a

kat olycksfall. Si1Jana uppgift.:r bör man dl)t:k hc1 möjlighet att komma 

fram till genom specialundersökningar. Önskvitrt vore att fa en klartcxt

beskrivning av olycksförloppet i enlighet med ett ll)giskt uppbyggt system 

efter modd! frfm ISA-systemet. Vidare är det önskviirt att diagnos som 

görs vid sjukvim.hinriittning registrera-; vad giiller allvarlight'tsgrad.:n .:n

ligt AIS-kod.:n. 

Om målsiittningen att 1or:; av olycksfallen registreras varje iir skall 

uppfyllas skulle detta inn.:bära att 2-3 landsting skulle delta i registrering

en. De olika landstingen skulle kunna delta enligt ett rullande schema som 

schematiskt täcker landets olika delar. saväl ur geografisk synpunkt som 

hefol k ni ngsmiissigt. 

Socialstyrelsen får mot bakgrund av ovanstaende föresb att registrering 

av olycksfall sker inom ramen för det allmiinna system for registrering av 

diagnoser m. m. i sluten v[trd och öppen vård som avses ingå i landstingens 

patientdatabaser samt den centrala hanteringen av uppgifter ur dessa regis

ter som socialstyrelsen är programansvarig myndighet för. Exakt hur 

registreringen skall byggas upp är en fråga om vilka ekonomiska resurser 

som man frän resursgivande myndigheter är beredda att tilldela denna 

form av registrering. 

Sammanfattningsvis föreslår socialstyrelsen att - - - uppbyggande av 

olycksfallsregister som hl. a. kan anviindas i produktsäkerhetsarbetet sker 

i anslutning till det allmiinna system för registrering av diagnoser m. m. 

Läns- hälso- och sjukvarden som avses ingh i landstingens patientdata

baser. socialsektorns planeringsdatabas och till dessa databaser anknutna 

register. 

3.4.7 Arbetarskyddsslyrelsen: Styrelsen instiimmer i att det iir önskvärt 

med ett permanent skaderapporteringssystem på konsumen!Llmriidet. Om 

ett s[1dant system inrättas bör möjligheterna till samordning med informa

tionssystemet for arbetsskador undersökas. 

3.4.8 Statistiska ccnlralb~·rån tSCBt: Fr;igan om ett rappl1rteringssystem 

har behandlats vid SCB under en rad är. Ett första arbete med utveckling 

av ett registreringssystem startade 1975. Dil togs initiativ till ett nordiskt 

projekt i syfte att utveckla en metod för att inhiimta information om hem-
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och fritiJsolyckor. Projektets huvudman var Nordiska ministerrfalets ;im

het~mannakommitte för konsumentfr:tgLlr. SCB hade: anwarct fiir det 

rraktiska genomförandt:t av rrojektet. 

Det nordiska projektet följdes i Sverige av ett llertal mindre projekt som 

hcJrevs i samarbete med olika myndigheter - framför allt l.;onsumentver

ket - L>Ch särskilt intresserade sjukhus. SCH har iivcn tagit fram olyck<.

fallsstatistik i form av urrdrag. I. ex. i '>amhand med barnolycbfalbutred

ningen. Registreringen av olycksfall har ibland omfattat alla åldrar. ibland 

endast barn och ungdomar. Niigra direkta skillnader ur metodsynrunkt 

mellan registraing av de olika åldersgrupperna finns dock inte. SCBs 

arbete pii omr{:dct ledde till iiskamkn om medel i tvi'1 anslagsframställning

ar och rill en siirskild hemstiillan tillsammans med konsumentverket om att 

fo till stiind en lörande registrering och statitikrramsUillning. 

Information om intriiffade ulycksfall iir en fi\rutsiittning fiir att kunna 

hedri\·a ett meningsfullt olycbforebyggande arbete. Dessutom iir det an

gcliiget att informationen ger en riittvisandc bild av olyckssituationen. 

Först genom representativa data pi1 riksnivi1 fas exempelvis tillriicldigt 

heslutsundcrlag för konsumentmyndigheters prioriteringar mellan olika 

förebyggande [itgiirder. Även i olika forhandlingssituationer med näringsli

vets representanter krävs siidan information. Representativ information är 

n~1got som dessutom blir alltmer nödviindigt ju mer de ekonomiska resur

serna i samhJllet begränsas. Ju frirre \atsningar som kan göras desto 

viktigare iir det att de görs där det är mest angeläget. 

Olycksfallsinformation efterfr;1gas p<i manga h~tll i samhiillet. Förutom 

de anviindare som niimns i beliinkandet har SCB under arbetets g~ing 

kommit i kontakt med hl. a. följande myndigheter. organisationer och 

intressenter i övrigt: barnmil.iörf1det. statens hrandniimnd. skolöverstyrel

sen. landsting. Röda korset. Rädda barnen. riksförbundet hem- och skola. 

samt epidemiologisk och medicinsk forskning. När man diskuterar ett 

registreringssystcm av denna kraktiir bör ocksa understrykas att det finns 

ett stort intresse för att systemet även skall omfatta trafik- och resp. 

arhetsolyckor. Trots att dessa olyckstyper redan registreras finns det ett 

stort behov av att fii kompletterande uppgifter från friirnst sjukhus. Hiirige

nom kan en stor del av bortfalkt i dagens registrering täckas. 

lkhovct av olycksfallsinformation har bl. a. lett till att det har genom

förts och genomförs begränsad registrering i olika former pä skilda hMl i 

landet. Det är SCBs uppfattning att ett nationellt system oftast iir att 

föredra framför siidana begriinsade insatser. Det giiller s~1viil ur kvalitcts

som resurssynpunkt. Det finns dock situationer där regionala eller lokala 

system <ir försvarbara - framför allt dii man i direkt anslutning till syste

met arbetar med förebyggande ;ltgiirclcr. Dösutom kan sfalana system ge 

viss kompletterande information till ett nationellt system. t. ex. vid analys 

av vissa olyckstyper. 
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SCB och andra myndigheter har siiledes under iiren skaffat sig kunska

per vad avser metoder för insamling. Klas~ificering. bearbetning och pre

sentation av olycksdata. Det iir lbrför möjligt att utan större utredningsin

satser tillsammans med statistikanvändare och sjukvimlens huvudmiin 

komma fram till en definitiv utformning av ett dylikt system. Friigor som 

behöver utredas iir t. ex. urvalet av registreringspunkter för att fä en 

representativ statistik. organisatoriska frågor avseende vem som skall ha 

registeransvar. innchtdlsansvar o. d. 

Mnt denna hakgrund vill SCB framhåll<1 att under förutsiittning att 

s[irskilda medel ställs till förfogande är SCB heredd att tillsamman'> med 

konsument verket medverka till att en systematisk registrering och stati

stikframstiillning rörande hem- och fritidsolyckor kommer till stimd. I 

beUinkandc1 niimns att en alternativ finansiering av verksamheten vore att 

omfördela resurser hos de myndigheter som kan dra nytta av informatio

nen fran n:gistreringssystemct. SCB niimns som en siidan myndighet. D<l 

SCB iir en servicemyndighet med urr!!ift att tillgodose informationshehov 

i samhiillet grundar sig SCBs behovsframställningar alltid p{1 externa be

hov. dvs. SCB drar inte själva nytta av den information som produceras. 

SCBs tidigare anslagsäskanden i fragan har helt grundat sig på behov som 

funnits hos dem som cfterfriigat informationen. 

3.4.9 Statskontorct: I betiinkandct redovisas en utvärderin!! av lagstift

ningen inom det konsumentpolitiska området och förslag lämnas om vissa 

ändringar i formellt och materiellt avseende. Däremot berörs inte konsu

mentverkets och konsumentombudsmannens organisation eller den regio

nala hemkonsulcntorganisationen. Vi begränsar mot den bakgrunden vårt 

yttrande till kommittens förslag om införande av ett skaderapporterings

system (avsnitt 11. I I. 

Förslaget förs fram mot bakgrund av att statistik över hem- och fritids

olyckor saknas ett sadant system anses vara ett nödvändigt hjälpmedel i 

det långsiktiga arbetet inom produktsäkerhetsomradet. Kommitten anser 

det uppenbart (sid. 262) att den samhällsekonomiska vinsten (om än av 

okiind storlek) av en tillförlitlig skaderapportering vida överstiger de direk

ta kostnaderna for systemet. 

Vi utgår friln att det är meningen att det föreslagna systemet skall bygga 

på automatisk databehandling (ADB) och anser det inte uteslutet att syste

met kan leda till samhällsekonomiska vinster. Grunden för att närmare 

bedöma detta är dock enligt vår mening för närvarande osäker. Ytterligare 

beräkningar och bedömningar av systemet~ utformning och effekter krävs 

därför före ett ställningstagande till ett eventuellt införande. Kostnaderna 

för systemet. t:nligt kommitten 1.5-2 mkr per år enligt en skattning från 

konsumentverket och SCB år 1978. ärt. ex. minst sagt osäkra och utveck

lings- och genomförandekostnaderna har överhuvudtaget inte berörts. 
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Andra system. liknande det kommitten troligen striivar efter. har tidi

gare utvecklats och tagits i drift inom statsförvaltningen. Erfarenheterna 

har vi~at att det kan vara komplicerat och dyrt att utveckla. införa llCh 

driva sådana system. 

Vi kan därför pf1 det underlag kommitten presenterat. inte tilhtyrka all 

man nu beslutar om införande av ett skadcrapportcringssyslcm. Om det 

blir aktuellt att g[1 vidare i frågan är vi beredda att diskutera en medverkan i 

en förstudie för att utreda utformning. kostnader för och effekter m. m. av 

ett siidant system. 

3.4. IO Riksre,·isionsverket IRR\'): Kommitten beriiknar att ett permanent 

sy~tem för registrering av olyckor i hemmen och pi1 fritid 'kulle kmta ca 2 

Mkr. Den samhiillsekonomiska vinsten av en s;1dan registrering med diirav 

följande förbättrade möjligheter all vidta atgärder skulle enligt kommittens 

mening vida överstiga kostnaden för systemet. Som motiv för ~kaderap

porteringssystemet anges även att detta är en förutsiittning för en liingsik

tig rationell konsumentpolitik pii produktsiikerhebomri1det o<.:h att för

handlingarna mellan konsument verket och företagen borde kunna förenk

las med ett bättre faktaunderlag. 

RRV delar kommittens uppfattning att prioriteringen av riktlinjearbctet 

bör baseras på ett bra faktaundt:rlag. Erfarenheterna från omri.iden där 

permanent skadestatistik förekommer visar dock att det är sviirt att bygga 

upp statistiksystemet. så att det kan användas praktiskt i normeringsarhe

tct. I fråga om konsumentprodukter kan det ocks{1 inträffa att företaget 

eller konsumentverket pfi andra v:igar fatt veta att en produkt orsakat 

sädana skador att den bör utgå ur marknaden. Detta kan då ha skett innan 

skadorna ratt en sådan omfattning att de kommit till uttryck i statistiken. 

Nyltan i riktlinjearbetct av den föreslagna olycksregistreringen torde såle

des vara begränsad. RRV anser därför att ett permanent skaderapporte

ringssystem inte nu bör införas. I stället bör en utviirdering göras av nyttan 

och kostnaderna för bl. a. sjukvårdshuvudmännen av de försök med ska

derapportering som genomförts under 1982 och 1983. 

3.4.Il Länsstyrelsen i Siidermanlands län: Kommittens uppfattning om 

nödvändigheten av ett permanent skaderarporteringssystem över hem

och fri tidsolyckor delas av länsstyrelsen. Avsaknaden av elt övergripande 

system för rapportering utgör i dag en brist i v[1rt konsumentskydd. Konsu

mentverket och statistiska <.:entralbyriin bör diirför Hi uppdraget att snara~! 

bygga upp ett rapportsystem som skulle ge oss en representativ bild av 

vilka skaderisker som är allvarligast. Diirigcnom skulle man snabbare fil 
veta problemen och kunna göra prioriteringar. 

3.4.12 Flens kommuns konsumentnämnd: Utredningen föresi<ir i sitt betän

kande att ett system för skaderapportering införs som ett hjiilpmedel i 
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produktsiikerhetsarbetet. Konsumcnlniimnden insti1mmer till fullo i detta 

krav. Det är en uppenbar brist i samhällets skydd för konsumenter att inte 

ett fung(•rande rapponeringssyslt'm finns uppbyggt. Niimnden vill i sitt 

yttrande understryka att det iir av yttersta vi kl att erforderliga medel sliilb 

till förfogande sä att ett sådant system snarast införs. Nämnden vill inte 

förorda att medel omfördelas frf111 andra hi"ill för att "täcka kostnaderna. Ett 

sådant förfarande torde kunna fördröja inrättandet. 

3...t.J3 Länsst~Telscn i Kronobergs län: Uinsslyn:lsen delar kommin..:m 

uppfattning. att ett skaderapporteringssystem sii~om det beskrivs i utred

ningen iir Ön!>kvärt för att fö kunskap om allvarliga säkerhetsrisker på hem

och frilidssidan. Genom ett sfidant system undanröjs risken for all an

striingningarna p~t säkerhctsomrilde! görs inom mindre viisentliga 11mrii

den. Ett skaderapporteringssystem skulle mycket snabbt kunna ge indika

tioner Llm var resurserna skall satsas. vilket skulle ge en efft:ktiv använd

ning av såväl offentliga myndigheters som näringslivets satsade resurser. 

3.4. J4 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: El! av förslagen. som länssty

relsen i likhet med utredningen anser vara viktigt, är ett permanent skadc

rapportcringssystem. Enligt uprgift i betänkandet finns sii.dana system 

redan i flera länder. Det torde inte finnas n[1got tekniskt hinder för att 

införa ett sådant även i vårt land. Viktigt är emellertid att ett rapporterings

system inte blir en ytterligare administrativ belastning. Detta bör övervii

gas t. ex. i samråd med landstingens företrädare. som. i sin egenskap av 

huvudmän för sjuk- och olycksfallsv{1rden. borde kunna tillföra systemet 

värdefull information. 

3.4.15 Sundsvalls kommuns konsumentnämnd: Konsumentnämnden 

stödjer förslaget att KOV beviljas ett särskilt anslag för ::il! inrätta ett 

permanent skaderapporteringssystem. 

3.4. J6 Produktåterkallelsckommitten: /nlcd11i11g. Produktälerkallelsekom

mitten (PÅK) har enligt sina direktiv att - som ett komplement till g:iillan

dc lagstiftning om produktsäkcrhet - överviiga frågan om en lagstiftning 

för all möjliggöra återkallelse av farliga varor. Begreppet återkallelse har 

därvid använts för att täck<1 ett vitt fäll av åtgärder. I direktiven framhålls 

att bl. <1. resursskäl talar för att. om en reglering på området finnes päkal

lad. de myndigheter som f. n. har ansvaret för produktsäkerhetsfrilgor 

också utnyttjas för uppgifter i en utbyggd produktsäkerhetsreglcring. 

Vårt arbete är i enlighet med vad nu sagts inriktat bl. a. på att. med 

utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande myndighetsorganisation 

på produktsäkerhetsområdet. utreda vad som kan hehöva göras för att 

stärka produktsäkerheten genom en reglering av återkallelseinstitutet. Vi 

har diirvid särskild anledning att uppmärksamma de befogenheter som 
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marknad,domstl1lcn (l\11)), konsumentomhudsmanncn tKOl och konsu

mrntvcrkct lKOV) nu har pil omrt1det och de roller som dessa myndigheter 

kan tiinkas spela i ett system för återkallelse av farliga varor. Riktlinjckom

mittens betänkande iir diirför av stort intresse för oss. Vårt intresse knyter 

sig a\ naturliga skäl siirskilt till de avsnitt i betänkandet som direkt berör 

prnJukhäkerhetsfr~tgllL men även andra avsnitt däri är av hetydelsc for 

v[1rt arbete. Över huvud taget kan alla de konsumentpolitiska styrmedel 

som kommitten behandlar tänka~ bli användbara vid en eventuell återkal

lelsereglering. 

Emellertid har vårt arbete inte hunnit liingre än till kartliiggningen av 

gällande l'fdning nch de problem ~om är förenade med denna. Vi har ;innu 

inte fatt den överblick av området som vi anser erforderlig och ;in mindre 

kunnat ta stiillning till reformbehovet. V{1rt yttrande över riktlinjekommit

tens betiinkandc mäste begränsas i enlighet med dessa förutsättningar och i 

viss utsträckning bygga på antaganden. 

Prod11/..:tsii/.:.erh1•1 ( a1·.rni11,•11 7 och 11 i h<'tii11/..:a11del) 

I viira direktiv erinras om att återkallelsesystemet i USA innefattar en 

särskild skyldighet för näringsidkare att rapportera till ansvarig myndighet 

n;ir de får vetskap om all en vara är defekt. så att en väsentlig säkerhets

risk föreligger. Det anges att vi bör överväga om sädana regler bör ing[1 

iiven i ett eventuellt svenskt återkallelsesystem. 

I riktlinjekommittens betänkande föresläs nu ett skaderapporteringssy

stem av annat ~lag: en systematisk rapportering av olyckor i hemmet och 

på fritiden innefattande uppgifter fdn sjukhus m. tl. Det kan framht1llas att 

i USA. vid ~idan av rapporteringsskyldigheten för näringsidkare. finns ett 

rapporteringssystem som bygger pa fortlöpande olycksrapporter friin ett 

stort antal sjukhus. Erfarenheterna av detta system är enligt uppgift goda. 

Man har på grundval av rapportmaterialet kunnat göra upp skadeindex. 

och ma1erialc1 har kunnat utnyttjas för prioriteringar i säkerhetsarbetet. 

Man har med hjälp av systemet kunnat få uppmärksamheten riktad på de 

verkligt farliga produkterna. 

Vi är angelägna om att framhålla att de båda typer av rapporteringssy

stem som det här gäller inte utesluter utan tvärtom kompletterar varandra. 

Friin v;lra utgångspunkter är det synnerligen ange lägel att ett skaderappor

teringssys!em av det slag som riktlinjekommitten förordar kommer till 

s1find snarast möjligt. Vi ansluter oss alltså helt till bedömningen att ett 

si1dant system utgör ett nödvändigt hjälpmedel i produktsäkerhetsarbetet. 

Och vi menar att detta kommer att gälla i än högre grad för det fall att en 

återkallelsereglering genomförs. 

3.4.17 Kooperativa förbundet (Kl-'): KF stöder helhjärtat kommittens för

slag att inrätta ett permanent skaderapportcringssystcm. Det har med åren 

allt tydligare visat sig all ett sådant är nödvändigt. för att ett effektivt 

13 Rik.1d11i.:<'11 198./!85. I s<1111I. Nr :!13 
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produktsäkerhetsarbete skall kunna bedrivas. Som kommitten p[1pekat 

kan ett -;kaderapportering~system sannolikt bli till nytta för !lera myndig

heter och institutioner än konsumentverket. Det iir tHiri"i\r viktigt att sam

rild sker mellan alla tiinkbara intressenter, innan systemet ge~ ~lutlig form. 

KF vill samtidigt understryka att systemet naturligtvis i första hand miiste 

fri si'1dan utformning och omfattning, att det ger adekvat och tillräålig 

information for sitt egentliga iindam~ll - att underlätta arbetet på att 

ut veckla säkrare konsumentprodukter. 

3.4.18 Sveriges tndustriförbund: Förbundet delar helt kommittens uppfatt

ning att ett permanent skaderapporteringssystem över olyckor i hemmet 

och pii fritiden kan bidra till att effektivisera produktsiikerhetsarbetet inte 

bara hos berörda myndigheter utan ocksi1 hos de tillverkande företagen. 

Det finns bl. a. diirför all anledning att ge denna fråga högsta prioritet. 

Diirvid m~lste sjiilvfallct ~tor omsorg iignas :1t de metoder som skall ligga till 

grund för ~kaderapporteringen. 

3.4.19 Svensk Industriförening: Föreningen delar kommittens uppfattning 

att ett permanent skaderapporteringssystem är el! ofrånkomligt krav för 

ett tillfredsstiillande underlag för produktsiikerhetsarhetct. 

3.4.20 Näringslivets Ddegation för marknadsrätt (!\'DM): NDM anser att 

man iiven i Sverige miiste få till stand ett övergripande permanent system 

för rapportering av och statistik över olyckor i hemmet och på fritiden. 

NDM delar kommittem uppfattning att ett sådant system är ett nödvändigt 

hjiilpmedel i produktsiikcrhetsarbetet. N DM saknar möjlighet att här niir

mare ange hur ett sådant rapporteringssystem bör utformas. En samverkan 

mellan KOV och andra myndigheter som har till uppgift att bedriva skade

förehyggande verksamhet förefaller emellertid ön sk värd. 

Enligt NDMs bestämda mening är fragan om ett skaderapporterings

system så viktig att den bör ges högsta prioritet i produktsäkerhetsarbetet 

inom KOV. N DM utgär från att verket kommer att hålla nära kontakt med 

företrädare för näringslivet i ärendet. Det iir nämligen angeläget att metod

problemen gran~kas också från producentsynpunkter så att inte brister i 

metodhänseende. oavsiktligt, leder till felinriktade produktsäkerhetsin

satser med snedvridningscffekter på produktutvecklingen. Om statsmak

terna i nuvarande ansträngda ekonomiska läge inte anser sig kunna avsätta 

s~irskilda medel för ett iindamålsenligt skaderapporteringssystem anser 

N DM att systemet bör finansieras genom en omfördelning av resurser hos 

de myndigheter som kan dra nytta av detta, främst KOV. 

3.4.21 Hemkonsulenternas samrådsgrupp: Kommittens uppfattning om 

nödvändigheten av ett permanent skaderapporteringssystem över hem

och fritidsolyckl1r delas av hemkonsulenterna. Avsaknaden av ett övergri-
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pande system för rapportering utgör i dag en brist i vårt konsumentskydd. 

Konsumentverket och statistiska centralbyr{m biir diiri'iir fo uppdraget all 

tillsammans med landstingen snarast bygga upp ett rapportsystem som 

skulle ge oss en representativ bild av olika skadcriskcr. Diirigenom skulle 

man snabbare rn veta problemen och kunna arbeta med förebyggande 

insatser. 

3.4.22 KonsumentYägledarnas förening: Vi instämmer - - - i uppfattning

en att konsumentverket skall ges ett särskilt anslag för att inriitta ett 

permanent skaderapporteringssystem. 

3.4.23 Kooperatirn konsumentgillesförbundct: Kooperativa konsumcnt

gillesförbundct vill - - - framh[1lla behovet av ett permanent skaderap

porteringssystem som ett led i arbetet för produktsäkahet. 

3.4.24 Landsorganisationen i Swrigc (LOJ: Ca 2 200 personer omkommer 
varje år vid hem- och fritidsoly1.:kor. Kommitten föresliir diirfi.ir att KOV 

tillsammans med SCB beviljas ett särskilt anslag för att bygga upp ett 

skaderapportsystem för hem- och fritidsolyckor. LO är medveten om 

avsaknaden av ett likadant skaderapportsystem för dessa olyckor som för 

arbetsolyckor. LO har i tidigare remissyttrande tagit ställning för att ett 

~kaderapporteringssystem för hem- och fritidsolyckor inriittas och tillstyr

ker siilcdes kommittens förslag. 

3.4.25 Svenska Mctallindustriarbctarcförbundet: Konsumentverket bör 

beviljas ett särskilt anslag for att inrätta ett permanent system för skade

rapportering med inriktning. pä konsumentvaruomradet. 

3.4.26 Tjänstemännens centralorganisation <TCO): I kapitel 11 behandla~ 

frågor rörande produktsäkcrhet. TCO tillstyrker de förslag som läggs i 

detta kapitel. 

Således bör det inrättas ett permanent skaderapporteringssystem för 

hem- och fritidsolyckor. I motsats till kommitten anser dock inte TCO det 

vara självklart att ett sådant system skall administreras av Konsumentver

ket tillsammans med Statistiska Centralbyriin. Andra huvudmän är ocksil 

tänkbara. 

4 Processen i marknadsdomstolen, m. m. 

4.1 Direkt talcrätt 

4.1. J Hovrätten för Nedre Norrland: Hovrätten är - - - kritisk till det sätt 

pa vilket paragrafer i flertal anges i föreslagen lagtext. I t. ex. 10 ~ mark

nadsföringslagen anges i första meningen bl.a. '"enligt 2. 3 eller 4 *"· 
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Hovriitten anser att skrivsiittet riirsv:lrar litsningen och dessutom anges 

paragrafer i flertal p{i annat sätt i den övriga lagtexten i marknadsföringsla

gcn. I t. ex. I\ ~ anviinds skrivs•ittel "'2--l *'". Ett tredje siitt att ange 

paragrafer iir att skriva "'2-4 *~··. Hovriittcn förordar det sist exemplifie

rade skrivsättet. 

J.1.2 Kommcrskollcgium (KKl: Enskilda niiring~idkare har fiir niirvarandc 

endast s. k. suhsidiiir talcrittt i iirendcn som giillcr otillhörliga marknadsfö

ringsf1tgärder enligt 2 * M FL. Kollegiet tillstyrker diirfor kommittens för

slag att en niiringsidkarc som hcrörs av en handling som avse' i 2 * M fl. 

skall ha möjlighet att viinda sig direkt till marknadsdomstolen utan att föN 

göra anmiilan till konsumentomhudsmanncn. 

4.1.3 Stockholms Handdskammarc: För niirvarande giiller all en enskild 

niiringsidkare endast har subsidiiir taleriill i iirenden som gii\kr otbillbör

liga marknadsföringsätgiirder. Handelskammarcn vidkomnar diirför försla

get om att näringsidkare som berörs av handling som avses i * 2 marknads

föringslagen skall ha mi.~jlighet att vända sig direkt till marknadsdomstlllcn 

utan att först göra anmiilan till konsumentomhudsmannen. 

4.1.4 Marknadsdomstolen (1\10): /0 ~ mar/.:11ad.1:fi'irinf,:sl11i;e11 Marknads

domstolen tillstyrker förslagel. 

4.1.5 Näringsfrihetsombudsmannen (~{)):Kommitten föresbr att den suh

sidiära talerätten i ~trenden enligt 2 ~ MfL ers;itts med en primiir taleriltt 

för den enskilda näringsidkare som är berörd av det aktuella förfarande!. 

Kommitten ger flera olika motiv för förslaget. T. ex. konstaterar kommit

ten att KOY av resursskäl måste koncentrera sina insatser till problem som 

direkt avser konsumenterna och därför i större utsträckning l:imna klago

mål från näringsidkare utan åtgärd. I ett läge där näringsidkare som viinder 

sig till KOY /KO i många fall fär räkna med att ärendet inte förs vidare till 

MD på grund av nödvändig prioritering hm, KOY/KO. urholkas näringsid

karskyddet i otillbörlighetsklausulen. Detta talar enligt kommitten för att 

näringsidkare ges en primär talcrätt. 

NO instämmer i kommittens bedömning att utformningen av den nuva

rande talerätten har flera brister och tillstyrker därför det framlagda försla

get. 

4.l.6 Konsumentverket tKOVl: Taleriitten som konstateras i bet:inkandet 

koncentrerar och kommer KOY alltmi.:ra att koncentrera sina insatser till 

problem som direkt avser konsumenterna. Detta har haft och kommer att 

ha till följd att allt fler ärenden kan komma att avskrivas med hiinvisning 

till att de saknar betydelse ur allmän synpunkt. Verket vill dock i samman

hanget upplysningsvis n;imna, att i varje ärende viss skriftv;ixling ager 
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rum, om uppsiitligt vilscledarn.k marknadsföring kan rnissti1nkas. Knmmit

tcn tar som en nackdel med nu,·arande ordning upp att li:irfarandct h,h 

konsumentombudsmannen medför t'n hcsviiramlc och fr<ln allmitnn<1 ~yn

punkter olycklig försening av handliiggningen. Det riitta forh;11landet :ir 

dock att en bedömning av om en konkurrentanmälan skall avskriva.; eller 

ej relativt snabbt kan göras hos verket. 

Den föreslagna direkta talcriitten för enskild niiringsidkarc. tar. iiven om 

den formellt tiickcr !ler fall. primiirt sikte p;'\ s. k. konkurrcntanrniilningar. 

Oe<;sa rör till stor del cftcrbildning av produkter. oriktig ursprungsanf!i

velse. vilseledande jiimforelscr och negativ siiljmetod. Skiilct till att de 

tiremlen som nu berörs avskrivs med hiinvi~ning till 22 ~ i verkets instruk

tion är ~jiilvfallet inte enbart alt de iir ~. k. konkurrentanmälningar. Mtinga 

av iirendena giiller. som anges i hetiinkandet. komplicerade foretagsiiren

den som kräver betydande rnyndighetsresurscr vid handliiggningen. I vissa 

iircnden skulle det till och med vara niidviindigt att for en framg{ingsrik 

bedömning anlita utomstäendc expertis för utn:dning. 

Mot denna bakgrund ter det sig principiellt naturligt att införa en regel 

om dire1'.t taleriitt för niiringsidkare. En st.dan talerätt har dock iiven 

nackdelar. Många iirenden berör både näringsidkares och konsumenters 

intressen. Detta finns det flera exempel p~i hos såviil KOV som i MD:s 

praxis. Genom att alla iirendcn f. n. passerar genom KOV finns emellertid 

en garanti för att konsumentintressena blir bevakade. Verket fftr även som 

central myndighet för konsumentfriigor en överblick över den marknadsfö

ring sory:i förekommer. Med en direkt taleriitt för enskild näringsidkare 

kommer denna garanti att saknas i systemet. En ytterligare nackdel med en 

direkt talerätt kan vara risken för en ökad anhopning av iirenden till MD. 

Utvecklingen kan ej förutses men verket hyser större farhiigor för en ökad 

ärendetillströmning iin kommitten redovisar. 

Samm,infattningsvis finner dock KOV att överviigande skiil talar för en 

direkt talerätt. En Slidan bör säledes införas. dock att en iindring hör vidtas 

i 14 ~ MFL på siitt som kommitten föreslår. I hetiinkandet diskuteras. sid. 

298. olib tänkta handläggningsforrner hos MO vid en sädan ändring. Det 

framgår -- om än delvis mellan raderna - att KO:s agerande kan komma 

att variera högst avseviirt i de enskilda fallen. Detta innebiir självfallet 

skiftande handbggningsformer hos MD. Bl. a. beskrivs i betiinkandet si

tuationen. då KO vill framställa egna yrkanden med anledning av den 

pätalade marknadsföringen. Enligt kommitten biir M D "di! kunna handliig

ga KO:s yrkanden gemensamt med en niiringsidkares yrkande". Enligt 

verkets uppfattning bör klart framg~i av lagtexten att KO kan vara part i 

iircnden. där anmälan till marknadsdomstolen gjorts av enskild näringo;id

karc. Det iir inte tillfyllest att "formaliaproblematiken" i lagen endast 

uttrycks sä att KO skall "ge~ tillfälle att yttra sig". Överhuvudtaget miiste 

KO:s processuella roll biittre klarliiggas. 
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Till fr;lgan angi1emk den direkta taler~itten skall slutligen sägas att KOV 

vid sin tidsplanering m:h resursbedömning till en del kommer att styras av 

eventualiteten av .. direkta anmälningar" till MD. Dessa kan. som fram

gått. vara andra iin rena konkurrentanmälningar. Verket måste även räkna 

med en ökad beredskap p{1 grund av all KO:s processuella "sits" från 

början kan vara siimre. dii den direkta talerätten används. än då KO själv 

väckt talan. l\.O:s stiillning i riittegimgen är beroende av hur väl näringsid

karen utformat sin talan. 

I hetiinkandet diskuteras även en individuell talerätt för organisationer. 

l\.OV delar kommittens uppfattning, att en s~1dan ej bör införas, bl. a. med 

hänsyn till föreslagen iindring om medverkan i marknadsdomstolcn . 

.J.1.7 Allmänna rcklamationsnämndcn IAR"i): ARN anser att kommitten 

har anfört övertygande skiH för all rätten al\ väcka talan vid marknads

domstolen ( MDl om förbud enligt 2 ~ MFL utökas till att omfatta även 

enskild näringsidkare som berörs av handlingen. ARN tillstyrker förslaget 

om ändring i IO § MFL. 

4.1.8 Riksrevisionsvcrkct <RRV ): RR V tillstyrker förslaget att näringsidka

re skall få möjlighet att viinda sig direkt till marknadsJomstolen utan att 

först göm en anmälan till konsumentombudsmannen. 

4.1. 9 Rättcgångsutredningen: Vi har från våra synpunkter sett inte något 

att erinra mot att enskilda näringsidkare får direkt talerätt på det sätt som 

föreslagits av kommitten. Vi ifrågasätter diiremot om den föreslagna änd

ringen i 14 § marknadsdomstolslagen verkligen innebär att KO får den 

möjlighet att ta till vara konsumenternas intresse i de fall då enskilda 

näringsidkare utnyttjar sin direkta talerätt. som kommitten synes ha förut

satt. 

Kommitten anser h. 298) att KO t. ex. skall kunna framställa egna 

yrkanden. som av marknadsdomstolen sk.all kunna behandlas gemensamt 

med näringsidkarens yrkanden. Den ställning som kommitten tänker sig att 

KO skall ha i dessa situationer påminner närmast om en självständig 

intervenients ( 14 kap. 11 s andra stycket rättcgångsbalken. RBl. Omfatt

ningen av KO:s befogenheter måste anges tydligare i lagtexten. Förhållan

det till RB:s regler om intervention bör diirvid klarläggas. Detta är desto 

nödvändigare som kommitten konstaterat (s. 22 l) att dessa regler endast 

synes ha en begränsad tillämplighet på rättegången i marknadsdomstolen. 

Med stöd av 13 ~ marknadsföringslagen kan marknadsdomstolen - om 

särskilda skäl föreligger - meddela interimistiska beslut bl. a. rörande 

förbud enligt 2 ~ samma lag. Av förarbetena till lagen om otillbörlig mark

nadsföring m. m .. där regeln om interimistiska beslut ursprungligen togs in. 

framgår !prop. 1970: 57 s. 98) att någon regel om ställande av säkerhet inte 

infördes därför att det knappast var aktuellt att meddela interimistiska 



Prop. 198.J/85: 213 llJlJ 

beslut i andra fall i-in di! KO var sökande. KO fi.irctr~1der .iu staten och 

staten behöver inte stiilla siikerhct. 

Om niiringsidkare for direkt talcriitt kan det bli aktuellt att meddela 

interimistiska beslut iiven i vissa fall dit KO inte iir sökande. Enligt v[ir 

mening kan det diirför vara motiverat att införa en regel 11m att ~ökanden 

måste ställa siikerhet för att marknadsdomstolcn skall meddela ett interi

mistiskt beslut. Marknadsdomstolen bör dock ha möjlighet att medge 

undantag om det är uppenbart L'behövligt att siikerhcl stiills. Detta kan 

vara fallet t. ex. om det är ett solitt storföretag som för talan. 

4.1. JO Sveriges lndustriförbund: I kap. 13 liigger kommitten fram bl. a. ett 

förslag till iindring av 10 ~ Mf'L av innebiirdcn att niiringsidbre erhåller 

direkt talcriitt i iirenden enligt 2 ~ M FL - - - . Förbundet anser att biigge 

de~sa förslag blir genomföras. 

4.1.11 Näringslivets Delegation för marknadsrätt (Nl>l\1): Vad giiller korn

mitlens förslag om ell iitcrupplivandc av den ta I c r ii t t som tillkom nii

ringsidkare redan enligt 11 ~ i 1931 års lag om illojal konkurrens vill N DM 

särskilt peka på att den nuvarande ordningen visat sig i praktiken försv[1ra 

för en näringsidkare att vinna riittelsc förhandlingsviigcn mot en konkur

rent som handlat i strid med 2 § MFL. Regeln i 10 ~ MFL medför all 

ärendet ofta blir liggande hos KO-myndigheten under avseviird tid. Regeln 

medför vidare att KOs beslut om att avskriva ärendet - med stöd av 22 ~i 
instruktionen för KOVIKO - ofrånkomligen försiitter niiringsidkaren i ett 

förhandlingsmässigt underläge: det finns nu papper pä att KO. samhiillcts 

företrädare. inte anser det påkallat friln allmiin synpunkt att ta sig an 

~aken. Detta är ett ohållbart sakernas tillstfand. NDM kan f. ö. inte finna 

annat än att avskrivningsgrunden i 22 * instruktionen bör ändras s[i att 

KOs avskrivningsbeslut inte kan ta-; till intäkt för några för den sökande 

näringsidkaren negativa slutsatser. 

Till ytterligare stöd for sin uppfattning om vikten av att den enskilde 

näringsidkaren tillerkänns självständig talerätt i konkurrenttvister vill 

NDM åberopa professor Ulf Bernitz rättsvetenskap\iga studie "Otillbörlig 

konkurrens mellan näringsidkare - det glömda rättsomri1det" i Festskrift 

för Jan Hellner (publiceras i bör:ian av 1984). 

4.1.12 Konsumentvägledarnas förening: Angäende förfarandet i marknads

domstolen och KO:s föreliiggande föreslås att företagen skall ges en direkt 

taleriitt i MD gentemot andra företag. Föreningen anser att förslaget inger 

farhiigor att KO:s ställning kan komma att ifrägasiittas och/eller försvagas. 

Om det allmänna konsumentintresset skall st;! i förgrunden för den konsu

menträttsliga utvecklingen - vilket föreningen har uppfattningen är all

mänt vedertaget - m~1ste KO ha ett avgörande inflytande p.:i all räföut-
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veckling som rör konsumenterna, antingen direkt eller indirekt. Skall 

för:indringar ske hiir måste det enligt föreningen ske pil KO:'> villkor. 

or ... 1 det troh allt finns anledning att låta företagen ha en direkt talerätt 

bör detta först vit:;nrdas av KO antingen genom all KO i n!'tgon form 

forhandsgran~kar iirendet. eller som nu kan hesluta au inte ta upp iin:ndet 

sj:ilv eller att ett redan handlagt iirendc avskrives. Först sedan KO själv 

bcdt)mt och avställ fran att agera skall det i s~t fall vara möjligt för 

företagen att sjtilva föra talan direkt i M D. 

Om st1 inte sker i någon form är det uppenbart att företagen när de 

ut\'ecklat en rutin pii omri1det kan blockera det nuvarande förhandlings

systemet mellan KOY och näringslivet genom att föra talan i MD. Dessut

om har vi redan nu en siark irritation från konsumenterna över de länga 

handläggningstiderna i MD. Det är därför viktigt att MD:s resurser rilh ;ira

ta-, p;i b:ista sätt. Detta n1l1t verkas i hög grad om företagen själva ges en 

direkt talesrätt i MD. Ingen ~ållning med konsumentintresset i centrum 

kommer dii att ske. Följden kan hli all MD:s resurser missbrukas och detta 

utan att KO i förviig - utifrån hittills uppnådd erfarenhet och praxis - kan 

p{1verka det. Att som utredningen föreslår ge KO yttrander~itt n:ir företa

gen själva anviinder sin direkta taleräll medför inte att ovanstående nack

delar förhindras eftersom denna yttranderätt ges förs! vid sjiilva förfaran

det i MD. 

Om förslaget med direkt talerätt för företagen genomförs är det stor risk 

all det kommer att bildas olika praxis att efterleva - dels KO:s och dels 

den praxis som bildas genom fiirctagens MD-mål mot varandra. Dessa 

båda praxis kommer d;1 att växa fram på olika villkor. Detta m{iste tillmii

tas stor betydelse inte minst ur konsumentsynpunkt. men även för oss 

konsumentviigledare ute pt1 fältet. Om olika uppfattningar rf1der om vilken 

praxis som skall giilla i en fråga - KO:s eller företagens - klimmer 

betydande svårigheter att uppstå för oss i vår rådgivning till konsumen

terna. Även vårt förebyggande arbete - som tillmäts stor betydelse i dag -

kan fö en allvarlig knäck. Dessutom skall tilläggas att om företagen genom 

sin föreslagna direkta taleriitt själva handlägger viss typ av iircnden samt 

utvecklar en egen praxis kommer detta att medföra att konsumentverket 

kommer att st{i utanför viss typ av handläggning. Frfigan uppkommer då 

till vem vi konsumentvägledare skall vända oss med våra frågor. Vi kom

mer inte cUI att kunna lita p{i att det är konsumentverket vi skall vända oss 

till. Dl.!t kan väl ändl1 inte vara utredningens mening att vi skall vända oss 

till företagens organisationer för att få svar på vad som iir riitt eller fel ur 

konsumentsynpunkt i frf1gor som här kan komma att aktualiseras. 

Med detta förslag anser vi alt man på sikt riskerar alt KO/KOV :s roll 

kan komma att ifr~tgasättas genom tilltron till den självsanering hos företa

gen som n~imns s;:isom en effekt av den direkta talerätten. Därmed kan 

iiven viirt arbete som konsument vägledare komma att ifrågasättas på vissa 

områden. 
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Vi anser att KO iiven i fortsättningen skall ha den centrala rolltn n~ir det 

gäller ritttsutvecklingen p[i konsumentområdet. Förslag till ändringar i 
nu\'arande system m{1ste enligt föreningen utgå fran detta faktum och inte 

"ta över" n~igon funktion frtln KO. Vi kan ink heller acceptera att fi.ircta

gen ska kunna "ta över"' någon av KO:s funktioner med ml)tiveringcn att 

KO och KOY inte "jä\va skulle ha tillräckliga resurser till en effektiv 

iirendehandläggning och marknadshevakning. 

Slutligen bör betonas att man på andra konsumentomräden har [1te1fort 

det samlade och övergripande ansvaret för hcvakning tillbaka till KO. Det 

gäller hank- och försiikringsbranscherna. Det togs tidigare bort fr::in KO:s 

ansvarsomr[tde till respektive inspektion men har nu ilterförts. Man har 

allts{1 ansett att KO!KOV skall ha den centrala rollen. Avslutningsvis bör 

n~imnas att endast en bråkdel av KOV:s ärenden förs till MD för avgöran

den. I stilllct har-KOV:s förhandlingsverksamhet och riktlinjearbcte resul

terat i· en minst lika viktig norm källa som MD:s avgöranden. 

4.1.13 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO): Vad giiller kommittens 

diskussion av förfarandet i marknadsdomstolen och konsumentombuds

mannens föreläggande tillstyrker TCO förslaget att enskild näringsidkare 

som berörs av en marknadsföringsåtgärd ges direkt talesrätt i ärenden om 

förhud enligt 2 * MFL. TCO förutsätter dock att sådan talan inte leder till 

åtgärd i de fall då den främst har konkurrensbegränsande syfte. 

4.1.14 Sveriges Advokatsamfund: Samfundet hälsar med tillfredsställelse 

förslage1 att enskilda näringsidkares talerätt inte skall vara subsidiär i 

förhållande till konsumentombudsmannens talerätt. Av skäl som kommit

ten anför föreligger inte behov av någon begränsning av näringsidkares 

direkta talerätt eller av att låta den direkta talerätten omfatta även sam

manslutningar. Den föreslagna ändringen av 14 *lagen om marknadsdom

stol. varigenom konsumentombudsmannen bereds tillfälle att yttra sig i 

ärende där han inte är sökande. ger erforderlig möjlighet att tillgodose 

hehov av samordning i de undantagsfall då talan är av intresse för konsu

mentombudsmannen. 

4.1. J 5 Swriges Domareförbund: Den näringsidkare som berör~ av en an

nan näringsidkares otillbörliga reklam eller av annan handling av det slag 

som anges i 2 * marknadsföring.slagen hör enligt förbundets mening ha en 

direkt talerätt. Förbundet tillstyrker vad som har föreslagits i den delen. 

Det bör emellertid övervägas om det inte är motiverat med en direkt 

takrätt också i andra sammanhang. En underlåtenhet att lämna informa

tion enligt :; ~kan framstå som lika illojal mot en konkurrerande näringsid

kare som ett aktivt otillbörligt beteende. 



Prop. 1984/85: 213 

4.2 Situationen då yrkandet medgh·its. Branschorganisationers med,·erkan i 

processen. Fastställelsetalan samt miijligheten att föra talan utan förbuds)T

kande m. m. 

4.2.1 Kommerskollegium <KKt: Marknadsdomstolens heslut bör efterlevas 

iiven av företag som inte varit part i ett ärende. Pä grund härav föreslår 

kommitten att berörd niiringslivsorganisation i vissa fall skall kunna med

verka i proce,sen. Såvitt kollegiet kan bedöma förefaller det rimligt att 

man pii detta siitt ökar möjlighderna till att fo ärendena mera allsidigt 

bedömda. 

4.2.2 Stockholms Handelskammare: Eftersom denna utvidgade talerätt en

dast omfattar enskilda näringsidkare. föresl{ir Kommitten vidare att sam

manslutningar av näringsidkare i vissa fall ~kall kunna medverka i förfaran

det i marknadsdomstolen vid sidan av konsumentombudsmannens mot

part. Sädan medverkar skall enligt förslaget tillföa~ om utgängen av ett 

iirende har betydande intresse för branschen eller är av allmänt intresse. 

Handelskammaren är positiv till detta förslag. Genom en st1dan mi:dverkan 

kan enligt Handelskammaren ytterligare processmatt:rial tillföras och sa

ken mer allsidigt belysas, vilket är av stort värde för marknadsdomstolens 

prejudikatskapande verksamhd. 

4.2.3 Marknadsdomstolen <MDt: 13 .~ mark11adsdom.1·10/.1la).!e11. Genom 

den föreslagna bestämmelsen ges parterna möjlighet till större flexibilitet i 

sitt agerande i marknadsdomstolen. Förslaget har goda skäl för sig. I 

specialmotiveringen anförs att en talan med yrkande om förbud i ett .;,enare 

skede kan inskränkas till en begränsad talan. Di:t kan tilläggas att iiven den 

motsatta ordningen givet vis är tänkbar. dvs. att en begränsad talan senare 

kompletteras med yrkande om förbud eller åläggande. 

13 a ~ mt1rk11ad.1d11mstolslage11 

Marknadsdomstolen tillstyrker att det blir möjligt för sammanslutningar 

att på föreslaget sätt medverka i domstolsförfarandet. Den föreslagna 

hestiimmelsens räckvidd har inskriinkts att avse enbart ärenden där KO är 

sökande. Det kan ifrågasiittas om denna avgränsning är motiverad. Aven i 

ärenden med enskild sökande. vilka visar en klar tendens att öka i antal. 

uppkommer principiellt viktiga frf1gor. Sålunda är det numera enbart en

skilda näringsidkare som är sökande i ärenden rörande efterbildning av 

varor och förpackningar. Det kan dock kanske hävdas att domstolen alltid 

har möjlighet att inhiimta yttrandi: från berörda branschorganisationer och 

att dt:ssa mahända inte genom medverkan i rätteg~ing önskar ta ställning i 

en tvist mellan konkurrerande näringsidkare. Av principiella skäl kunde 

det vara liimpligt att bestiimmelsen avsåg också ärenden enligt konkurrens-
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lagen. Det torde dock inte vara nödvändigt att ta ställning hiirtill i detta 

sammanhang. 

Marknadsdomstolcn utg{ir från att nclgra avgörande motsiittningar mel

lan parten och den medverkande inte skall hehi.iva uppkomma. Det kan 

dock tiinlrn~ att tvekan uprstiir om den före.-,J;igna hesliimmelsem inne

börd. Huvudre),!eln sägs vara att den medverkande inte ntr företa pro<.:es~

handlingar som strider mot partens. den medverkandes agerande mi1ste 

inskriinkas till sådana processhandlingar som överensstämmer med par

tens. Vidare anförs att den medverkande skall kunna utföra siidana pro

cesshandlingar som står öppna för parterna. Dessa principer överensstiim

mer i och för sig med 14 kar. 11 * rättegängsbalken. Det kan do<.:k möta 

siirskilda problem att tillämpa dem i marknad~domstolen. Pil grund av 

nuvarande regler om riHtcgångsko•;tnader iir det för en part ofta en fördel 

att ett iirende avgiirs utan instiillelse inför domstolen. Skall en medver

kamk i den situationen ha rätt enligt 15 ~ marknadsdomstolslagen att 

päkalla avgiirandc vid sammantriide inför domstolen. det mii vara for att 

enbart pliidera eller för att höra vittnen'.' Det kan göras giillandc att den 

medverkande inte utan partens samtycke bör kunna rn till stand sädant 

sammanträde och alltså inte heller i samma mån som parterna kunna 

påkalla muntlig bevisning. Mcdverkansbestämmelsens innebörd i dessa 

avseenden bör förtydligas. 

14 § nwrk11udsdomstolslu1::e11 

Förslaget att KO och NO alltid skall ges tillfälle att yttra sig i ärenden 

som anhängiggörs av annan föranleder ingen erinran. Det är visserligen 

inte utsagt vid vilken tidpunkt domstolen skall underrätta den berörde 

ombudsmannen. Frågan torde dock kunna överlämnas till domstolens 

närmare avgörande. 

4.2.4 l\"äringsfrihetsombudsmannen !NO): Av kommi!tens förslag är det 

endast ändringen i 14 *lagen om marknadsdom-.tol lMDU som ~ir direkt 

tillämplig vid prövning enligt konkurrenslagen. NO finner förslaget till 

ändring i 14 ~ MDL välgrundat. I sammanhanget kan givetvis diskuteras 

om inte några av de övriga förslagen på grund av önskviirdhetcn av 

enhetlighet inom det marknadsrättsliga området borde föranleda motsva

rande ändringar pi1 konkurrensomriidet. P<l denna punkt vill NO framhiilla 

att reglerna på konkurrensomd1det helt nyligen - genom den nya konkur

renslagen och följdändringar i MOL - setts över. N;igra oliigenheter av 

den art som kommitten påtalar pa marknadsföringsumr~idet har inte vi~a! 

<.ig i riittstilliimpningcn pfi konkurrenslagens omri'tde. 

Kommitten föreslär en ny bestämmelse i 13 a * MDL om riittcgiingsmed

verkan i ärenden där KO iir sökande. Förslaget synes i huvudsak vara 

uppbyggt efter mönster av rättegångsbalkcns <RBl regler om osjiilvsUindig 

intervention. 
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Handliiggningsreglcrna i 7vl D bygger både pi1 marknadsförings- LlCh kLln

kurrt'n'-lllnrfidet pi:1 principen att ilrenden skall handl:iggas i stort sl..'ll efter 

RBs principer. Vissa grundlitggande bestammclser har ml..'ddelats i lap. mt'n 

nägon detaljreglering fort'komml..'r intt' <prop. 1970: 57 s. 167 och 19~1/ 

82: 165 s. 212). Detta innebiir all nägon form av intervention efter mönster 

frtrn RH skulle kunna förekomma i MD. Av MDs beslut i :lrcmkl KO ./. 

CRC-L1fo AB ang~lende en ansökan om intervention kan ocks{i Ull:isas att 

MO funnit det möjligt med intervention iivcn om domstolen i det konkreta 

falkt inte biföll ansökningen. 

Mol denna bakgrund vill NO ifrt1gasiitta behovet av den föreslagna nya 

bestämmelsen i 13 a * MOL. Enligt NOs uppfattning ger den nuvarande 

ordningen tillriickliga möjligheter att i1stadkomma intervention i M D för 

alla typcr av ärenden. Kommittens förslag till s:irskild rep.lering pt1 detta 

omrilde i MOL gäller endast iirenden diir KO iir sökande. Det finns en risk 

all tLllkning n1lltsatsvis leder till att den interventionsmöjlighet med stöd av 

RBs principer som hillills stått öppen iiven för övriga ärenden. diiribland 

de diir NO iir sökande. minskas eller elimineras. 

4.2.5 Statens pris- och kartellnämnd <SPK): I betänkandet föreslås att en 
sammanslutning av näringsidkare under vissa förutsättningar skall få med

verka i ett ärende vid marknadsdomstolen vid sidan av konsumentombuds

mannens motpart. SPK delar uppfattningen att detta ibland kan vara 

motiverat men ifrågasätter om ett uttryckligt stadgande i lagen om mark

nadsdornstol verkligen hehövs för att detta skall vara möjligt. Det kan 

nämligen diskuteras om inte rättegångsbalkens rep.ler om intervention är 

tillämpliga för att tillgodose det syfte det här gäller. Skulle ett särskilt 

stadgande i marknadsdomstolslage.n verkligen kräYas bör enligt nämndens 

mening detta inte, som enligt kommittens förslag. begränsas alt giilla 

ärenden där KO är sökande. Motiven för att organisationer skall kunna 

medverka i ärenden vid rnarknadsdomstolen synes vara lika starka i fr~lga 

om ärenden som aktualiserats enligt konkurrenslagstiftningen. 

4.2.6 Konsumentverket (KOV): Betydelsen ai· mcdgi1·1111dc i marknads

dumsto/en. KOY delar den uppfattning som kommitten redovisar. 

Talan om rcgch·ägledning 

Kommitten iir av den meningen att det tycks finnas ett hehov av att 

folgor enligt avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen kan bli prövade 

av marknadsdomstolen utan att ett förhud eller iiläggande aktualiserats. 

KOV anser för sin del att nuvarande ordning med möjlighet till förbuds ta

lan. i vissa fall ej förenad med ett vitesyrkande. fungerar väl. Verket delar 

sttledes inte kommittens bedömning och upplever det inte s:1 att ändringen i 

praktiken skulle ge parterna möjlighet till större flexibilitet i sitt agerande 

inför marknadsdomstolen. Den föreslagna ändringen inncb[i.r d[i.remot en 
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risk att \'erkeh förhandlingar. siivitt avsa avtalwillkorslagen och mark

nadsföringslagcn. skulle forsv[1ras. En möjlighet att sä att siiga blockera 

förhandlingar genom en onödig talan inför marknadsdomstolen öppnas 

teoretiskt. Andringcn innebär även införandet av ett delvis nytt rättsinsti

tut. och måhända borde i varje fall rättegilngsutrcdningens arbete avvak

tas. Slutligen skall följande sägas angående föreslagen ändring: Av speeial

mntiveringen till förslaget framgår att talan om regel vägledning "främst'" 

iir avsedd att anviindas i konkreta fall när det förment otillbörliga beteen

det redan har upphört. KOV utgår friin att avsikten inte är att mer hypote

tiska fall skall kunna tas upp i den föreslagna ordningen. Detta skulle för 

övrii:?t innebiira en form av förhandsbesked. som skulle vara av ringa 

viirde. Ett be~lut av marknadsdomstolcn skulle med nödvändighet behöva 

bygga p(1 antaganden om faktiska omständigheter. I ett efterföljande kon

kret fall - med samm•t men delvis nya faktiska omständigheter - uppkom

mer fdigan om marknadsdomstnlens bedömning skulle ha blivit en annan. 

Ett beslut. grundat på hypotetiska åtgärder av en näringsidkare. skulle 

med andra md ha ringa prejudikatsvärde. KOV finner sammanfattningsvis 

inte att ändringen skulle medföra nagon nämnvärd praktisk nytta och 

avstyrker förslaget. 

l\ll'ifrcrkan i.fi"i1:f(1randet 

KO har tidigare. bl. a. i yttrande till MD i ett enskilt ärende. framföre 

uppfattningen att en organisation kan uppträda som ombud eller riitte

g[ingsbitriide. och att aktuell fråga därigenom blir bättre belyst. KO har 

därvid uttalat - en uppfattning som fortfarande föreligger - att processen i 

MO vid fall av flera organisationers medverkan skulle bli oformlig. Kom

mitten anför. sid. 311. att utgimgspunkten måste vara att det skall finnas en 

samstämmighet mellan den medverkandes agerande och det svarande före

tagets intressen. Enligt denna utgångspunkt anför kommitten. att det i de 

flesta fall inte är meningsfullt att flera än en medverkande uppträder i en 

process. Man förutsätter att uppkomna problem kommer att lösas genom 

samrfal mellan n:iringslivets organisationer när frågan kommer upp och 

föreslår därför inte nilgon särskild begränsningsregel med avseende på 

antalet medverkande. KOV som delar uppfattningen om värdet av att få 

tvistefrågorna allsidigt belysta. tillstyrker föreslagen ändring angående 

medverkan i förfarandet och noterar samtidigt. som framgått. att utgångs

punkten ~ir att en organisations medverkan avses i varje enskilt fall. 

4.2.7 Riksrnisionsverkct (RR\"): RRV avstyrker - - - att företag som 

inte deltar som part genom sina organisationer skall få delta i processen vid 

marknadsdomstolen. Enligt RRVs mening bör organisationerna alltid kun

na ge ett berört företag aktivt stöd utan att för den skull delta som part i 

processen. 
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4.2.8 Rättq~angsutrcdningcn: Talan om re;:e/i·ii;:ledninR. Kommitten har 

diskuterat införandet av en riitt för niiringsidkare eller en organisation av 

niiring-,idkare att föra en särskild sorts talan inför marknadsdomstolen i 

syfte att fa klarlagt om en viss [itgiird faller inom eller utom omri1det för en 

eller flera generalklausuler. Talan skulle kunna betecknas som en prejudi

kattalan eller en typ av lagforklaring. Enligt vi1r mening skulle det kanske 

ligga iinnu niirmare till hands att beteckna företeelsen som en talan om en 

form av bindande förhandsbesked. Kommitten har emellertid avstått fran 

att liigga fram niigot förslag i iimnet. 

Som kommitten framhäller har vi i uppdrag att utreda frågan om man 

kan underlätta tillkomsten a\· prejudikat genom n{igon siirskild typ av 

talan. Vi har iinnu inte tagit upp ämnet till diskussion och v~igar därför f. n. 

inte göra nilgra uttalanden om ti-inkbara lösningar. Det är en fördel att 

kommitten avstfltt l'riin att framlägga niigot förslag till en mer allmän regel 

om prejudikattalan e. d .. som kan riskera att föregripa resultatet av vtira 

Ö\'erviiganden. Frim den synpunkten iir emellertid ocksfa det nägot hegriin

sade förslaget i 13 ~ andra stycket marknadsdomstulslagen tveksamt. Det 

innebär niimligen - säsom vi uppfattar det - i varje fall för vissa situa

tioner en nykonstruktion för svensk rätts vidkommande. 

Vi vill ockst1 påpeka att förslaget. såsom det är utformat. strider mot 2. 3 

och 4 ~* marknadsföringslagen. Om förbud respektive åläggande inte yr

kas är det inte fr~1ga om något ärende enligt de nämnda paragraferna. Vi 

har ocks<l fast oss vid det i förslaget till lagtext använda uttrycket "'kan 

ske... Enligt vår mening bör man undersöka möjligheterna att i större 

utstriickning utforma talan som en fastställelsetalan efter mönster av reg

lerna i RB. 

f\,frd1 ·a/.:.an i.fi'i1j{ira mfr t 

Vi har ingenting att erinra mot att en sammanslutning av näringsidkare 

under de i förslaget angivna förutsättningarna far medverka i förfarandet i 

marknadsdomstolen. En annan sak är att det i tillämpningen troligen kan 

visa sig svårt att avgöra vilka sammanslutningar som skall fä medverka. 

Härom vittnar inte minst erfarenheter från utlandet. 

I betiinkandct framhålls (s. 310) att huvudregeln måste vara <Jtt den 

medverkande inte far företa processhandlingar som strider mot partens. 

Den medverkande organisationen intar därför i princip samma ställning i 

processen som en ordinär intcrvenient (jämför 14 kap. 11 * första stycket 

RB ). Enligt v<lr mening bör i lagtexten anges att den medverkande inte får 

frireta siidana prncesshandlingar som strider mot partens. 

4.2.9 KooperatiYa förbundet (KFl: Vi tror - - - att den möjlighet till 

"fastsHillelsctalan" i marknadsdomstolen. som kommitten föreslår i ett 

tillägg till * U marknadsdomstolslagen, kan bli ett värdefullt instrument 

för normbildningen. 
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4.2. IO Sveriges Industriförhund: I kap. 13 lägger kommitten fram bl. a. -

- - ett förslag om tillägg till marknadsdomstolslagen som gör det möjligt 

för sammanslutning av näringsidkare att medverka i MD-prnccssen. För

hundet anser att bägge dessa förslag bör genomföras. 

I kapitlet behandlar kommitten ocksii det förhiillandet att MDs prövning 

stundom omfattar ärenden där en niiringsidkare har medgett KOs talan 

eller upphört med det påtalade förfarandet. Kommitten pekar pa en rad 

olika nackdelar med dessa ärenden men kommer trots detta fram till att 

någon begränsning av KOs möjlighet att föra medgivna iircnden till MD 

inte nu bör ri.\rcslås. Sk~ilen härför iir enligt kommittl!n dels att en siidan 

begränsningsregel är svår att precisera pii ett acceptabelt \ätt. dels all 

dessa iirenden har mindre viirde som prejudikat, debatt nackdelarna i viss 

män motverkas av den föreslagna möjligheten till riillegangsmeclverkan för 

sammanslutningar av näringsidkare. Förbundet har förstäelse för att det 

kan vara svårt att utforma en begriinsningsregel men hävdar med bestämd

het att MDs beslut i medgivna ärenden i praktiken inte kan siigas ha ett 

mindre prejudikatsviirdc än andra <.1vgöranden. Det finns fkra exempel diir 

MDs avgörande i medgivna ärenden de facto utgör tungt vägande prejudi

kat som styrt såväl KOV/KOs som MDs behandling av liknande frågor. En 

möjlighet för olika näringslivsorganisationer all medverka i MO-processen 

i sådana ärenden kan förvisso bidra till att ge marknadsdomstolen ett 

bättre beslutsunderlag men skapar enligt Förbundets mening inte tillriick

liga garantier för ett effektivt kontradiktoriskt förfarande i MO-processen. 

Förbundet anser därt'ör att KOs möjligheter att föra medgivna ärenden till 

MDs prövning bör begriinsas. Denna fråga bör ytterligare utredas inom 

justitiedepartementet. 

4.2.11 Svensk Industriförening: Enligt kommittens förslag skall en sam

manslutning av näringsidkare under vissa förutsättningar fä medverka i ett 

ärende vid sidan av KO:s motpart. Motivet härtill är bl. a. att MD:s 

avgöranden skall efterlevas inte bara av den näringsidkare som är KO:s 

motpart utan även av andra näringsidkare. Det måste därför ses som ett 

berättigat önskemål att även företag som inte är instämda ges möjlighet att 

genom sina organisationer komma till tals i principiellt viktiga frägor. 

Föreningen ser med tillfredsslällelsc att kommitten framlagt ett förslag 

som ger organisationer och sammanslutningar av näringsidkare rätt att 

medverka i ett ärende. 

4.2.12 Näringslivets Delegation för marknadsrätt (NDMI: DNM menar. 

liksom kommitten, att en talan om regelviigledning kan fylla ett 

praktiskt behov i vissa lägen. En regel som gör det möjligt för en näringsid

kare att få prövat om ett ingripande kan ske mot ett visst förfarande eller 

viss underlåtenhet med stöd av 2, 3 eller 4 s M FL - eller I * avtalsvill

korslagen - framstår också som tilltalande från principiell synpunkt. Den 
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innd1ilr ett ytterligare steg mot att tillförsäkra näringsidkaren en i och for 

sig sjtilvfallen partsjämställdhet med KO i MO-processen. 

Väsentligt viktigare från praktisk synpunkt är emellertid kl)mmittens 

förslag om en ny bestämmelse i marknadsdomstolslagen I M DL) om .. rät -

teg ii n g smed verkan··. vilken öppnar möjlighet för sammanslutning 

av näringsidkare att medverka i MO-processen på en enskild näringsid

kares sid<i. En - som NDM ser det självklar - förutsättning för sådan 

medverkan är enligt förslaget att ärende! har hetydande intresse för sam

manslutningens medlemmar och/eller är av allmän betydelse. NDM. som 

fortlöpande nära följt MDs verksamhet sedan domstolens tillkomst och 

som i miinga ärenden fått en direktkontakt med svarandeparten/näringsid

karen. kan vitsorda att företagen har stort behov av ett verksamt stöd fri"ln i 

första hand den egm1 branschorganisationen i förfarandet inför M D. Det 

kan nämligen inte generellt anses vara det enskilda företagets uppgift vare 

sig att göra ekonomiska uppoffringar för att engagera sig i ett iirende. som 

företaget inte har nägot verkligt eget intresse av att driva. eller att ta på sig 

något slags ställföreträdande samhällsansvar för att MD bereds tillfälle att 

på grundval av ett allsidigt och väl presenterat processmatcrial pröva en 

viss fran allmänt marknadsrättsliga. inbegripet konsumenträttsliga. syn

punkter intressant oc:h betydelsefull principfråga. I åtskilliga fall har läget 

just varit det att företaget i fråga saknat ett sådant egenintresse att driva 

ärendet och att satsa nämnvärda resurser på att utveckla sin talan. Detta 

har i sin tur lett till att förutsättningarna för en allsidig belysning av ärendet 

brustit. Genom en regel om rällegångsmedverkan av det slag kommitten 

föreslagit skulle en grundläggande svaghet i det gällande systemet för 

rättsbildning på marknadsrättens område mildras. Man skulle uppnå en 

viss garanti för en allsidig belysning av principfrågorna. Dessutom skulle 

man mildra de för rättskänslan många gånger stötande konsekvenserna av 

'"offerlammsprincipcn" i MFL, nämligen att ett företag som exempelvis av 

misstag eller förbiseende gjort sig skyldigt till ett enstaka övertramp eller 

som förbehållslöst vidtagit rättelse antingen spontant eller efter ett påpe

kande från KOV tvingas att ensamt schavottera i rättsbildningens namn. 

I diskussionerna kring frågan om en regel rörande rättegångsmedverkan 

har ibland vissa farhågor yppats för att kanske flera branschorganisationer 

samtidigt skulle komma att önska medverka och att en sådan regel därmed 

kunde befaras leda till processuella komplikationer. Det är NDMs bedöm

ning att sådana farhågor saknar verklighetsförankring. I praktiken kommer 

en regel om rättegångsmedverkan att leda till underhandskontakter mellan 

berörda intressenter redan på ett tidigt stadium i syfte att lösa eventuella 

problem. NDM vill (>ckså peka på att de kostnader som är förbundna med 

en rättegångsmedverkan utgör en mycket effektiv spärr mot eventuellt 

tänkbara missbruk av en medverkansregel. 
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4.2. IJ Tjänst{'männ{'ns centralorganisation (TC01: - - - ifrfigasiitter 

TCO om det finm behov av att ge samman~lutning a\· nitringsidkare större 

möjlighet iin idag att medverka i förfarandet i MD vid -.idan om KOs 

motpart. Sl)m utredningen påpekar kan en sadan organisation redan i dag 

upptriida 'om ombud för ett instiimt företa.(!. Det bör vara tillräckligt. Det 

in,tiimda företaget bör sjiilvt avgöra vilket behov a\' stöd friin sin organisa

tion ~om det kan ha. 

4.2.14 Swrig{'s Advokatsamfund: Den föreslagna regeln i 13 ~ andra 

stycket lagen om marknadsdomstol. som möjliggör talan om faststiillche 

hurnvida ett irgripande mot en niiringsidkares förfarande eller underfaten

het kan ske med stöd av 2, 3 eller 4 ~ marknadsföringslagen eller I ~lagen 

om förhud mot osbliga avtalsvillkor. är enligt samfundeh mening att se 

si1som en saJ..1ig forbi1ttring av de processuella reglerna. Därmed tillgl1-

doses p:i ett i princip riktigare siitt det behov som i nuvarall(k praxis tar sig 

uttryck i att förbud meddelas utan att fi.!renas med vite. Kommitten synes 

cmelknid ink ha förebragt nt1gra övertygande skiil varför siidan talan intc 

ocks{i bör fii föras av den berörde niiringsidkaren i form av negativ fast

stiillelsetalan. Att behov härav kan föreligga bekräftas i betänkandet. och 

den omständigheten att möjligheten hiirtill skulle komma att utnyttjas mera 

sällan talar inte emot ett genomförande av en lösning som i princip synö 

stii i god överensstämmelse med motsvarande regler om faststiillehetalan 

på andra omr~lden. En sådan lösning syne~ inte heller ge upphov till de 

problem som är förknippade med ett lagforklaringsinstitut. Samfundet 

föreslar däri(ir att hestiimmelsen utformas s:1 att siiväl positiv som negativ 

faststiillelsetalan av ifr{1gavarande slag möjliggör::-. 

Enligt samfundets mening står det kl;1rt, att marknadsdomstolens 

normskapande i betydande utstriickning. särskilt niir det gäller lagen om 

förbud mot oskäliga avtalsvillkor. sken i ärenden som i realiteten kommit 

att få karaktiir av enpartsärenden p[1 grund av att konsumentombudsman

nens motpart utehlivit eller medverkat endast i ringa L1mfattning. Detta iir 

uppenhart otillfredsställande och påverkar marknadsdomstokns funktion. 

Mot hakgrund härav framstår införandet av U a ~ lagen om marknadsdom

stol, som ger utrymme för medvcrk<tn av berörd n~iringsidJ..arorganisation, 

såsom en principiellt viktig förhiittring. Förslaget i denna del bör därför 

genomföras oavsett att mö.iligheten knappast kan vänta>. bli utnyttjad annat 

iin i speciella fall. Av sistnämnd;1 skiil finner samfundet anledning att 

samtidigt understryka det otillfredsställande i att i principiellt viktiga ären

den i andra fall talan förs mot näringsidkare som inte kan viintas bidra till 

domstolens beslutsunderlag. Det finfö därför enligt samfundets mening 

numera skäl att bryta med den i tidigare lagförarheten uttalade uppfattning

en att den principiella betydelsen hos ett ärendc kan motivera att konsu

mentombudsmannen för talan i medgivna ärenden. 

14 JW:,dai:i·n J9i\4i85. I rnml. Sr :!13 
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4.2.15 Swrigcs domarl'förhund: Det tycks llnnas ett hehn\' a\' att kunna fä 
fr~tg\1r enligt a\'lalsvillkorslagen och marknadsföring<.lagen prö\'ade av 

markn<1dsdom~10len utan att ett fiirhud eller ttI:iggande aktualiseras. För

humlct har inte n~igol att erinra mot att ett <!dant prövningsfori'arandc 

tillskapa~. :\ v motiven till f1)rslaget framgiir att förfarandet iir avsett att 

am·iindas i konkreta fall ni1r det förment otillbörliga beteendet redan har 

upphört. D:iremot framgiir ink i vad m~in mera hypotetiska iitgiirder av en 

niiringsidkare kan tas upp i den föreslagna ordningen. Klargöras bör sidun

d<1 om ett företag genom en sådan kan fa till stånd en förhandsbedömning i 

marknadsdomstolen av en planerad reklamkampanj. 

Mot den föreslagna interventionsriitten för näringslivets organisationer 

finnes ej anledning till erinran. 

4.3 Interimistiska förhudsbl'slut och vissa andra rättegångsl'rågor 

4.3.1 Marknadsdomstokn (l\IDJ: 

Kap. 13 

Flertalet förslag i detta kapitel föranleder lagiindringar och kommenteras 

i det följande i anslutning till den frin:slagna lagtexten. Därutöver beh<rnd

las i kapitlet frågor om rätt alt överklaga marknadsdomstolens beslut och 

om rättegängskostnader. Kommitten aktualiserar s{dunda möjligheten att 

med vanliga riiltsmedel överklaga beslut som berör tryckfrihetsriillsliga 

spörsm{1l. Marknadsdomstokn ser i princip inga skäl mot att en sådan 

ordning införs. De gränsdragningsproblem som härvid blir ofränkomliga 

far bedömas när närmare överväganden föreligger. Vad gäller frt1gan om 

ersiittning för riittegtmgskostnadcr har denna tidigare - bl. a. i remissvar 

över betiinkandet (SOU 1981:31) Avlalsvillkor mellan näringsidkare -

berörts av domstolen. Det iir fortfarande domstolens mening all det är 

önskviirt all frågan blir löst men att detta bör ske i ett stöm.:: sammanhang. 

15 .~ 111ark11adsdom.1·10/slage11 

Marknadsdomstolen tillstyrker förslaget. 

Ö1·rigl 

Marknadsdomstolen vill slutligen föreslå att när marknaclsdomstolslagen 

ändras ytterligare en hesliimmelse modifieras. Delgivningsreglerna i 20 S I 

st. framst~ir som onödigt omfattande då de har till följd att i princip all 

skrif!vtixling med parter fr{m domstolens sida måste ske genom delgivning. 

Ett formellt krav p{1 delgivning hör kunna inskriinkas till handlingar av 

större vikt. Hyn.::srättsutredningen har i betänkandet I SOU 1981: 77) 

Hyresriitt 3 i sitt förslag till hyresprocesslag vilken hl. a. reglerar fiiri'aran

det i bostadsdomstolen. tagit in bmpligarc delgivningsrcgler. se 5 kap. 12 * 
i förslaget. Delgivningsrcglcrna i marknadsdomstolslagen torde kunna ut-
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formas p~i motsvaranJL' siitt. N;igra sakliga intrcs.sen asidosiith inll' gl'nom 

en siidan ändring. Enligt marknadsdomstL1lens menini;. hör all1<1 20 ~ I st. 

marknadsdomstolslagen kunna erh~llla följandi.: lydehe: "Skall ansiik;111, 

kalklse eller föreliggande tills\ällas part eller annan '>kn det genom del

givnini;. Detsamma giillcr beslut som siimb till parterna enligt 19 ~- Inlaga 

eller annan handling far tillställas part eller annan genom delgi\'ning om Jet 

anses erforderligt. .. 

4.3.2 Näringsfrihetsombudsmannen (!\0): Kommitten bd1andlar - - -

fri"1gan om crsiittning for riiltegångskostnader i M D och framh~iller alt ett 

genen:llt förslag om ersättning i alla iirenJen skulle kunna meJftira utgifter 

för Jet allmiinna. Bl. a. med anledning Järav avstiir knmmitten friln att 

Higga fram nflgo\ förslag i den v~igen. Kommitten pekar Li\'cn p:1 möjlighe

ten att i iirenden mellan enskilda företag låta vinnande part få ersiittning för 

sina rättegångskostnader av motparten. Knmmitten !Ligger emellertid inlL' 

heller fram något fö:slag av Jenna innebörd. ~() anser f"tir sin del. mol 

bakgrund av att nf1gra utgifter för det allmiinna inte torde upp1'omma. att 

ersättning för rätteg~mgskostnacler efter riiltegtmgsbalkens m(inster bmcle 

kunna införas i sislniimnda slag av iirendcn. 

4.3.3 Konsumentverket <KOV): MD:.1· i111ai111istiska hes/111 KOV delar Jen 

uppfaltning som kommitten framför. Om synnerliga skiil föreligger bör MD 

i produkt;,äkerhetsärendcn kunna meddela interimistiskt beslut utan fi.irc

g~1endc kommunikation med den mot vilken cl\ sådant beslut riktas. 

I betänkandet görs slutligen. s. 317. \va unalanden angitende tryckfri

hetsrättsliga spörsmt1l och regler angående ersiittning för riittegangskost

nader i MD. Verket delar för sin del utreJningens uppfallning ang{1endt· de 

tryckfrihelsrältsliga frågorna. Vad sedan gtiller ri1tteg}111gskostnaderna vill 

KOV - i avvaktan på yuerligare utredning - ej uttala n;'igon deciJerad 

uppfattning. KOV ställer sig dock tveksamt till en ovillkorlig rä\l för en 

näringsidkare att få ersiillning för ;,ina riitlegimgskostnaJer vid en fram

gångsrik talan. Snarare borde bedömningen överlätas i1t MD i varje enskilt 

fall. frågans lösning måste i vaije fall övcrviigas i el\ större sammanhang. 

4.3.4 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Länsstyrelsen delar kommittens be

Jömning. att det i vissa situationer kan vara av stor vikt att snabbt ffi bort 

särskilt farliga produkter från marknaden. MD bör därför fa möjlighet all i 

ärenden enligt MFL ~ 4 meddela interimistisk\ beslut utan föregående 

skrift växling med berörda näringsidkare. om ;,ynnerliga skiil föreligger. 

4.3.5 Rättegångsutredningcn: För all marknaclsdomstolen skall fii meddela 

el\ interimistiskt beslut krävs enligt 13 * marknadsföringslagen all särskil

da ~käl föreligger. Enligt 15 ~tredje stycket marknadsdomstolslagen får el\ 
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in1erimiqisk.1 beslut i princip inte meddelas utan att den smn avses med 

beslutet f{tll tillnille att yttra sig. Kommitten föreslilr nu att mark.nadsdll!ll

stokn i produktS:ikerhelsiin:nden. om synnerliga sk~il föreligger. skall fö 
meddela interimistiska beslut utan all först behöva inhiimla sildant yttran

de. 

Rekvisitet synnerliga skiil synes i de avsedda folien nitrmasl la sikte p[t 

att del föreligger fara i dröjsm{ll I heliinkandet s. 31 :'il. Kommitten synes 

emellertid anse att del skall kriivas starkare sLil illl vad som i andra fall 

behövs för interimistiska beslut flir all riitten skall fri underl{1ta kommuni

kation. F.nligt RB r~ick.er det i motsvarande situation med att fara i dröjs

miil föreligger. Dt:t finns vad vi kan ~e ing1.:n anledning all ha ni1gon annan 

regel i della sammanhang. Under sfalana fi.>rhi'dlanelen kan uttry1.:ke1 '"om 

synnerliga sk.al flirdigger·· bytas ut mot "'om del iir fara i dröjsmill'". 

Kommitten har tagit upp frfigan om riill att föra talan mot mark.nadselom

stolcns beslut. Under vårt arbete med prejudika1hildning1.:n kommer vi alt 

ta upp frilgor av della ~lag. 

4.3.6 Yttrandefrihctsutrcdningcn: Riktlinjekommitten nämner i betänkan

det ( s. 312! att den har gjlll·t yttrandefrihctsutn:dningcn uppmärksam på att 

det i vissa fall med yt1randcfrihe1srät1slig anknytning kan anses diskutabelt 

att mark.nadsdomstolens beslut inte kan överprövas av högsta domstolen 

annat än i de rena undantagsfall diir det kan finnas grund for resning. 

Yttrandefrihetsutredningen har nu fullbordat sitt arbete pi1 ett förslag till 

vidgat och stärkt grundlagsskydd för yttrandefriheten. Enligt vår mening 

bör den fräga som riktlinjekommitlcn har tagit upp inte regleras i grundlag 

utan i vanlig lag. Vi kommer diirför i vårt bet~inkande med förslag till 

yttrandcfrihetsgrundlag att uttala. att friigan bör uppmärksammas i sam

band med kommande överväganden om följdlagstiftning till den grunellags

reglering vi föresliir. 

4.3. 7 Produktåtcrkallelsckommittcn: Riktlinjekommittens förslag att MD i 

ärenden enligt 4 ~ MFL skall fä m<Wighet att meddela interimistiska beslut 

utan föregående kommunikation syftar till att ingripanden skall kunna 

göras mycket snabbt. t. ex. när det redan har intriiffat olyckor och förelig

ger en överhängande risk för ytlerligare skada på person, dvs. när det är 

fara i dröjsmål. En s;\dan ordning kan tänkas bli av betydelse även i 

återkallelsesituationer, och vi tillstyrker att elen genomförs. Tankarna bak

om förslaget ansluter sig nära till vissa bestämmelser i rättegångshalken <se 

särskilt 15 kap. 5 ~ tredjl.! styckctl. Liksom diir skett torde i 15 * lagen om 

marknadsdomstol m. m. böra anges att det interimistiska beslutet sk.all 

giilla till dess annat förordnas. Givetvis skall beslutet n;ir som helst kunna 

omprövas av domstolen. I. ex. när elen elrahhade begär det. 
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-1.3.8 \iäringsliwts Delegation för marknadsrätt (\'Dl\I): /fo11,·11 u11 .film 

111/un mo/ A1/>.1 he.1/111. Kommitten berör kortfattat den ofta diskult'radt: 

fri1gan om riitt<.:n att fora talan mot tv1Ds beslut !avsnitt U.6.1 l. Enligt 

kornmiuens mening .. kan det ans<.:'> diskutab..:lt .. att I hig•;ta D11mstokn 

IHDl inte kan överrröva MDs he-,lut i iirenden som heriir gr<insdragningc:n 

m..:llan tryckfrihet/yttrandcf'rihet och m;1rknadsföring. Kommitten upply

ser att man uprmiirksammat Yttrandefrihetsutredningcn p{1 prohkm<.:t. 

Enligt vad NDM crfarit underhand kommer emellertid den utredningen 

inte att ta upp friigan i sitt komm;rnde betiinkandc. 

N D1\I vill - med all röp<.:kt för M D - framh~tlla att det m{1ste an'>ö klart 

otillf'n:ssUillandc att en spccialdormtol vars siirskil1b kornrt'lens ligger pil 

helt andra omriiden sti1ll~ infiir uppgiften att som förqa och <.ista in,tans 

avgi_lra t<llkningsfr:igor s1im gitller inncbiirden av den grundlagsfästa med

b1irgerlig;1 yttr.imk- och tryckfriheten. Det är ocks[1. int.: minst '>Cl! ur 

MDs synvinkel. olyckligt att de grannlaga och kompli..:cradc t<Jlkningsfr;i

gor som det här giillcr endast kan bringas under HDs rrövning resning.svii

gcn. inneb~irandc att part m:iste tilh·ita MD att ha gjort sig skyldig till 

riittstilliimrning som urrenhart strider mot lag. NDM finner det angeliigct 

att denna anomali i regebystemet snarast möjligt avlägsna~ och att möjlig

het i.ippnas att fora talan mot M Os beslut siivitt giiller fri1gor om grundlags-

10\kning. 

(h.,.ii.:u ;\.f n-fi"<lgor 

NDM insbmmer i vad kommitten anfört om riittcg;\ng~kostnader i MD 

och M Os interimistiska heslut (avsnitten 13.6.2 och U.6.3 ). 

-1.3.9 Svenska Tidningsutgirnrcförcningen (TliJ: Siisom kommitten fram

h{dler kan marknadsdomstolens beslut inte överklagas annat iin med siir

skilda rättsmedel. t. ex. ansök.an om resning. Detta gäller enligt 2 * lagen 

om marknadsdomstol siiviil dom~tolens avgöranden i huvudsaken som 

dess heslut under riittegfö1gen. I !lera fall har domstolens beslut innehurit 

att domstolen tagit stiillning i fr[igan om i;ränsdragningen mellan opinions

bildande och kommersiella inslag i reklamen. 

I två foll har domstolens heslut i ärenden av detta slag genom ansökan 

om rcsning kommit under högsta domstolens prövnini;. Ett av fallen giillde 

marknadsdomstolens beslut i fråga om löpsedeln för tidningen Helg-Extra. 

Hög~ta dom~tolen ansi!g att marknadsdomstolcn inte borde ha tagit urr till 

rrövning fragan om tidningens löpsedel innebar otillhörlig marknadsföring 

efter<;om friigan föll inom ramen för try<.:kfrihetsförordningens ansvarssy

stem. 

I en skrivelse till yttrandefrihetsutredningen har kommitten anfört att 

det inom ramcn for d..:ss arbete har förekommit diskussioner ~om visar att 

det kan finnas skäl att övcrviiga hehovet och liimrligheten av att med 

vanliga r~ittsmedel kunna föra frf1gL1r om gränsdragningen mdlan tryckfri-
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hetsforordningen och marknadsföringslagen till högsta domstolen. Enligt 

kommittens mening ligger dl!l ni1rmast till hands att fr[tgan behandlas i 

yttrandefrihetsutn:dningens kommande hctiinkande. 

Yttrandefrihetsutredningen anser - st1som framgi1r av dess yttrande 

över riktlinjekommittens betänkande - att fr~1gan hör uppmiirksammas i 

samband med kommande överviiganden om fiiljdlagstiftning till den grund

lagsreglcring som yttrandefrihetsutredningen kllmmer att foresb. TL: fin

ner angeHiget att sil sker. Det är högst otillfred-.stiillandc att fråg<rn om 

griinsdragningen mellan opinionsbildande och kommersiella inslag i rekla

men i normalfallet bedöms enbart av marknadsdomstolen. 

4.J.JO Hemkonsulenternas samradsgrupp: Hemkonsulenterna delar - - -

kommittens bedömning. att det i vi-.sa situationer kan vara av stor vikt att 

snabbt ff1 bort siirskilt farliga produkter frän marknaden. MD bör diirfor fil 
möjlighet all i ;irenden enligt M FL * 4 meddela intnimistiskt hes\u\ utan 

föregi'tende skrift viixling med berörda niiringsidkare. om synnerliga skäl 

föreligger. 

4.3.11 Landsorganisationen i Sverige (LOl: LO anser att MD i produkt

säkerhetsiirenden bör kunna meddela interimistiska beslut utan föregiiendc 

kommunikation med den mot vilken ett sådant beslut riktas. om synnerliga 

sbl föreligger. 

4.3.12 Svenska Melallinduslriarbetareförbundet: Marknadsdomstolen bör 

i prnduktsäkerhetsärenden kunna meddela interimistiskt förbud utan kom

munikation med den mot vilken ett sådant beslut riktas om synnerliga skiil 

föreligger. 

4.J.13 Tjänstemännens centralorganisation (TCOJ: - - - finner TCO det 

angeläget all medge MD möjlighet att i prmluktsäkerhetsrärenden meddela 

interimistiskt förbud utan föregående kommunikation med den ett siidant 

beslut riktas mot. 

4.3.14 Sveriges domarcförbund: Förbundet tillstyrker - - - att interimi~

tiska förbud i produktsäkerhctsärenden hör kunna meddelas av marknads

domstolen utan föregående kommunikation med den som förbudet riktar 

sig mot. under förutsättning att synnerliga skäl föreligger. 

4.4 Konsumentombudsmannens förelägganden 

4.4. J Hovrätten för Nedre Norrland: Beträffande 15 ~ 2 st. marknadsfö

ringslagen och 6 a * 2 st. avtalsvillkorslagen i dess föreslagna lydeber 

ifrågasätter hovrätten om inte skrivsättet kan förleda näringsidkare all tro 

att ett godkiinnande av ett föreläggande kan ske muntligen. vilket ej torde 

vara kommittens avsikt. 
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4.4.2 Kammarrätten i Sundsvall: Kammarr:itten delar uppfattningen att 

Jet föreligger ett viss! behov a\ föreskrifter som innchiir att ett föreliigg;;n

de enligt MFL eller AVL blir gällande inte bara efter godkiinnamk utan 

också om niiringsidkare mot vilken föreliiggande rikta'> underl<lter att med

dela att han motsätter sig dl.'.tta. Kammarrätten ansluter sig alltsil till vad 

kommittens majoritet utlalat i del a\·seendel och har inte nägon inviindning 

mot förslagen till utformning av flireskrifierna i I .'i * 1\1 FL och 6 * AV L. 

4.4.J l\tarknadsdomslokn (l\IDJ: /.I och 15 .~ 111ur/.:11udshiri11g.1/agl'll .1111111 6 

och 6 a ~ a\"/<1/ffill/.:.or1·/ago1. r-.tarknadsdomstolcn !inner det tveksam! om 

det finns tillriickliga sbl for de föreslagna nya reglerna bdriiffande KOs 

fön.:liigganden. Syfte! med flir-,lagel är au komma tillrätra med de fall a\· 

förhalning och obstruktion som flirektimmer under kt1nsumentverkets 

ärendehandliiggning. Problemet iir dock enligt betiinkandet inte av niiglin 

större omfollning. De foreslagn;1 reglerna framstiir som kriingliga och kan. 

såsom pilpekas i en reservation till bctiinkandct. (\Ck<I medföra vi'.'.~a 

nackdelar .. l\1arknadsuomstolen vill emellertid. med hänsyn till möjliga 

effektivitetsvinster. inte motsätta sig att den föreslagna ordningen prövas. 

I anslutning till vad kommitten anför i specialmotiveringen IS. 327) kan 

papeka~ att det särskilua beslut av KO. som delges den berörde näringsid

karen. självfallet bör inneh{dla avskrift eller kopia av det föreliiggande som 

heslutet avser. Mt:d hiinsyn till den verkan KOs beslut får bör meddelas 

bestämmelser om delgivning motsvarande vad som föreskrivs i 20 ~ 2 st. 

marknad sdomstol slagen. 

Den processuella situation som uppstfir i marknudsdt,mstolen vid en 

omprövning av föreslagen art bör i\vcrviigas n:1got grundligare än som sker 

i hctänkandet. I detta har den föreslagna omprövningen j~imförts med 

omprövning enligt 12 ~ rnarknadsföringslagcn. Det iir dock enligt domsto

lens uppfattning missvisande att jiimstiilla dessa två fall. Marknadsdomsto

len skall enligt betiinkandet pröva hade det materiella innehållet i KOs 

föreläggande och de formella förutsiittningarna för KOs beslut. Förfaran

det i domstolen initieras <tv niiringsidkaren och denne är enligt hetänkandet 

att betrakta som sökande. Samtidigt förutsätts att KO har att precisera sin 

talan pa samma sätt som i andra iirenden. Frågan är därför om inte KO i 

det fortsatta förfarandet i domstolen bör behandlas som sökande. I detta 

sammanhang uppkommer flera frågor. Kan ex.empelvi:; KO iindra eller 

återkalla sitt yrkande och vilket inneh<ill hör i så fall domstolens beslut ha? 

Skall domstolen vid bifall till KOs talan faststiilla KOs beslut eller meddela 

eget föreliiggande'.' Kan domstolen delvis bifalla KOs talan och skall Jom

stolen i sil fall ändra inneh{1llet i KOs beslut eller undanröja detta'.' Dessa 

och liknande frägor torde kunna lösas i praxis. Icke desto mindre vore en 

yllerligare helysning av frägorna viirdcfull. Därvid bör även uppmärksam

mas förh~tllandet till ~ ~ kon~umcntköplagen som närmare berörs i det 

följanuc. 
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4A...t Näringsfrihetsomhudsmannen (!\()): - - - förslaget ang~icnJc r:itts

vcrkan av KO-. fiircl:iggandcn -- - - föranleder kommentarer fn.in NOs 

siJa. Förslaget. som inneh:ir all cl! KO-förel:iggande kan fa verkan iiven i 

vissa fall av passivitet fr~m di:n niiringsidkare som fiirdi1ggandcr riktas 

rTil1l. tillstyrks av NO. Ni1got hinder mot all motsvarande :indring :ivcn 

görs i konkurrenslagen an-.cr NO inte föreligga. 

4.4.5 Konsumentverket (KOVl: l\O:s _f;-irchi.i:gc111dc11. föreslagen andring 

av 15 ~ MFL inncbiir att n:iringsidkar··n kan bli hunden,\\. sin passivitet. 

En flin11-.:1ttning för detta iir Jock siirskilt bi::-lut fr~m KO och ny dclgi' -

ning. I bctiinkandct siigs. att de föreslagna reglerna bör tilliimpas med 

försiktighet. dii det av meddelandet ej klart framg;ir huruvida n:iringsid

karen mot-.;itter -.ig fiireli1ggandet eller ej. Klrnsumentverket vill till delta 

gt: följande upplysning lllll Jet praktiska tillviigagilngss:ittet som f. n. till

bmp;1-.. 

Om svar ej inkommer inom utsatt tid försöker KO. otb genom telefon

samtal. n~1 niiringsidkarcn. I m~mga fall visar det sig dti a11 denne efter 

förklaring iir bert:dd att undeneckna ett nytt förbudsfört:liiggandc. Självfal

lel inncb:ir detla d~i större säkerhet för all föreläggande! verkligen följs. 

Vidare ökar utsik1crna till framgiing vid en cventudl talan hos allmiin 

domstol om utdömande av vite - en talan som KO fr[m I/I 19~4 kommer 

att (ivcrta fri!n allmiin <iklagare. Om den föreslagna iindringcn genomförs 

ser verket ingen anledning att {indra redovisad praxis. Att förcliiggandcn ej 

besvaras inom utsatt tid förekommer i ca _n <;; av fallen. Erfarenheten har 

visat att svar i:j inkomm<:r fri111 i huvudsak tv[i grupper av n;iringsidkart'. 

dels sådana som allmlint har. i och för sig förstiieliga. sdrighetcr vid 

skriftliga kontakter rm:d myndigheter. i/ds d<: verkligt klandcrviircla fallen. 

Den sista gruppen karaktiiri-.eras i reservationen av E. 0. Holm m. tl. som 

de med '"en uppövad förm[1ga all unJgi1 delgivning". Det lir att förmoda att 

den första gruppen ofta täck-. in genom det förfaringsslitl som KO f. n. 

tilllimpar vid nbesvar;1de förelägganden. En viss förbättring från polisilir 

synpunkt kan kanske förmodas hcträffande de verkligt klanderviirda. om 

föreslagen iindring gt:rwmfors. Etl tungt argument for iindringcn är vidare 

att KO f. n. ibland för liven tiimligcn enkla och okomplicerade fall till MD. 

KOV delar såledö de tankeg{rngar <.,Om redovisas och tillstyrker ändring

en. 

4.4.6 Allmänna reklatnationsnämndcn (ARM: Kommitten har - - - före

slagit den :indringcn i 15 ~ ivlFL all inte bara ett uttryckligen godkiint 

förbudsforeliiggande ~tv kon..,umentombudsmannen (KOl utan liven - un

dcr vissa förutsiittningar - ett föreläggande som har lämnats obesvarat 

skall Li samma verkan som cl! beslut av MD. Vad som siigs i hetänkandet 

till stöd for förslaget och de antalsuppgiftcr som finns i avsnitt 8.3 har dock 

inte övertygat ARN om att Jet finns sii stort praktiskt behov av e!l institut 
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med "tredskoföreläggamle'". Det iir sälunda bara i h fall av sammanlagt 

27!1 utfärdade förbudsföreliigganden under undnsi1kningsrerioden som 

KO har funnit anledning att fora frågan vidare till M D sedan niiringsid

karen underlåtit att yttra sig. Det fiir förmodas att dessa fall inte har berett 

MD alltför mycket arbete. ARN är diirför beniigen att avstyrka förslaget. 

/\RN ställer sig dessutom tvåsam till den tekniska konstruktion Sllm 

förslaget om ändring av 15 ~ MFL har gelts. Enligt niimndens uppfattning 

iir förslaget något av en hybrid mellan den nuvarande ordningen. diir 

endast ett uttryckligen godkiint föreläggande riiknas. och L:lt system lik

nande hetalning-;förcläggandet - utan alla jämförelser i övrigt - där alla 

obesvarade förcliigganden far \·erkan. Om ett system med "tredskofore

liiggande" trots ARN:s betänkligheter anses riikallat anser niimndcn alt 

det bör undersökas om inte den senare lösningen är den liimpligare. M..:d 

en sf1dan ordning behöver förnyad delgivning med den tredskande niirings

idkaren bara ske i det förmodligen mindre antal fall där föreläggandet 

mäste göras lagakraftägande. 

4.4.7 Rättegangsutredningcn: Enligt nu gällande regler skall KO:s föreläg

ganden godkännas av niiringsidkaren för alt fä samma verkan som ett 

beslut av marknadsdomstolen. Förfarandet är i denna del utformat med 

riittegfogsbalkens regler om strafföreliiggamk som förebild. 

Enligt förslaget skall el\ föreläggande som inte har godkänts under vissa 

omständigheter kunna få samma riittsverkningar som ett godbnt föreläg

gande utan att talan behöver väckas vid marknadsdomstolen. Förutsiitt

ningen är att föreläggandets adressat underlåtit att skriftligen bestrida 

föreläggandet och att KO särskilt beslutat att föreliiggandet skall giilla. 

Det framgår inte klart av betänkandet vilken prövning KO skall göra i 

anslutning till sistnämnda beslut. Ar prövningen av övervägande formell 

natur. t. ex. om den skall inskriinka sig till en kontroll av att föreläggandet 

delgetts på rätt sätt och att något svar inte kommit in. liknar den i mångt 

och mycket tingsrättens tredskodomsprövning i ett vanligt dispositivt tvis

temål eller den prövning som görs innan slutbevis meddela~ i mål om 

betalningsföreläggande. Skall KO däremot göra en materiell prövning av 

om föreliiggandet varit befogat. och därvid kunna grunda sin bedömning 

liven rå material som kommit till KO:s kännedom efter det att föreläggan

det utfärdats. liknar prövningen mer den som en allmän domstol gör i ett 

mål av indispositiv karaktär. 

Det ankommer kanske i och för sig inte på oss att ta <.tällning till vilken 

verkan underlåtenhet att bestrida ett föreläggande bör ha på detta speciella 

rättsområde. Vi vill dock mot den nyss angivna bakgrunden säga följande. 

En prövning som inskränker sig till mer formdla fragor kan medföra så 

beaktansvärd risk för materiellt oriktiga beslut att den brukar anses svår 

att acceptera i mål och ärenden av indispositiv natur (jfr betänkandet s. 

210). Det förefaller bl. a. av detta skäl mindre lämpligt att införa en sådan 

ordning på just det nu aktuella rättsomrftdet. 

15 Rik1Ja.i:e11 198-1185. I .1t1ml. Nr 213 
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Med hiinsyn till de aktuella frägornas indispositiva karaktär talar alltså 

enligt dr mening mycket för att KO ges befogenhet att göra en materiell 

prövning av foreliiggandets lämplighet. En sådan ordning skulle emellertid 

innebära att KO åliiggs uppgifter som - när det gäller frågor av indispositiv 

natur - brukar reserveras för domstolarna. Det kan enligt vår mening ft 
ena sidan riktas invändningar från principiell synpunkt mot att ett organ 

som även har partsfunktioner på detta sätt ges "domaruppgifter". Om man 

f1 andra sidan anser det förenligt med KO: s stiillning att hon eller han fri.r 

sådana uppgifter. kanske man bör ställa fr{1gan varför rätten att besluta om 

förcliiggandenas giltighet skall vara inskränkt till just de fall där niiringsid

karen inte skriftligen protesterat. 

Niir det gmler vissa praktiska problem som uppkommer om KO ges 

befogenhet att besluta i de aktuella ärendena kan vi i flera hänseenden 

instiimma i vad som siigs i en reservation och särskilt yttrande (s. 341). 

Vi stiiller oss helt bakom syftet med den föreslagna ordningen. nämligen 

att pil ett enkelt sätt uppni1 ett beslut om förbud eller åläggande i de fall 

näringsidkaren förhåller sig passiv. Som framgått av det sagda anser vi 

dock att den lösning kommitten förordar inte är invändningsfri. Ett alterna

tiv som möjligen skulle kunna vara värt att överväga i det fortsatta lag
stiftningsarbctet är att i de avsedda fallen ha kvar kravet på prövning av 

marknadsdomstolen men öppna möjlighet till ett särskilt enkelt förfarande 

i domstolen. 

4.4.8 Produktaterkallclsekommittcn: Det är enligt vår mening viktigt att 

beslutsordningen i fråga om KO:s förbuds- och informationsförelägganden 

inte leder till dröjsmål som inncbiir risker från produktsäkerhetssynpunkt. 

Riktlinjekommittcn är enig om att den nuvarande ordningen inte är till

fredsställande men oenig om hur problemen lämpligen skall lösas. Införs 

ett återkallelseinstitut. kan det innebära ytterligare skäl för att föreläggan

deinstitutet effektiviseras. Det blir dfi av största vikt att förelägganden kan 

meddelas snabbt och glilla snarast möjligt. 

4.4.9 Sveriges lndustriförbund: Kommitten föreslår att i MFL och AVL 

införs en regel som gör det möjligt för KO att besluta att ett utfärdat 

föreläggande. som till följd av passivitet inte godkänts inom utsatt tid. skall 

gälla mot den som föreläggandet riktats mot. De skäl som ligger bakom 

förslaget - att hindra obstruktion mot KOs förelägganden - är beaktans

värda. Förbundet menar emellertid att problemet med passivitet är av 

mycket liten praktisk betydel~e. Vidare är den föreslagna lösningen för

enad med flera allvarliga nackdelar. vilka närmare utvecklas i såväl den 

reservation som ledamöterna Holm och Tengelin gjort till förslaget som i 

N DMs yttrande över betänkandet. Den av majoriteten föreslagna ändring

en av MFL och A VL bör därför inte genomföras. 
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4.4. 10 l\äringslivcts Delegation för marknadsrätt ( '\D!\l ): En m<~ioritet 

inom kommitten föreslår att det införs en regel i MFL - och i.'\ VL - om 

att KO kan besluta att ett utfiin.lat föreläggande. som till följda\' nLiringsid

karcm passivitet inte godkiint' inom utsatt tid. troh detta skall giilb mot 

näring'iidkan:n. NDM finner att reservanternas invändning.ar mot förslaget 

väger tungt och att den alternativa ordning som de anvisar har goda skäl 

för sig. NDM vill utöver vad reser\·anterna anfört understryka att det iir 

angcliiget att fogärder i dl.!! vällovliga syftet att hindra obstruktion mot KO

förehigg;mdena inte utfllrma~ p:1 sådant <itt att den av lagstiftaren t1syftade 

funktionsbalanscn mellan KO och MD rubbas. 

Enligt N DM s mening innebiir kommittens förslag om en passivitetsregel 

betydande ri~k för att KO utvecklas till ett slags första instans under MD. 

Förutom att detta inte Lir godtagbart i och för sig kan en sädan regel pii sikt 

medföra all ocksil ärcmlen av inte hell trivial natur för:-. in i fi1relägg;1nde

systeml'I, dvs. att spiirreµeln i 14 * r-.tFL del\'is försiitts ur spel. 

4.4.J I Hemkonsulenternas samradsgrupp: KO:s fön:lägganden ska f. n. 

godkännas av motparten för att fö rättslig verkan. Detta krav anser vi i 

likhet med kommitten vara oliimpligt. Vi stöder därför förslaget att ett 

föreläggande blir gällande inte bara efter godbnnande utan ockstt om 

vedcrhlirande nitringsidkare underlåter att meddela att han motsiitter sig 

förcliiggandet. 

4.4.12 Sveriges Advokatsamfund: Kommittens förslag att konsumentom

budsmannens förbuds- och informationsföreliigganden skall kunna frl sam

ma verkan som ett beslut av marknadsdomstolcn om näringsidkaren inte 

skriftligen mlltsätter sig föreliiggandet. liimnar bl. a. öppet inom vilken tid 

sådan inviindning skall ske. Det kan förmodas att tidsfristerna kommer att 

bli relativt korta och risk finns därför att fristerna försitts. Risk för passivi

tet kan föreligga niir en näringsidkare är okunnig och osäker om aktuella 

rättsliga bedömningar och inte inser föreliiggandets riick vidd. Inte minst 

vid en utveckling mot en ökad användning av forbudsförclägganden kan 

dä1for flera sakligt sett otillfredsstiillande beslut befaras bli gällande på 

grund av att passivitet inte längre framtvingar en prövning i marknadsdom

stolen. Med hänsyn till tidsbegrän,ningen av den föreslagna riitten att 

begära rnarknadsdomstolens omprövning av föreläggande som blivit giil

landc pi1 grund av passivitet innd1iir denna möjlighet inte n~igot tillräckligt 

korrektiv i sådana situationer. 

Samfundet avstyrker att en s{idan riittsverkan av passivitet införs, som 

synes sakna mohvarighet i riittssystemet i övrigt. 

4.4.13 Sveriges domareförbund: Förnundet ställer sig tveksamt till försla

get att ett föreläggande a\' koföumcntombudsmannen. om näringsidkaren 

förhi1ller sig passiv till förcliiggandet. skall kunna fa samma riittsvcrkan 
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~om ett beslut varigenom markna(hJornstokn har tagit stiillning till den 

aktuella frfigan. Utredningcn ger niimligcn inte belägg för att det ~kulle 

finnas n:1got r;1tagligt rrnJ..:ti~kt bebo\· av att genomföra detta forslag. 
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lli/ugu ../ 

Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i marknadsf'öringslagen (1975: l-ll8) 

Hiirigenom föreskrivs alt 4 ~marknadsförings/agen ( 1975: 14/kl sbll ha 
följande JydeJ,e. 

Saluhiillcr naring~idkarc till /.:.011-

.11111tt'llf för enskilt bruk vara. s,1m 
p;i grund av -;ina egenskaper med
för s~ir,kild risk for skada p~i person 
eller egendom. kan marknadsdorn
stolen förbjuda honom att fortsätta 
diirrned. Detsamma gäller. om 
varan är urpenbart otjänlig för sitt 
huvudsakliga ändamål. Förbud kan 
meddelas även anställd hos nä
ringsidkare och annan som handlar 
p{t niiringsidkares vägnar. 

4 .~ 

Fiirsta .11yc/.:.l'I iiJ,•er motsvarande 
1illii111p11i111,:. om kons1111Jt'nlcn cr

hjud<'.I all 11101 1·eder/ag fiin·ä1Ta 
nyttjanderiitt till rnra fiir enskilt 
hm/.:.. 

Förbud enligt denna raragraf får 
ej ml!dddas i den m{m det i författ
ning eller beslut av myndighet har 
meddelats siirskilda bestämmelser 
om varan med samma ändamål som 
förbudet skulle fylla. 

Fiires/11g<'n hddsc 

Saluhäller en n;J.ring,idkar.: till 
/.:.011.1·u111<'11ter för enskilt bruk <'Il 

vara. som p;t grund av 'ina eg1:n
skaper medför särskild risk for ~ka
da pa person eller egendom. kan 
marknadsdomstolen fi.irhjuda ho
nom atl fortsiitta därmed. Det
samma gäller. om varan är uppen
bart otjänlig för sin huvudsakliga 
ändamål. Förhud kan meddelas 
iivcn anställd hos näringsidkare och 
annan som handlar på näringsid
kares vägnar. 

I den mån det hclzö1·s.f('ir att mot
l'er/.:.a all en 1'ar11 som a1·scs ifiirsta 
srvc/.:.et sa/11/u11/s på säll som diir 
sägs, kan 1nar/.:.11adsdoms10/c11 
meddela en niiril1gsid/.:.are .10111 i 
egenskap m· tilli'<'rkare, imponiir 
eller annars .rn/11/ulller 1·ar1111 till a11-
11w1 näringsidkare fiirhud att .fc)r/
stltta därmed. Ä \'l'll ett .l'lhlant .fi'ir
hud /.:.an ml!ddelas den som lwndlar 
på näringsidkares viig1wr. 

Vad som sägs i första och andm 
styckena om ,thrh11d 1111 sa/11hä/la 

rnror gäller i motsvarande.fi1ll iil'l'll 
i fråga 0111 ji'irhud all erhj11da nytt
janderätt till 1·aror mot <'rsiillning 
samt förhud att mot crsiitflling ti/1-
handalullla tjiin.l'fer. 

Förbud enligt denna paragraf får 
inte meddelas i den mån det i för
fattning eller beslut av myndighet 
har meddelats siirskilda bestämmel
ser om varan eller ziiinsten med 
samma ändarna! som förhudet skul
le fylla. 

O.:nna lag triiJer i kraft Jen I januari 1986. 

1 Jfr pn>p. 19~4/)!5: 110 om konsurnenlljänstlag. 
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2 Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1970: 417 l om marknadsdomstol m. m. 

Hiirigcnom föreskrivs i fri1ga om lagen ( 1970: 417) om marknaJsJom~tol 
m.m. 1 

dl'/s att 14, 15 och IX-2\1 ~~skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skull införas en ny paragraf. 13 a ~- av nedan angivna 

lyJdse. 

N111·ar1111lfl' /yc/l'f.11· 

Sökanden och hans motpart skall 
beredas tillfälle att vid sammanträ
de inför marknadsdomstolen bgga 
fram sina synpunkter och fore
bringa den utredning de vill åbero
pa. Till s<'idant sammanträde skall 
ombudsmannen för frågor av den 
art som ärendet rör kallas. även om 
han ej iir sökande. 

Fi"ircslage11 lvdl'/sc 

13 {/ ~ 

Om l'll .1w111111111s/11111i11g 111· 11ii
ri11gsiJ/.:11rc giir sannoli/.:1 all 111-
gling1·11 il\" {'[/ iil"l'll(f<' .10111 //\"Si'.\ i 
13 ~ andra meningen kc1n ha hc1Y
dun1fr intrc.1.11• .fi"ir 111<'dle11111wm11 i 
swn mu n.1-/111n i ng<'ll, .fiir 11111 rk nads
d1 J111s tol c 11 ptl a11sii/..1111 111· .111m-

111a11s/11111ingcn tillat11 <11/ denna. 1·i,/ 
sidan m· enskild part, 1111·ifrerkur i 
j('i1:f{1rwull't och diil"l'id clheropar 
hc1·i.rni11g. 

\:ad som siig.1 i 13 ~ 0111 a11.1iikans 
fi1rm och innehåll tilliimpas iil"l'n 
hetriUfande en ansiika11 0111 med-
1·crkan. 

Purtema skall haedc1s til~(iille 

cHr yttra si):! Öl'er c•n c111.\1"ilicrn t'llligr 
./("irstu s1yc/.:N. En sädan .fi/r inle hi
.f{tl/as. 0111 parten pt! den sit/11 som 
ans1>kningcn om medrak11n a1·ser 
motsiiller sig de1T11. 

Sökanden och hans motpart skall 
beredas tillfälle att viJ sammantrti
de inför marknadsdomstolen lägga 
fram sina synpunkter och före
bringa den utredning de vill åbero
pa. Till sftdant sammanträde skall 
ombudsmannen l'ör frågor av den 
art som ärendet rör kallas, även om 
han ej är sökande. Vidare skall den 
som medl'crkar enligt 13 a ~ kct!las 
t i Il sam 11111111 räd e t. 

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse iiga rum i elen 
utsträckning domstolen bestiimmer. 

1 Lac.en omtrvckt 1984: '.!94. 
Se~aste lydelse av lagens rubrik 1972: 73'.!. 
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Fiircs/111-:01 lydeisl' 

Förhandling som avses i 4 eller 5 * konkurren~lagen I 1982: 729) skall i1ga 
rum vid sammanträde med parterna inför domstolen eller dess ordförande. 
Domstolen eller ordföranden får även överlägga enskilt med part. För
handlingen skall dock alltid avslutas vid sammantriide med parterna inför 
domstolen. 

15 ~ 

.Ärende far avgöras och beslut med anledning av särskild prövning enligt 
L'i a *meddelas utan sammantriide enligt 14 *första stycket. om tillfreds
stiillande utredning föreligger och part inte hegiir sammantriide. Ansökan 
som uppenbart ej förtjänar avseende ffir avslås utan sådant sammanträde. 

Fn'iga om förhud. filiiggande eller tillstånd enligt 18 * konkurrenslagen 
I 1982: 729), förhud enligt 21 * samma lag eller förhud eller åliiggandc enligt 
13 ~ marknadsföringslagen 11975: 1418) elli:r 5 *lagen 11971: 112) om av
talsvillkor i konsumentförhållandcn kan prövas utan sammantriidc enligt 
14 * första stycket. 

Förbud eller åläggandc. som 
avses i andra stycket. eller återkal
lelse av tillstånd. som avses där. far 
inte heslutas utan att den som för
hudet. iiläggandet eller återkallel
sen avser fått tillfälle att yttra sig i 
friigan. sf1vida det inte finns anled
ning anta. att han avvikit eller eljest 
h[1ller sig undan. 

Förbud eller åläggande. som 
avscs i andra stycket, dler i1terkal
lclse av tillstånd, som avses där. får 
inte heslutas utan att den som för
budet. åläggandet eller återkallel
sen avser fått tillfälle att yttra sig i 
frågan, såvida det inte finns anled
ning anta. att han avvikit eller eljest 
häller sig undan. I ett ärende om 
.fårbud enligt 4 .~ marknad~f('irinr:s
lagl!n pd gmnd m· siirskild risk .fi'ir 
skada på person eller egendom .fär 
marknadsdomstolcn dock ii1·en i 
annar .fiill omede/hart besluta 0111 
fiirbud enligt 13 §samma lag, om 
synnerliga skäl.fåre/igger. 

18 § 

Marknadsdomstolcn kan vid vite förelägga part eller annan. som kan 
antagas ha upplysning att lämna som är av betydelse i ärendet. att inställa 
sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som ej är 
part skall höras som vittne. Därvid iigcr 36 kap. 3, 5 och 6 ~*· 10 *andra 
stycket, 11 ~- 13 *första stycket och 14 ~ rättcgångsbalken motsvarande 
tillämpning. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge 
vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att 
fullgöra sin skyldighet. 

Part kan iivcn föreläggas vid vite 
att tillhandahålla domstolen hand
ling, varuprov och liknande som 
kan ha betydelse i ärendet. Detta 
innebär dock ej skyldighet att röja 
yrkeshemlighet av teknisk natur. 

Part och den so111 mcd1·erkar en
ligt 13 11 § kan även förcliiggas vid 
vite att tillhandahålla domstolen 
handling. varuprov och liknande 
som kan ha betydelse i ärendet. 
Detta innebiir dock ej skyldighet att 
röja yrkeshcmlighet av teknisk na
tur. 
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N111·11ri111dc· /_,·dc/S1' Fiirc·slagc11 /_\-dd11' 

I fr~1ga om \'ite som avses i denna raragraf :iger 9 kap. 8 ~ rättegimgsbal
ken mots\'arande till~impning. I q;illet för de där angivna beloppen 5 000 
och 10 000 kronor skall dock giilla 50 000 och I 00 000 kronor. 

Den som ej iir part och som efter 
kallelse av marknadsdllmstolen in
stiillt sig inför dLlmstolen har riitt till 
ersiittning enligt vad i riittegirngs
halken iir föreskrivet om ersiittning 
till vittne eller sakkunnig. I ärende 
vari ombtH.lsman för talan tilfampas 
bestiimmelserna för m~1I om allmänt 
t1tal och i annat ärende hesUmmel
serna för mid vari förlikning iir tillå
ten. Skall ersiittning utges av par
terna en för bt1da och bi'1da för en. 
skall domstolen slutligt fördela 
kostnaden mellan dem med hiilften 
å \'ardera. 

Den som ej :ir part och inte heller 
111cd1·cr/.:.11r enligt I 3 a ~ och som 
efter kallelse av marknadsdomsto
Icn instiillt sig inför domstolen har 
riitt till ersättning enligt vad i r:itte
gängshalken är föreskrivet om er
siittning till vittne eller sakkunnig. I 
iirende vari omhudsman för talan 
tilliimpas hestämmeberna för mill 
om allmiint iital och i annat iirende 
bestiimmelscrna för mfd vari förlik
ning ~ir tillåten. Skall ersi.ittning 
utge~ av parterna en för b~tda och 
ti:lda för en. skall domstolen slutlil_!t 
fördela kostnaden mellan dem med 
hiilften ii vardera. 

/9 ~ 

marknadsdomstolens beslut 
\'arigenorn ärende eller ~adan frftga 
som avses i 15 a * avgörs anges de 
skiil pii. vilka beslutet grundas. Be
s/111c1 siinds till parterna samma dag 
som del meddelas. 

marknadsdomstolcns beslut 
varigenom ärende eller siidan fråga 
som avses i 15 a *avgörs anges de 
skiil pi1 vilka beslutet grundas. Bl'
s/11t som n11 niimnts och hes/11t som 
m•Jt'.I' i 15 §andra .1·t_\'c/.:.c1 siinds till 
parterna och till den som 111ed1·er
/.:.ar enligr I 3 a -~ samma dag som 
det meddelas. 

20 ~ 

Skall i11/ag11, kallelse. föreläggan
de. /7cs/111 eller annan handling till
stiillas part eller annan. sker del ge
nom delgivning. 

Skall a11sii/.:.a11. kallelse l'llcr före-
läggande tillstiillas part eller annan. 
sker det genom delgivning. De1-
sam111a gäller hes/111 som sänds cn
/1/:t 19 ~- Inlaga eller annan hand
linf: får tillsriil/as part eller annan 
genom dclgil·nini,:. om det anse.1· er
.fimlerligr. 

Delgivning a\' beslut av marknadsdomstolen. vilket innefattar vitesföre
Higgande enligt konkurren~lagen ( 1982: 729). marknadsföringslagen 
11975: 1418). lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i kon~umentförhållanden 
eller lagen I 1984: 292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. får inte ske 
enligt 12 ~ delgivningslagcn ( 1970: 428). om det inte finns anledning att anta 
att den sökte har avvikit elkr pa annat sätt hf1ller sig undan. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 
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!.AGRAOFT 

U1Jr;1g 

PROTOKOLL 

vid sammanlriide 

I lll-:5-04-29 

Nänarande: L d. regeringsriidet Paulsson. regeringsriidel :\1ueller. justi

tier<idet .lcrmsten. 

Enligt rrotokoll vid regeringssammantriide den 28 februari 1985 har 

regeringen r~i hemstallan av chefen for finansderartemenlet. statsriH.kt 

Feldt besluwt inhämta lagr~idets yttrande övt:r filrslag till 

I. lag lllTI iinJring i marknadsföringslagen ( 197.": 1418). 

2. l<1g om ;indring i l<1gen ( 1970: 4171 om nwrknadsdomstol 111. 111. 

Förslagen har inflir lagr:idet föredraµits av niiringsfrihctsombudsman-

ncn-. ~Lillföretr~idare Swffan Sandström. 

Förslagen föranleder följande yttrande av /11,r.:rtidct: 

Lagen om ändring i marknadsfiiringslagen 

Lagrildet liimnar förslaget utan erinran. 

Lagen om ändring i lagen om marknadsdomstol m. m. 

L1 a ~ 

I paragrafen tas upp bestämmelser om en form av intt:rvention i vissa 

fall. S:ilunda föresl~\s marknadsdomstolen - efter lämplighetsprövning -

fo medge sammanslutning av näringsidkare att medverka i förfarandet vid 

sidan av eri-.kild part. Regleringen iir begriinsad p{1 det sättet att den inte 

av"er iiremkn enligt konkurrenslagen. rör bifall till en ansökan om inter

vention förutsätts ;1tt den part, p~i vars sida interventionen avses ske. inte 

motsiitter sig denna. lnvervenientens medverkan innebär bl. a. rätt för 

honom att sjiilvstiindigt :lheropa bevisning i iirendet. Av specialmotivering

en framgi1r att den för intcrvenient enligt 14 kap. 11 ~ rättegångshalken 

g;illanJe begriinsningcn att han inte far företa rättegängshandling som 

-.tridcr rlllit partell'i. i princip inte gä!kr beträffande t:n interventilln enligt 

fore\'arande lagrum. 

LagrC1det har fr~lll principidla utgångspunkter inte n~igot att t:rinra lllllt 

förslagct. Emellertid finner lagr~idet anledning att närmare beröra vissa i 

-;ammanhanget gjorda uttalanden. S[dunda har departementschden i den 

allrniinna mlltivt:ringen - efter redovisning av att n~iringsfrihetsombuds

manncn uttryckt farh:'1gor för att en regel av hiir aktuellt slag motsatsvis 

skulle leda till all nu föreliggande intcrventionsmöjligheter efter förebild av 

riittt:giingshalkens regler skulle minskas eller eliminera~ niir det giillcr 

andra im:nden iin dt: i paragrafen angivna - anfört att för~laget ink iir 
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avsell all uppfattas pii Cl! sådant siitt och tillagt alt fiirslagct -;nararc kan 

liimna marknadsdomstnlen vägledning för niigon form av analogislut. niir 

domstolen !inner ornstiindighcterna motivera della. Aven spcci<dmotive

ringen innehi1llcr uttalanden i denna riktning. 

I anslutning h:irtill vill lagrfidet till en början erinra om att lagen om 

marknadsdomstol m. m. i frLiga om förfarandet inneh~11ler endast vi-;sa 

grundliiggande hestiimmelser. Det ansiigs vid tillkomsten av lagen (_ifr 

prop. 1970: ':--7 s. 1671 att det skulle befr:imja smidigheten om man inte var 

hunden av ett <'1 strikt regelsystem som det rätkgiingsbalken inneh;il!er. 

Än.:ndena skall emellertid. enligt vad som samtidigt uttabdes. handl~ggas i 

rtittegirngsliknandc former och i ~lort sett efter riitteg:ingsbalkcns prin

ciper. Hfirav torde följa all marknadsdomstolen. s.1 bnge ullryckliga be

stämmelser i :imnet saknas, bör vara i princip Llförhindrad att analogivis 

tilli1mpa riitteg{mgshalkens regler om intnvention. i den m~in dc skulle 

kunna anses passa in i \amma!lhanget. Genom den f"ör..:slagna 13 <1 ~ ges 

emellertid i lagen en siirskild for iimnesomr~1det och dess specifika förh<il

landcn noggrant avpassad regel angi'1ende ct1 motsvarand..: institut. Med 

tilliimpning av gängse lagtolkningsprinciper kan förekomsten av en ~~1dan 

regel enligt lagrädets mening inte leda till annan slutsats iin att lagstiftaren 

d~irmed har - om inte annat framgttr direkt av lagtexten - ullömmande 

reglerat institutets r~ickvidd och innehåll i den aktuella processordningen. 

Det kan därför inte anses möjligt för marknadsdomstolen all efter införan

de a\· den nu föreslagna regeln utnyttja rättegf111gsbalkens interventions

regler ~om allmän förebild pf1 detta omdde eller att analogi vis anviinda den 

nya paragrafen för andra fall iin d;ir uttryckligen angivits. Det mti dock 

tilläggas att detta enligt lagrådets mening inte bör hindra att marknadsdom

stolen. dt1 skäl därtill bedöms föreligga. till:ltcr n{igon som inte är part att i 

liimplig form medverka i rättegången. dock rimligen endast så länge nägon 

av parterna inte motsiitter sig det. 

I andra stycket föreskrivs att vad som sägs i 13 *om ansökans form och 

innehi1ll tilliimpas även betriiffande en ansiikan om medverkan. Detta 

innebär att ansökningen skall vara skriftlig samt att av ansökningen skall 

framgii de skäl p~l vilka den grundas och den utredning sökanden iiberopar. 

I sistnämnda hiinseende måste best;immelsen fran lagtekniskt synpunkt 

syfta 1xl den utredning. som sökanden vill [iberopa till stöd för sin ansökan 

om medverkan och inte - som synes förutsatt i specialmotiveringen -

utredningen i huvudfriigan. Det kan emellertid ifr<lgasättas om ni'1gon ut

trycklig regel om angivande av utredning behövs i detta fall. Det synes 

naturligare att domstolen för fritt fri111 fall till fall bedöma om nt1gon 

f...omplettcring av an<;iikningen behövs ävensom bestiimma i vilken ordning 

sökanden skall ange den utredning han vill åberopa i huvudfri1gan. Lagri.i

det förordar att stycket ges förslagsvis följande lydelse: ··En ansökan om 

medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl pi1 vilka den grundas ... 
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Lagrf'1clet har lämnat förslaget till ~mdrinl:! av 4 ~ marknadsföringslagcn 

utan erinran. Förslagets tredje stycke börj;imkas redaktillnellt. 

Förslaget till la~ om ändring i lagen (1970: ..ini om marknadsdomstol m. m. 

13 a * 
Lagrådet har från principiella utgångspunkter inte haft niigot att erinra 

mot förslaget. Av redovisade förarbetsuttalanden torde enligt lagriidet följa 

att marknaclsdomstolen. så länge uttryckliga hestämmclser i ämnet saknas. 

bör vara i princip oförhindrad att analogivis till~impa riitteg;ingsbalkens 

regler om intervention. i den mån de skulle kunna anses passa in i samman

hanget. Vidare uttalas att genom den föreslagna 13 a ~ i lagen emellertid 

ges en siirskild och for iimnesomr[tdet och dess specil"ika förhiillanden 

noggrant avpassad regel angående ett motsvarande institut. Med till~imr-

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regerings,ammantrade den 2X fehruari l'!X5. 
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ning a,· g;ingse lagtolkningsprinciper kan enligt lagr;idcts mening före

komsten av en s;1dan regel inte lech1 till annan slutsats :in att lagstiftaren 

diirrned har - om inte annat framg{1r direkt av lagtexten - utt1:immande 

reglerat instituteh r:ickvidd och inneh;11l i den aktuella processordningcn. 

L1gr~1det har vidare uttalat att det darför int<: kan ames möjligt för mark

nadsdomstolen att efter införande av den nu föreslagna regeln utnyllja 

r~ittcg~111gsbalkens interventionsregler som allm;m förebild p[! detta omriide 

eller att analogivis anvimda den nya paragrafen för andra fall iin där 

utlryckligen angivits. Diirutöver har anfört> att detta dock inte bör hindra 

att marknadsdomstolen. dii skUI d:inill bedöms föreligga. tillilter ni1gon 

som inte iir part att i liimplig form medverka i riitteg~ingen. dock rimligen 

endast sii !:inge ni.1gon av parterna ink 1ntihätter sig det. 

fog vill framhtilla att meningen med den föreslagna re!,!eln i D a * :ir all 

- s;hitt ri1r just sammanslutningar av näringsidkare ~amt den kategori a,· 

iirenden som avses i 13 * andra meningen lagen om marknadsdomstol 

m. m. - skapa en uttrycklig befogenhet att medverka i förfarandet i mark

ncidsdomstnlen. Denna kategori omfauar iin;nden enligt marknadsforings

lagen ( 197:': 1418). !<:igen ( 1971: I I 21 om avtalsvillkor i konsumentförhi'illan

den och lagen I 1984: 292! om avtalsvillkor mellan niiringsidkare. Regeln i 
I:\ a ~ skall ha betydelse endast bctriilfande den diiri behandlade frågan om 

riitt för sammanslutningar av näringsidkare att del!a i förfarandet i dessa 

ärenden. Avsikten iir inte att rubba de möjligheter att medverka i förfaran

det som f. n. i övrigt kan föreligga, genom en analogisk tillämpning av 

rätteg~\ngsbalk.::ns rcgkr om intervention eller i annan form som marknads

domstolen finner möjlig (jfr s. 57 f. i remissprotokolletl. 

Lktriiffande i1renden enligt konkurrenslagen ( 1982: 729) bör av skäl som 

n:duvi~als i lagr:idsn:misscn inte nu införas en regfaing motsvarande den i 

13 a ~- De möjligheter att medverka i fö1farandct som f. n. kan föreligga 

skall alltsii best[1. 

Mot bakgrund av vad lagnidet har uttalat bör i 13 a * uttryckligen 

markeras att det hiir rör sig om en reglering endast betriiffande den genom 

lagrummet siirskilt beskrivna situationen. I ett nytt första stycke bör därför 

ges en föreskrift av innebörd att i frt1ga om riitt för sammanslutningar av 

niiringsidkare att medverka i ärenden som avses i 13 * andra meningen 

gäller de i paragrafen följande. särskilda reglerna. Detta föranleder en 

redaktionell iindring i det stycke SLlm motsvarar första stycket i det till 

lagri1det remitterade förslaget. 

.lag delar lagr;ldets uppfattning om hur 13 a *andra stycket i det remitte

rade förslaget bilr avfattas i sak. I princip kan jag ansluta mig till vad som 

har iiberopah till stöd för uppfallningen. I <mslutning till vad lagrådet 

uttalat vill jag framh[illa att det mt1ste vara möjligt för marknadsdornstolen 

att i ett enskilt fall begära uppgift om vilken bevisning som den sökande 
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kan vilja iiberopa om ansökningen om medverkan bifalls. Närmare bnnc

Jom om detta kan ju erfordras för ställningstagandet i liimplighetsfragan. 

Därutöver bör göras några '>miirre. redaktionella jämkningar i 13 a ~ 

~is ta stycket. i 18 ~ andra stycket och i 20 ~ första stycket. 

2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga de av lagriidet 

granskade lagförslagen med vidtagna ändringar. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden o<.:h beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden lagt fram. 
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