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Sammanfattning

samlingsbegrepp förkanInformationsteknik, eller IT, sägas ettvara
överföra ochbearbeta,för skapa, lagra,användstekniker attsom

information och kunskapljud, och bild. Datorer,presentera text ses
välstånd. ökadeför skapa nationellt Denviktigareallt attresurssom en

möjligheter, bl.a.informationstekniken skapar radanvändningen enav
nå vardag ochutsikter bekvämarehelhet ochför samhället attsom

kommersiella situa-skaparliv för de enskilda,bättre ävenmen nya
kan innebäraobekanta för konsumenterna ochtioner, är attsomsom

s.k. elektronisk han-intressen spel. Genom Internet ochderas sätts
fåförutsättningar för konsumenternadel har det skapats ett stortatt

möjligheter till exempelvis prisjämförelser. Iinflytande och ökade
befinner sig utvecklingen dock i sin linda.detta avseende

vilka speci-Enligt mina direktiv skall jag undersöka och kartlägga
kanella problem främst marknadsrättslig konsumentennaturav som

i informations-ställas inför i samband med elektronisk kommunikation
samhället. skall därvid särskilt analysera integritetsproblem,Jag
skyddsbehov för särskilt konsumentgrupper och möjlighetenutsatta att
undgå oönskad reklam via Jag skall vidare inventera de probleme-post.

konsumenter kan ställas inför vid elektronisk handel, viat.ex.som
ellerInternet, de köper datorutrustning. Slutligen jagskall behandlanär

frågor och problem har samband med gränsöverskridandesom
marknadsföring och handel med hjälp informationsteknik. Analysenav
skall i bedömning någondet finns behov formutmynna en om av av
ökat konsumentskydd i aktuella fall utgångspunktoch min skall attvara
stärka konsumenternas rättigheter i informationssarnhället. ingårDet
inte i mitt uppdrag lämna lagförslag.att

Konsumentköp Internet

Handeln på Internet i Sverige befinner sig i uppbyggnadsskede ochett
idag tämligen begränsadutgör del den totala handeln. Mycketen av

tyder dock denna handel har potential och den kanatt för-stor atten
öka kraftigtväntas de åren. Handelnnärmaste Internet skiljer sig

från rättslig synpunkt egentligen fråninte handel. Den elektroni-annan
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ska handeln aktualiserar frågeställningardock antal från konsument-ett
skyddssynpunkt. lämnarJag den bakgrunden antal förslag imot ett
syfte stärka konsumentskyddet vid elektronisk handel Internet.att

Ett problem den anonymitet råder påär Internet. Det kansom vara
svårt för konsument står bakom webbsida. Jagatt vetaen vem som en
förslår därför den marknadsför eller tjänster Internetatt som varor

åläggasskall före ingåendeavtals upplysa konsumenten sinatt om egen
identitet i form fysisk adress, etableringsform och uppgifterav namn,

hur konsumenten fåkan kontakt med företaget via brev, telefon,om
telefax eller e-post.

Konsumenten kan inte heller frågorställa de produkten, priser,om
avtalsvillkor faller sig naturligt vid personligt besök iettm.m. som en
butik. Jag föreslår därför den näringsidkare erbjuder ochatt som varor
tjänster Internet skall åläggas innan ingåsavtalet upplysa konsu-att

sådan information nödvändig förmenten bedömaär erbjud-om attsom
andet. En utökad sådan skyldighet följer redan EG-direktiv områ-av
det och kommer därmed införas i svensk lagstiftning inom kort.att
Vidare bör enligt min mening prisinformationslagen medöverses
avseende webbsidor. I detta sammanhang bör också de särskilda
regler information i samband med konsumentförsäkringar ochom
konsumentkrediter återfinns i konsumentförsäkringslagen ochsom
konsumentkreditlagen med avseendeöver föreskrivna fomikrav.ses

Utmärkande för distanshandel såväl vad gäller Internet t.ex.som-
postorderhandeln konsumentenär inte kan undersökaatt förevaran-
köpet. Risken drabbas negativa överraskningaratt fåttvälnärav man

torde Vad gäller elektronisk handelstor. kanvaran dessutomvara
enligt min mening avtalssituationen, särskilt för datoranvän-en ovan
dare, innehålla visst överraskningsmoment.ett Mot denna bakgrund
finns det enligt min mening behov ångerrätt för konsumenter, dvs.av

möjlighet för konsumenten inom viss frånträdatiden ingångetatt etten
Ävenavtal. beträffande ångerrätt följer sådan redan EG-direktiven av

på området och kommer därmed införas i svensk lagstiftningatt inom
kort.

Det bör vidare kunna ställas kravstränga näringsidkaren medatt
hjälp den tekniken tydliggöra för konsumentenav vilkanya
standardvillkor näringsidkaren tillämpar. Genom densom teknikennya
kan näringsidkaren enkelt och billigtett förvissa sigsätt attom
konsumenten har tagit del avtalsvillkoren innan avtalet ingås. Detav
förhållandet näringsidkare underlåteratt så bören enligtgöra minatt
mening kunna innebära konsumenten inte bliratt bunden villkoren.av

Den elektroniska handeln beroendeär tillförlitligaav
betalningssystem både säkraär och enkla hanterasom kanatt samt som
utnyttja den teknikens möjligheter till snabb kommunikation.nya Ett
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sådana kontokortbetalning med ärproblem idagsärskilt utgörs somav
Sådan betalninginlåningskonto bank. överhostillknutna ett en

innebäri förskott, vilketbetalasmedförInternet attatt varan
vidpåverka säljarenmöjlighetviktigförlorarkonsumenten att senen

enligt min meningtordeDetfel i den levereradeellerleverans varan.
betalningssys-fungerandeutveckla välmarknadens intresseligga i att

tem.
avtal eller kvittonFrånvaron och skriftligamuntliga kontakterav

eventuell tvist. Till dessställning osäker vidkonsumentenskan göra en
tillgänglig, användandetteknik blivit allmänttillförlitlig t.ex. aven mer

Närings-handeln.detta komma hämmas.k. digitala signaturer, kan att
har uppfylltmening ha bevisbördan för hanenligt minidkaren bör att

stadgadeeventuell bekräftelse har lämnats,sin informationsplikt, attatt
ingåsamtyckt tilltidsfrister följts och konsumenten harhar att avta-att

information ibör rekommenderas relevantlet. Konsumenten att spara
därtill, de tek-börsamband med köp Internet. Konsumenten p.g.a.

åliggaomständigheter det konsumentenniskt komplicerade kan attsom
sådanai fråga beviskravet ibevisa, kunna medges lättnad avse-en om

enden.

och tjänsterVaror Internet

Den elektroniska handeln konsumenten möjlighet köpa iatt stortger
vilka helst. Varorna levereras till konsumenten viasett postvaror som
påeller via principInternet. I gäller den vanligasätt, ävenannat men

köplagstiftningen med avseende elektronisk handel.även
En produkter, s.k. digitala produkter, medför emellertidtypny av

Sådanavissa problem. produkter dvs. datafiler medsamtprogramvara-
filmer, musik, spel och liknande levereras via Internet direkt till-
konsumentens dator. Mycket sådanatalar för produkter inteatt
omfattas konsumentköplagens tillämpningsområde. De digitalaav
produkterna nämligen inte falla in under lagens definitionsynes av
begreppet lös sak, får betraktas någon form vidaredetutan som av
begreppet lös egendom. Istället för konsumentköplagen blir därför den
för konsumenten mindre förmånliga köplagen tillämplig, lagen som
saknar särskilda konsumentskyddsbestämmelser. förhållerHur det sig
härmed emellertid oklart. Osäkerhetenär bör dock undanröjas och jag
föreslår därför konsumentköplagen med avseende lagensatt överses
tillämpningsområde i detta Utgångspunktenavseende. skall därvid vara

konsumenten åtnjutaskall konsumenträttsligaatt skydd vid köpsamma
digitala produkter vid köp lösa saker.av som av
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Vidare olika s.k. immateriella tjänster betydelseär typer storav av
sådanavid användningen Internet. För tjänster saknas särskildav

Sådanalagstiftning. tjänster erbjuds ocksåInternet, ärmen en
förutsättning för kunna använda datorn Internet, t.ex. ett

FråganIntemetabonnemang. eventuell reglering immateriellaom en av
tjänster bör enligt min mening En kombinationövervägas närmare. av
lagstiftning och Standardavtal utformats i samarbete mellansom
branschen företrädareoch för konsumenterna torde det mestge
ändamålsenliga skyddet. vissaFör finansiella tjänster finns emellertid
särskild lagstiftning, konsumentkrediter. Konsumentkreditlagent.ex.
bör enligt min mening med avseende vissa forrnkravöverses som
uppställs beträffande kreditavtal.

Ett delvis fenomen i samband med elektroniska handelnnytt ären
det utbudet gratisprodukter. Digitala produkter finns istora storav
omfattning tillgängliga Internet kostnad för konsumenten. Flerautan

dessa betydelse förär konsumenten, förstor t.ex.av attav program
kunna surfa Internet s.k. webbläsare. En närliggande fråga är
försäljning datorprodukter till låga, symboliska priser.närmast Enav
rättslig analys vid handen det konsumenträttsliga skyddet vid felattger

brister sådanaoch i produkter mycket Frågan regleringär svagt. om av
konsumenternas rättigheter i samband med gratisprodukter bör enligt
min mening övervägas närmare.

Gränsöverskridande handel

Den elektroniska handeln kommer med all säkerhet innebäraatt att
svenska konsumenter i ökad utsträckning kommer köpaatten

frånprodukter utländska säljare. De rättsliga problem därvidsom
uppstår i fråga vilket lands lag skall tillämpas avtalet, vilketom som
lands domstol skall tvisten ochavgöra huruvida fråndomsom etten
lands domstol går verkställa i land kan därmed fåatt ett väntasannat en
ökad aktualitet.

frågorDessa för Sveriges del huvudsakligen internationellastyrs av
konventioner tillämpas EU:s medlemsstater. De centralasom av mest
konventionema innehåller särskilda bestämmelser till skydd för
konsumenten. Konventionema har dock framarbetats i tiden före
Internet och de konsumentskyddsbestämmelser finns dåligtsom passar

påin den elektroniska marknaden. Det finns betydandenya en
osäkerhet frågai tolkningen de särskilda förutsättningarom av som
konventionema uppställer för konsumenter skall kunna åberopaatt sitt

lands lag och i sitteget lands domstolar. Sverige bör i detegetprocessa
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förenklingområdet förpågår verkainternationella arbete avensom
ställning.stärka konsumenternasi avsiktreglerna att

det skapasviktvidareenligt min meningDet attär storav
i detta avseende.utanför domstoltvistlösningsmetoderalternativa

enkel ochtillgång med snabb,tillhabörKonsumenterna ett system
sådana metoder tillskapas.verka förtvistlösning. Sverige börbillig att

IT-utrustningAnskaffning av

framstår säkertköp IT-utrustning med allde flesta konsumenterFör av
affär. i behovtämligen komplicerad Konsumenten ärrätt stortsom en

råd samband med köp IT-utrustning och vidoch stöd i avav
hård- mjukvara.användningen ochav

hårdvara följer köpet vanligaVad gäller köp av
Beträffande mjukvarakonsumentskyddsregler i konsumentköplagen.

framgåttlevereras via dock, vilket rättslägetInternet är ovan,som
frågaoklart. En viktig i sammanhanget konsumentens behovär av

instruktioner och beträffande utrustningen. Enligt min meningsupport
bör konsumenten med stöd konsumentköplagen kunna krävaav en
utförlig bruksanvisning avfattad svenska särskild kostnad iutan
samband med köpet. Särskilda avtal därvidskall intesupportom
behövas, kan nödvändiga det gäller allmännanärmen vara mer
kunskaper datorer eller Internet.om

Intemetabonnemang tjänst för vilken det saknasär typen av
särskild lagstiftning. Leverantörerna, i snabb tilltakt ökar antalet,som

siganvänder olika Standardavtal. Jag dessa avtal börattav menar ses
samrådKonsumentverket i med branschen.över av

område frånEtt väsentligt konsumentskyddssynpunkt det s.k.utgör
produktansvaret. I bl.a. produktansvarslagen frågorregleras sådanaom
skador orsakar konsumentens befintliga egendom. dettaIsom varor
sammanhang främst intresse sådana skador konsumentensär av
befintliga utrustning orsakas hård- eller mjukvarasom av som
konsumenten anskaffar efter hand. Enligt produktansvarslagen iär
första hand tillverkaren produkten ansvarig sådanaför skador.av
Lagen gäller dock endast fallde där lös sak har orsakat skada. Somen
framgått det tveksamt digitalaär produkter kan innefattas i detovan om
begreppet. såOm inte fallet kan konsumenten såledesär inte få
ersättning för skada datorprogram har levererats viaettsom som
Internet orsakar den befintliga utrustningen. Mot den bakgrunden

jag produktansvarslagen bör medatt avseendeöver lagensmenar ses
tillämpningsområde. Det bör fråndärvid konsumentens utgångspunkt
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inte någon skillnad skadan orsakas digitala produktervara om av
eller lös sak.av

Gränsöverskridande marknadsföring

Gränsöverskridande handel innebär problem inte bara i civilrättsligt
hänseende marknadsrättens område.även EU-kommissionensutan
förslag till direktiv elektronisk handel innehåller regel s.k.om en om en
ursprungslandsprincip, dvs. ilagen det land där näringsidkarenatt är
etablerad skall tillämpas. Enligt förslaget omfattas dock inte avtalsför-
pliktelser enligt avtal ingåtts konsumenter ursprungslands-som av av
principen. Där Kommissionens förslag till direktiv ganska väl handtar

de civilrättsliga problemen, lämnas marknadsrätten därhän.om
Ursprungslandsprincipen i direktivförslaget innebär svenskt domstolatt
aldrig kommer kunna hävda svensk marknadsrättsligatt lagstiftningatt
skall tillämpas gränsöverskridande marknadsföring från med-annan
lemsstat riktar sig till den svenska marknaden. Förslaget rimmarsom
illa rådsresolutionmed den konsumenten i informationssamhälletom

EU:s konsumentministrar beslöt den 30 november 1998. Konsu-som
mentskydd generellt, inte enbart civilrättsliga förpliktelser i konsu-
mentförhållanden, bör undantas från ursprungslandsprincipen. Denna
lösning den endaär acceptabla från konsumentskyddssynpunkt. Rege-
ringen bör i det fortsatta internationella arbetet verka för sådanen
lösning.

Personlig integritet vid marknadsföring
Internet

I takt med fler och fler får tillgång tillatt Internet och marknadsför-att
ingen Internet liksom den elektroniska handeln utvecklas kommer
mängden personuppgifter överförs via Internet Såöka. längesom att
konsumenterna inte har fullständig kontroll användningenöver av
personuppgifter kommer risken för personuppgifter behandlasatt ett
för konsumenterna kränkande sannoliktsätt bli allt i taktstörre medatt

mängden personuppgifteratt överförs via Internet ökar.som
Lagstiftningen, de överstatliga överenskommelsema, näringslivets

etiska riktlinjer och tekniken räcker inte till för konsumenternaatt ge
fullgott skyddett kränkningar denmot personliga integriteten vidav

marknadsföring på Internet. Ett fullgott skydd kräver global reglering
och sannolikheten sådan uppnås inteatt är särskilt Konsumen-stor.
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personuppgifteranvändningförkänsligadeinte bara är avterna, som
informerasdärförbörintegriteten,personligadenkränkningoch omav

nationell lag-medkombinationiInformationsig.skyddakanhur man -
tekniska lös-ochriktlinjeretiskaregelverk,internationellastiftning,

ochpersonuppgifter nätetspridningenbegränsaningar kan av-
regeringenföreslår därförkränkningar. Jagrisken för tarminska att
behandlinginformationsplanlångsiktigverkställerfram och avomen

fråganföljerpåmarknadsföring Internetvidpersonuppgifter samt upp-
förskolor,daghem,nå till hem, skolor,Informationen börmärksamt. ut

etc.

till sjukaMarknadsföring Internet

sjuka. Redanmarknadsföringgällerdet ärsärskiltEn närutsatt grupp
förmarknadsplatsInternetuppmärksamhetidag riktas motstor som

medicineroch säljsreklam förPå nätplatserutländskamediciner. görs
iblandbyggeri Sverige. Reklamförbjudnainte finns eller ärsomsom

psykologiska behov,få vissauppfyllapå vår sökerosäkerhet och attoss
längrefrån ellerbli fri sjukdomförhoppning ettattt.ex. omenomen

alltså våra Särskiltsvagheter.utnyttjarliv. Reklamen utsatta grupper
i förstainformera liggerinformation detta. Ansvaretbehöver attom

och verkställerföreslår regeringen framhand Jag att tarstaten. en
påverka sjuka ochkanklargör hur reklaminformationsplan somsom

skyddde särskilt Dettill kritiskt tänkande hosleder större utsatta.ett
gäller förbudradio- och tv-lagen detkonsumenterna när motges genom
sådan medicinskläkemedel ochreklam i för receptbelagdatv

fåordination, bör sintillgänglig efterbehandling endast ärsom
pådock oftasåvitt Reklamen finnsmotsvarighet gäller Internet.

specifikt svenskariktar sig inteutländska nätplatser och mot
verka föri internationella samarbetetkonsumenter. Sverige bör det

förinförande särskilda skyddsregler avseende reklam Internetav
sådan tillgängligläkemedel medicinsk behandling endastoch ärsom

efter ordination.

Marknadsföring till ochInternet barn unga

En särskilt det gäller marknadsföring Internetnärannat utsatt grupp
barn fåroch Reklam inte utnyttja barns naturliga godtrogenhetär unga.

eller ungdomars bristande erfarenhet. Inte heller skall dessa gruppers
påfrestning.lojalitetskänsla fårför Vidare reklam riktasutsättas som

till eller påverkaägnad barn innehållaoch ungdom inteär att
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framställning kan medföra fysiska skadeverkningar påverkaellersom
dem negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Sverige bör med bl.a.
dessa krav utgångspunkt i det internationella samarbetet verka försom
införande särskilda skyddsregler beträffande marknadsföring påav
Internet riktad till barn och unga.

Ett grundläggande konsumentkrav möjlighetenär kunnaatt
identifiera såväl avsändare kommersiell kommunikationav som
avsikten med den. Kravet på avsändaridentifiering i reklam Internet
blir framförallt kommande EG-direktivett det s.k. e-handels-genom -
direktivet förhållandevis väl tillgodosett. När det gäller kravet på-
reklarnidentitet, dvs. det kommersiella budskapetatt skall avgrän-vara

från andra element, finns mycketsat önska. Den ringa forskningatt
gjorts det gäller intemetreklamnär till barn ochsom visar attunga

marknadsföringen blandar reklam med sakinformation, underhållning
på det svårtsättetc. förett gör barn ochsom avgöraatt grän-unga var
går för vad reklam. Detär kommersiellasen budskapet såledessom är

långtifrån tydligt. Sådan reklam riktad till barn och enligt minärunga
mening otillbörlig såledesoch förbjuden enligt marknadsföringslagen.

Barn och tidigaär användare teknisk utrustningunga och de ärav
framtidens konsumenter. Det saknas forskningnärmare hur rekla-om

på utInternet och dess effekter och påverkanmen barnser och fram-
förallt huruvida, såoch i fall hur och varför, interaktivitetenom spelar
in. För kunna vilketavgöra konsumentskyddatt rimligt krävsärsom
empiriskt underlag. Jag föreslår regeringen utarbetatatt plan fören
behovet forskning marknadsföring till bamav ochom Internetunga

regeringen aktivt stimulerarsamt att forskning på området.

Reklam via e-post

Obeställd e-postreklam särskilt påträngandeär och belastar dessutom
konsumenterna ekonomiskt. Detta inteär acceptabelt konsument-ur
synvinkel. Det skydd konsumenterna erbjudssom befintlig lag-genom
stiftning, internationella etiska riktlinjer, spärrlistor, teknik inteäretc.
tillräckligt. Jag föreslår därför konsumentskyddetatt förstärks i detta
avseende. Näringsidkare bör vid marknadsföring till konsument inte få
använda elektronisk eller liknandepost, tekniker för distanskom-
munikation, inte konsumenten harom samtyckt till det förhand.
Regeringen bör verka för det sikt införsatt motsvarande skydd inom
hela EU.
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Kostnadskonsekvenser

någratillledaintetordeupplysningsskyldighetvissFörslagen om
Förslaget översynnäringsidkama.förkostnaderytterligare avom

genomföraskunnatordeinternetabonnemangförstandardvillkoren
Vad gälleranslag.ordinarieKonsumentverketsförinom ramen

funnit detjag intehartvistlösningsforrneralternativaförslaget om
Kostnadernasådant initiativ.förkostnadenuppkattamöjligt ettatt nu

harkonsumenternainformation tillförslagengenomföraför att om
uppskattningamaangivna ärkr. De600.000maximalttillberäknats

kostnadsberäkning torde inteexaktpreliminära. Endock högst mer
omfattningentill denställningtagit närmareförränkunna göras avman

forskning harförslagetgällerdetinformationsinsatsema. När om
offentligaför deninommöjligheterriksdagenregeringen och att ramen

Forskning iforskasdet skallvadforskningspolitiken besluta om.om
således kunnatordeochtill barnfråga Internetreklam ungaom

forskningsanslag.befintligaförinomfinansieras ramen
i uppdragFi 1999:01 harkommittén 2000Konsumentpolitiska att

församhälletshurförslagoch lämnaanalyserabl.a. ansvarom
forskning börkonsumentutbildning ochkonsumentinformation,

konsumentforskning ochFrågan hurfinansieras.utformas och om
såledesfinansieras kommergenerellt skallinformationsinsatser att

kommittén.besvaras av
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Summary

forcollectivesaid bebeIT, termtechnology,Information to amayor
andtransfer presentusedthattechnology store,create,to process,

knowledgeandinformationComputers,and images.sound, aretext
nationalofcreationfor theever-increasingviewed resourceanas
numbertechnologyinformationofincreased createsThewelfare. ause

and alsowholesocietyalia, prospectsopportunities for, interof aas
life forimprovedlife anddailyconvenientachievingfor anmorea

thatsituationscommercialbut alsoindividuals, consumerscreates new
beingintereststheirinvolvewhichwith andacquaintednot mayare

electronicso-calledandThrough the Internetjeopardised. Commerce,
andinfluencehavecreated forhave been greatconditions toconsumers

theseexample. However,prices, foropportunitiesincreased to compare
in thistheir infancyindevelopments respect.are

andinvestigateshallreference, IofAccording terms surveyto my
that themarket lawprimarilyofproblemsspecialthe naturea

communication in theelectronicwithconjunctionfaces inconsumer
analysedirectedbeenconnection I havethisInformation Society. In to

ofvulnerableparticularlyintegrity,ofproblemsin particular groups
avertingpossibility ofand theof protectionconsumers’ need
providedirectedalso beenvia e—mail. I haveadvertisingundesirable to

electronicwithfaceproblems thatinventory of the consumers mayan
they purchasewhenvia the Internet,for example orcommerce,

issuesaddress thedirectedhave beenequipment. Finally, I tocomputer
andmarketingwith cross-borderconnectedand problems commerce
analysis shallTheinformation technology.assistance ofwith the

ofkindneeds beof whether thereculminate in toassessment somean
interest and theof particularprotection inincreased casesconsumer

in therights ofthis will be reinforce thebasis for to consumers
make proposalsof assignmentInformation Society. tonot part my

for legislation.
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Consumer sales the Interneton

Commerce the Internet Sweden theon of beingnow process
built and, comprisesat rather limitedpresent,up of totala part

conducted. However, muchcommerce that this hassuggests commerce
potential and thatgreat be expected increase greatly withintomay

the few Commercenext the Internet does reallyyears. differon not
legal from otherrespects However, electroniccommerce. commerce
raises number of issues from the protectiona viewpoint. Setconsumer
against this background, I making number of proposals aimedam a at
improving protection electronicconsumer the Internet.commerce on

One problem the anonymity that prevails the Internet.on may
be difficult for know who lies behindtoa consumer web site. Ia
therefore that who markets goodspropose servicesa person theor on
Internet shall be under obligation advise theto prioran consumer, to
the conclusion of the about his identitycontract, the form of name,
physical address, form of establishment and information about how the

make with theconsumer contact enterprisecan via letter, telephone,
telefax e-mail.or

Nor those questionsCan abouta theconsumer product, prices,pose
thatcontract terms, wouldetc. naturally personal visitoccur on toa a

shop. I therefore that business whopropose offers goodsoperator anda
services the Internet should be obligedon supply theto priorconsumer,

the beingto concluded,contract with such information as necessary
the offer.to An extension of thisassess obligation already required

under EC law the subject and will thereforeon be introduced into
Swedish legislation shortly. Furthermore, in view the Pricemy
Information Act should be reviewed regards web sites. In thisas
connection, the special rules concerning information conjunction
with insurance andConsumer credit contained inconsumer the
Consumer Insurance Act and the Consumer Credit Act should also be
reviewed having regard the prescribedto requirements regarding form.

A characteristic feature of distance both regards thecommerce as—Internet and, for example, mail order that thecommerce consumer—examine thecannot goods before the sale. The risk of being adversely
affected negative surprises when actually receives the productone
probably rather high. Furthermore, view, regards electronicmy as

the contractual situationcommerce, contains surprising elements,some
particularly for familiar withsomeone thenot of Setuse computers.
against this background there is, view, need for rightmy ofa a
withdrawal for the that is,consumer, opportunity for thean consumerwithin certain period withdrawa fromto entered into.contract Aa
right of withdrawal also prescribed under the applicable EC
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legislationSwedishintointroducedtherefore bewillDirective and
shortly.

stringentimposepossiblealso beshould toFurthermore,
aid ofthewithclarify for theenterprisesrequirements to consumer,on

thisapplies. Byenterprisethat thestandardthetechnology, termsnew
inexpensiveandsimpleinenterprisestechnology manner,acan,new

of theinformedbeenhas contract temisthethat consumerensure
thisdo,enterprise failsinto.entered tobefore the socontract an

suchbound bythat theview, notshould, in consumermeanmy
terms.

reliabledependent payment systemsElectronic uponcommerce
utilisewhich alsoandadministerand simpleboththat to cansecureare

thisbyaffordedcommunicationrapidopportunity forthe new
beingfromarisesproblem todayparticular paymentstechnology. One

depositlinkedcards thatof debitkindswith those tomade aare
goodsthat thevia the InternetSuchbank. paymentsat meanaccount a

reallosesthewhich thatfor in advance,paid aconsumermeansare
deliverydelay inofseller in thetheinfluenceopportunity event orto a

ofinterest thein theview,supplied.goods Indefect in the mya
efficientdevelopmarket payment systems.to

receiptswrittenandof verbalThe absence contractsContact mayor
Untilof dispute.in theposition insecureconsumer’srender the event a

available,generallytechnology has becomereliabletimesuch as more
inhibit thisthissignatures,so-called digitaloffor example the mayuse

of proofburdenshould have theenterpriseview, theIn mycommerce.
thatinformation,providesatisfied its dutyhasshow that to anyto

limits have beenprescribed timethegiven, thatconfirmation has been
entered into.consented thetheobserved and that contracttoconsumer

information inrelevantadvisedshould beThe to saveconsumer
should inThethe Internet.conjunction with purchase consumerona

facts thattechnically complicatedof theaddition this, resultto aas a
relaxation regardsobliged be grantedbe to a asprove,consumer may

issue of evidential requirements suchthe respects.

theGoods and services Interneton

with opportunity forElectronic provides the ancommerce consumer
deliveredpurchasing almost goods whatsoever. The goods toany are

the via by other but also through thepostconsumer or means, even
itself. principle, ordinary legislation also applies inInternet In sales

relation electronicto commerce.
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However, of product, so-called digitaltype products,a new presents
problems. Such products, that is, software togethersome with data

files, films, music, and the like, supplied via the Internetgames are
directly the consumer’s Thereto much be said forcomputer. suchto
products being subject thenot of the Consumerto Sales Act.scope
These digital products actually do fall withinnot thetoappear
definition of goods corporeal property, but be regardedmay as some
form of the wider movable Consequently,concept instead ofproperty.
the Consumer Sales Act, the Sales Act applies, which less favourable

the The latterto Act does have specialconsumer. provisionsnot any on
protection. However, the situationconsumer here unclear.

Nevertheless, this uncertainty should be eliminated and I therefore
that the Consumer Sales Act reviewedpropose regards theas scope

of the Act this connection. The starting point this connection
should be that the should enjoy theconsumer lawsame consumer
protection when purchasing digital products the of theas case
purchase of goods.

Furthermore, various kinds of so-called intellectual services ofare
importance in thegreat of the Internet. There specialuse no

legislation for such services. Such services offered the Internet,are on
but also precondition for being ableare a to thecomputersuse on
Internet, for example Internet subscription. The issue ofan the possible
regulation of intellectual services should, view, be consideredmy

detail. A combination of legislationmore and standard-term contracts,
designed in collaboration with the industry and representatives of

would probably resultconsumers, the appropriate protectionmost
for the However, there specialpurpose. legislation applicable for
certain financial services, for example credit. The Consumerconsumer
Credit Act should, view, be reviewed havingmy regard certainto
requirements of form that laid down concerning creditare contracts.

A partially phenomenon conjunctionnew with electronic
the large number of freecommerce products offered. A numbergreat

of digital products available the Internet freeare of charge theon to
Several of theseconsumer. of importance forgreat theare consumer,

for example be able surfto theprograms Internetto so-called webon
browsers. A closely related issue the sale of productscomputer at
low, almost token, prices. A legal analysis tends thatto suggest

law protection is,consumer the of defects and inadequaciesevent
such products, rather weak. The issue of the regulation of consumer
rights conjunction with free products should, view, bemy
examined detail.more
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Cross-border commerce

SwedishthatcertainlyalmostwillElectronic meancommerce
foreignfromproductspurchasewill extentgreaterto aconsumers

ofchoicetheregardsarisetherebythatproblemslegalThesellers. as
shouldcountryswhichthe courtappliedbe Contract.law toto

countrysfromjudgmentwhether courtandthe disputedetermine onea
consequently beanotherenforcementcapable of country can

relevance.increasedexpected haveto
byregards Sweden,primarily,governedissuesThese asare

TheMember States.the EUapplied by mostconventionsinternational
of theprotectiontheprovisions forspecialcontainsConventionscentral

time beforepreparedConventionstheseHowever, at awereconsumer.
that existprovisionsprotectionand theexistedthe Internet consumer
Thereelectronicfor thisinappropriate Commerce.neware

specialof theinterpretationregardsuncertaintysubstantial as
ablebeforconventions lay downthepreconditions that toconsumera

countryshislitigate inandof histhe lawadduce country ownto own
thatinternational workshould, in theSweden progresscourts.

withof the rulessimplificationtherethatfield, workthis to aensure
position of thestrengthening theofaimthe consumer.

alternative out-of-thatof importancealsoview,In greatmy
connection. Thethiscreated inresolutionmethods of disputecourt are

andrapid, simplewithshould have to systemaaccessconsumer
effortsmakeshouldresolution. Swedeninexpensive dispute to ensure

being.methods intosuchthat come

equipmentAcquiring IT

actually ratherof equipmentpurchase ITtheFor most aConsumers,
of advice andneedhascomplicated transaction. The greatconsumer a

in theof equipment andthe purchase ITin conjunction withsupport
software.of both hardware anduse

subject ordinarythe saleregards the purchase of hardware,As to
Sales Act. However,protection rules in the Consumer asconsumer

positionvia the legalregards software that delivered the Intemet,
issue this connectionunclear, indicated above. An importantas

instructions concerning thethe consumer’s need for and support
view, should be able demand,equipment. In the tomy consumer

relying comprehensive instructionsthe Consumer Sales Act,on user
written in Swedish in conjunction with the sale. Specialat extra costno

for should be needed in that connection, butcontracts support not may
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be regards general information aboutnecessary andas more computers
the Internet.

Internet subscriptions kind of service for which thereare a no
special legislation. Suppliers, who greatly increasing number,are

various standard-term My opinion thatuse thesecontracts. contracts
should be reviewed the Consumer Agency conjunction with the
industry.

importantAn from the protection viewpointarea consumer so-
called product liability. Issues concerning the damage that goods cause

consumer’s existingto governed by,a property alia,inter theare
Product Liability Act. In this connection, such damage theto
consumer’s existing equipment that caused by hardware softwareor
that the acquires afterwards of primaryconsumer Accordingconcern.

the Product Liabilityto Act, the manufacturer of the product the
first instance liable for such damage. However, the Act only applies to
those where goods have caused the damage.cases As indicated above,

doubtful whether digital products fall within the of thisscope
this doubt valid, theconcept. consequently obtainconsumer cannot

compensation for loss that that has beencomputer supplieda program
via the Internet the existing equipment.to Set againstcauses this
background, view that the Product Liabilitymy Act should be
reviewed regards its In that connection,as shouldscope. makenot

difference, from the viewpoint of theany consumer’s point of view,
whether the damage caused by digital products by goods.was or

Cross—border marketing
Cross—border involves problemscommerce only in ofnot respect
private law but also within the field of market law. The EU
Commission’s proposal for directive electronica on commerce
contains rule concerning so—calleda of origina country principle,
namely, that the law the where thecountry enterprise established
should be applied. However, according the proposal,to contractual
obligations under that have beencontracts entered into by consumers

subject thenotare to of origin principle.country Although the
Comrr1ission’s proposal for directive deals rather well witha the
private law issues, market law neglected. The of origincountry
principle in the proposal for the directive that Swedishmeans a court
will be able claim that Swedishtonever market law legislation should
be applied cross—borderto marketing from another Member State that
directed the Swedishat market. The proposal in harmony withnot
the Council’s Resolution concerning the Consumer in the Information
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Novemberdecided 30MinistersEU ConsumerSociety that the on
obligationslawprivateonlygenerally,protectionConsumer1998. not

of originfrom theexceptedbeshouldrelations, countryin consumer
option from theacceptableonlythesolutionThisprinciple.

futureshould in itsviewpoint. The Governmentprotectionconsumer
solution.suchendeavourinternational work to ensure a

themarketing Internetintegrity whenPersonal on

obtaining theof peoplenumberincreasingwith the toIn accesspace
together withmarketing the Internetand the fact thatInternet on

data thatof personalexpanding, theelectronic amountcommerce
theAs longwill increase.via the Internettransferredwill be as

of personal data,thecontrolcompletedoes havenot over useconsumer
in thatprocesseddata will bepersonalrisk thatthe a manner

allpersonal integrity will, inconsumer’sof theviolationconstitutes a
increase.probability, continue to

guidelines andethicaltreaties, industryinternationalLegislation,
withprovide thesufficienttechnology alone tonot consumerare

integrity inof personalviolationsprotection againstadequate
protection requires globalCompletethemarketing Internet.on

Consumers,this willhardly likely thatregulation and notoccur.
violationsof personal data andsensitive thethose whoonly to useare

informed about howshould therefore beof personal integrity, one can
national legislation,combination withoneself. Information inprotect —

ethical guidelines and technicalof rules,international systems
anddissemination of personal data the Netsolutions limit the oncan-

violations. Therefore, I that theminimise the risk of propose
informationlong-term planproduces and implementsGovernment ona

thedata when marketing Internet andthe processing of personal on
attentively. This information should extendalso monitors the issue to

homes, schools, nurseries, pre-schools, etc.

Marketing the people in bad healthInternet toon

One particularly marketingvulnerable regards people whogroup as are
in bad health. Great attention already being directed against theare

Internet market place for medicines. Foreign sites used fornetas a are
advertisingthe and sale of medicines that availablenotare or are

prohibited in Sweden. This advertising sometimes based on our
insecurity and endeavours fulfil certain psychologicalto get tous
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needs, for example hope of being cured of disease of havinga a or a
longer life. Thus, this advertising exploits weaknesses. Particularlyour
exposed need information concerning this. The responsibilitygroups to
provide this information lies in the first place with the State. I am
proposing that the Government produces and informationexecutes an
plan that clarifies how advertising influence people who badmay are
health and which will result critical reflection the ofgreater parton
those who particularly vulnerable. As regards the Internet, thereare
should be protection corresponding the protection that theto consumer

given by the Radio and Television Act relation the prohibitionto
against television advertising of prescribed pharmaceuticals and such
medical only availabletreatment prescription. However, thisas on
advertising often foreign sites and directed specificallyneton not
towards Sweden. Sweden should in its internationalconsumers
relations work the introduction of specialto protective rulesensure
relating Internet advertising of pharmaceuticalsto and other medical

that only availabletreatments prescription.are on

Marketing the Internet children andtoon young
people

Another particularly vulnerable regards marketing thegroup as on
Internet children and people. Advertisingare exploityoung must not a
child’s natural credulity the inadequate experience of people.or young
Nor should the feelings of loyalty of these people be exposed to

Furthermore, advertising that directedpressure. likelyat toor
influence children and people contain depictions thatmustyoung not

result physically injurious effects influencecan them negativelyor
in mental moral With these requirements,respects.or otheramong
things, basis, Sweden should its internationalas a relations work to

the introduction of special protectiveensure rules relating marketingto
the Internet children andtoon people.young
A fundamental requirement the ability identifyconsumer bothto

originators of commercial communications and their intention. The
requirement for identifying the originator advertising the Interneton
will, above all else, be rather well satisfied through pending ECa
Directive the so—called E—commerce Directive. As regards the—
requirement for identifying advertising, namely, that the commercial

should be separated frommessage other elements, there lot betoa
desired. The limited research that has been done regards Internetas
advertising children andto people indicates that marketingyoung
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inentertainment,information,with factualadvertisingmixes etc. a
peopleandchildrendifficult forthat makes toyoungmanner

Theadvertising.comprisesand whatlimitdetermine where the
advertisingobvious. Suchfar fromin thiscommercial waymessage

thusunfair andview,people is, inanddirected childrenat myyoung
Marketing Act.prohibited under the

equipmentof technicalearlypeopleChildren and usersyoung are
researchdetailedfuture. Thereof theand they the noConsumersare

effectspractice and itstakes place inadvertising the Internethow onon
thatwhether, andand above all elseinfluences childrenand case,on

be ableimpact. In orderinteractivity hashow and why, totoan
empirical basisreasonable,protectiondetermine what anconsumer

for theplanproposing the Governmentrequired. thatI prepares aam
andchildrenconcerning marketing the Internetneed of research toon

researchactively stimulatesthat the Governmentpeople and alsoyoung
the subject.on

Advertising via e-mail

burdensUnsolicited e-mail advertising particularly intrusive and also
fromthe financially. This unacceptable the consumerconsumer

viewpoint. afforded existingThe protection that the byconsumer
legislation, international guidelines,ethical blacklists, technology, etc.

sufficient. protectionI therefore thatnot propose consumer
strengthened this When marketing via therespect. to Consumers
Internet, business electronicshould be allowedoperators not to use
mail similar technologies for distance communication without theor
prior of the The Government should workconsent toconsumer. ensure
that corresponding protection in due introduced throughoutcourse
the entire EU.

Cost implications

The proposal for specific duty provide information would probablytoa
result in further for business possiblenot costs operators. notany

estimate this the involved with out-of-courtto methods.at stage costs
The proposal concerning the review of standard for Internetterms
subscriptions could probably be implemented within the framework of
the Consumer Agency’s annual appropriation. The ofcost
implementing the proposals concerning information hasto Consumers
been estimated be, the 600,000 kronor. The estimates statedto at most,
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however, preliminary. probably impossible makeare, very to a
precise estimate of before the of the informationcostsmore scope

efforts has been decided detail. As regards the proposal formore
research, the Government and the Riksdag Swedish Parliament have,
within the framework of the public research policy, the opportunity for
deciding the subjects for research. Research relating advertisingon to

the Internet children and people couldto probably beon young
financed within frameworkthe of existing research appropriations. The
Committee for Consumer Policy 2000 Fi 1999201 has been given the
assignment of, alia,inter analysing and providing proposals howon
society’s responsibility for information, educationconsumer consumer
and research should be structured and financed. The question of how

research informationand efforts should be financedconsumer
generally will thus be answered by that Committee.
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Inledningl

Computing machines readily, well,docan
and rapidly things that difficultmany are or
impossible for readilyand doman, men can
and well, though rapidly, thingsnot many
that difficult impossible forare or

That that symbioticcomputers. suggests a
cooperation, successful integrating the
positive characteristics of andmen

ofwould be value. Thecomputers, great
differences speed and language, of

difficulties that bemustcourse, pose
overcome.

.C.R. LickliderJ 1960

1.1 Konsumenterna i IT-samhället 1999

Informationsteknik kanIT samlingsbegrepp försägas ettvara- -
tekniker föranvänds skapa, lagra, bearbeta, överföra ochattsom

ljud, och bild. Man talar ibland IT-samhället, ellerpresentera text om
informations- och kunskapssamhället, där datorer, information och
kunskap viktigareallt för skapa nationelltattses som en resurs

Övergångenvälstånd. till detta samhälle och den ökade användningen
inforrnationstekniken skapar rad möjligheter, bl.a. för samhälletav en

helhet nåoch utsikter bekvämare vardag och bättre liv för deattsom
enskilda, skapar kommersiella situationeräven ärmen nya som
obekanta för konsumenterna och innebärakan deras intressenattsom

på spel. Genomsätts Internet och s.k. elektronisk handel har det
skapats förutsättningar för konsumenterna få inflytande ochatt ett stort
ökade möjligheter till exempelvis prisjämförelser. I detta avseende
befinner sig utvecklingen dock i sin linda. Den informationstekniska
utvecklingen sker i rasande fart. förslagDe och övervägandenen som
läggs fram i detta betänkande har sin utgångspunkt i förhållandena

årunder pågått,det arbetet fram till oktober 1999, och färskvara.är
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Material har kommit utredningen tillhanda efter mitten augustisom av
1999 fåhar med undantag kunnat beaktas.

l Uppdraget

Enligt mina direktiv skall jag undersöka och kartlägga vilka speciella
problem främst marknadsrättslig konsumenten kan ställasnaturav som
inför i samband med elektronisk kommunikation i informations-
samhället. Resultatet denna inventering skall följas analysav av en om
konsumentens skydd i detta avseende behöver stärkas och, så ärom
fallet, vilka detta lämpligensätt bör ske.

Jag skall särskilt analysera följande frågor:

0 Om det kan föreligga speciella integritetsproblem för konsumenter i
samband med näringsidkare/marknadsförare i och för sinatt verksamhet
inhämtar och utnyttjar information konsumenter användningom genom

IT.av
0 Om det i samband med marknadsföring via Internet föreligger

skyddsbehov för särskilt konsumentgrupper såsom barn ochutsatta
ungdom.

O Om vilka möjligheter det finns för konsumenter kunna undgåatt
oönskad reklam via e-post.

Jag skall vidare inventera de problem konsumenter kan ställassom
inför vid elektronisk handel, via Internet, eller det.ex. köpernär
datorutrustning och därvid särskilt uppmärksamma följande frågor.

0 Om konsumenter är de handlarnär medutsatta hjälpmer av
informationsteknik, via Internet, och det uppstår svårighetert.ex. förom
konsumenten därför säljaren okändär eller befinner sigatt okänd
plats eller därför säljaren i sin inte kanatt den riktigetur avgöra vem
köparen är.

O Om utvecklingen informationsteknikens område i övrigt medför
andra negativa konsekvenser för konsumenterna vid elektronisk handel.

0 Om uppstårdet några särskilda problem för konsumenterna vid köp av
IT-utrustning och s.k. Internetpaket, bådedär utrustning och
abonnemang ingår.

0 Om det uppstår några särskilda problem i samband med skador
konsumentens IT-utrustning eller eller i samband medprogramvaror
andra skador drabbar konsumenten vid köp, installation,som service
och abonnemang detnär gäller IT-utrustning.
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någonfinns behovbedömning detanalys skall iMin utmynna avomen
utgångspunktMin skallkonsumentskydd i aktuella fall.form ökatav

rättigheter i informationssamhället. Detstärka konsumenternasattvara
ingår lagförslag.inte i mitt lämnauppdrag att

frågor frånoch problembehandla deJag skall slutligen
med gränsöverskridandekonsumentsynpunkt har sambandsom

hjälp informationsteknik.marknadsföring och handel med av
samrådajag i mitt arbete med berördaEnligt direktiven skall

pågårinternationella arbetemyndigheter och beakta det som
området. samordna mitt arbete med det nationellaJag skall vidare

pågår frågai elektronisk handel och genomförandearbete avsom om
hålladirektiv konsumentskydd vid distansavtal migEG:s samtom

pågårunderrättad projektarbete beträffandedet nordiskaom som
konsumenter och IT.

Jag skall vidare föra dialog med konsumenter och derasen
såsomföreträdare intressenter företrädare förandra näringslivet.samt

Mina bilagadirektiv intagna i betänkandetär som

1.3 Arbetets bedrivande

Jag har under utredningsarbetet regelbundet med desammanträtt av
regeringen förordnade bland vilka finns företrädare förexperterna,
myndigheter, näringsliv, konsumentorganisationer och universitet.

Jag har haft ytterligare kontakter med företrädare för näringslivet,
bl.a. sammanträffanden med för BitoSrepresentantergenom
Branschföreningen innehålls-för och tjänsteleverantörer på
onlinemarknaden i Sverige och Internationella handelskammarens
ICC svenska avdelning. Företrädare för mitt sekretariat har i januari
1999 sammanträffat med företrädare för Synskadades riksförbund.

-Vad gäller det internationella arbetet har sekretariatet företrättvarit
dels vid OECD-konferens i Ottawa i oktober 1998, dels vid etten
seminarium Nordiska ministerrådet i Oslo i 1999.arrangerat av mars

På mitt uppdrag har TEMO AB under hösten 1998 genomfört en
undersökning syftar till studera konsumenternasattsom syn
informationssamhället, såväl positiva negativa sidor, ochsom
framförallt de problem de ställs inför vid elektronisk handel och vid
köp IT-utrustning. Undersökningen s.k. kvalitativärav en
undersökning och dess resultat intekan generaliseras, skallutan ses

indikation hur enskilda individer förhåller sig till problemsom ett
frågeställning.eller Redovisningen undersökningen intagen iären av

betänkandet bilagasom



1999:106Inledning SOU32

fåttJag har därtill del enkätundersökning inköpav en av varorom
och tjänster utförts Konsumentverket.Internet uppdragsom av
En sammanställning enkätundersökningen gjorts mittharav av
sekretariat. Sammanställningen finns intagen i betänkandet som
bilaga

1.4 Tidigare utredningsarbete m.m.

Den följande redovisningen inte avsedd fullständigär att vara en
redogörelse för den IT-frågor.svenska regeringens arbete med Det
pågår arbete inom områdenmängd såvälmed anknytning till IT,en
nationellt inom för olika internationella samarbeten.som ramen
Redovisningen begränsar sig till det arbete kan sägas utgörasom

förgrunden mitt uppdrag.

Regeringens skrivelse Elektronisk handel

Regeringen överlämnade i juli 1998 skrivelsen Elektronisk handel till
riksdagen skr. 1997/98:190. Syftet med skrivelsen enligtvar
regeringen sammanhållen översikt de frågorolikaatt överge en som
berörs förden närvarande mycket snabba utvecklingenav av
elektronisk handel och redogöra för regeringens principiella inställning
till frågor.dessa Regeringen anför bl.a. följande.

Regeringen förutsättningar bör skapas för bred användningattanser en av
elektronisk handel i syfte främja sysselsättning och tillväxt.att
Utvecklingen bör komma alla och alla delar landet till del ochgrupper av
eventuella negativa omställningseffekter bör minimeras.

Elektronisk handel global till sinär För inte fragmenteranatur. att
marknaden regeringen därför det angeläget i möjligaär störstaattanser att

nåutsträckning överenskommelser på global nivå vad regler ochavser
villkor för elektronisk handel.

Regeringen utvecklingen den elektroniska handeln primärtattanser av
bör drivas marknadens aktörer. Detta innebär bl.a. olika tekniskaav att
tillämpningar främst utvecklas den privata sektorn. Regleringar börav
tillgripas endast branschstandardernär och avtal inte tillräckligaär
åtgärder.

Regeringen uppgift bör i internationellatt statensanser attvara
samverkan och i samspel med näringslivet och andra berörda såsomaktörer
konsumentgrupper verka för
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effektivt regelverk,ett
O upphandling ochaktiviteter,samordnade offentliga t.ex.

utbildningsinsatser, samt
Ö så bidrar tilltillgänglig teknisk infrastruktur dessaoch säker attatten

främja den elektroniska handeln.

konsumentfrågor.skrivelsen berörs bl.a. Regeringen konstaterarI
därvid det vikt konsumenternas rättigheterär störstaatt attav

också då måletrespekteras handeln sker elektroniskt och är ettatt
bibehållet starkt konsumentskydd.

-kommissionenI T

-kommissionenIT statlig kommitté tillsatt regeringenär ären som av
och fungerar regeringens rådgivare IT-frågor.isom som
Kommissionen förskall arbeta sprida information problemdeatt om
och möjligheter utveckling och användning informationstekniksom av
innebär. Dess övergripande uppgift analysera informations-är att

påverkanteknikens samhällsutvecklingen. Kommissionens uppgifter
och sammansättning förändrats åren.har genom

Den första dåvarandeIT-kommissionen, med statsministern Carl
Bildt ordförande, tillkallades i 1994. Syftet främjaattsom mars var en
bred användning informationsteknik. Arbetet resulterade bl.a. iav
betänkandet "Informationsteknologin Vingar människans förmåga-
SOU 1994:118.

Den andra IT-kommissionen tillkallades i januari 1995 med en
sammansättning och tydligare definierat uppdrag. Ordförandeettannan
dåvarandeblev samordningsministem Jan Nygren. Uppdraget

definierades kommissionen skulle rådgivande iattsom vara
övergripande och strategiska frågor pådrivande,samt
kunskapsspridande och framåtblickande inom IT-området.
Kommissionens lågarbete delvis till förgrund den s.k. II‘-
propositionen prop. 1995/96: 125.

I 1996 tillkallades den tredje IT-kommissionen dåvarandemedmars
kommunikationsministem Ines Uusmann ordförande. Arbetet,som som
delvis styrdes direktiv, summerades i betänkandet tider,"Nyaav nya

förutsättningar..." SOU 1998:65. I betänkandet efterlysernya
kommissionen bl.a. utredning konsumentskyddet. Enligtnärmareen om
kommissionen frågordet främst integritetär och vidom ansvar
marknadsföring, behovet och ändrade lagar för avtals- ochav nya

frågorköprätt vilket lands regler skall användas och isamt om som

2 19-1555KonsumenternaochIT
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vilket land tvist skall behöver analyseras seprövas närmareen som s.
19

fickEn fjärde IT-kommission tillkallades i maj 1998 och nya
Kommissionen åttadirektiv. har idag ledamöter och leds sedan hösten
näringsministern direktiven1998 Björn Rosengren. Enligt de ärav nya

kommissionens huvuduppgift informationsteknikensstuderaatt
påverkan på måletsamhällsutvecklingen samtidigt främjaattsom en

användning informationsteknik kvarstår.bred Kommissionen skallav
tillmedverka information sprids till allmänheten. Den fjärdeäven att

IT-kommissionens uppdrag dågäller till den 30 juni 2003 en
slutrapport skall lämnas till regeringen.

IT-kommissionen har inrättat antal arbetsgrupper, s.k.ett
observatorier, har till uppgift djupare analyser särskildagöraattsom av
frågor. Ett exempel det IT-rättsliga observatoriet, uppgiftär är attvars
identifiera diskuteraoch problem inom rättsordningen.

konsumenträttigheterHearing informationssamhälletiom

Det IT-rättsliga observatoriet anordnade tillsammans med Inrikes--
departementet och Swebizz i september 1997 hearingen om-
konsumenträttigheter i informationssamhället. fåAvsikten attvar en
överblick vilka pågåraktiviteter vadöver gäller konsumenter ochsom

fåIT uppfattning vilka rättsliga frågoroch andrasamt att ären om som
viktigast undersöka för kunna upprätthållanärmare braatt att ett
konsumentskydd. Resultatet hearingen redovisades i rapportenav
Konsumenträttigheter i informationssamhället dokumentation från en-
hearing Det IT-rättsliga observatoriets 2/97. Irapport rapporten
redovisas antal slutsatser sammanfattas enligt följande.ett som

0 Konsumenternas ställning kan stärkas Internet. Internetgenom ger
konsumenterna möjligheter.stora

0 Konsumentskyddet räcker inte till i informationssarnhället. främstDet är
frågor integritet och vid marknadsföring, behovet ochom ansvar av ny
ändrad reglering avtals- och köprättsliga frågor lagvals-,av samt om
jurisdiktions- och verkställighetsfrågor behöver analyserasnärmaresom
för konsumentskyddet skall förstärkas i informationssamhället.att

O Lagstiftning fortfarandeär det primära verktyget det finns behovmen av
kompletterande självreglering. Lagstiftning måste finnas rättsligsom en

och stöd för näringslivet uppförandekodernärettram som t.ex.
utformas. Konsumentorganisationer bör delta uppförandekodernär
utarbetas.
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tillgänglighetsfrågorna. Diskussionen0 förhar visstStaten ett omansvar
i framtidenmåste ständigt föras. börtillgången IT-tjänster Mantill t.ex.

nödvändig utrustning ochför anskaffadiskutera priseteventuellt att
s.k.de har karaktärför utnyttja tjänsternapriset att avom

nödvändighetsvaror.

utredningsbehovSärskilda1.5

Synskadade

måste tillKonsumentpolitiken hänsyn även att storata
förrustade genomsnittet sin rollkonsumentgrupper är sämre än som

ålder, sjukdom eller handikapp.konsumenter. Detta kan bero t.ex.
särskilt synskadadeNär det gäller handikappgruppen kan Internet

tillgånginnebära oerhörd hjälp i samhället, exempelvis tillen genom
och tjänster synskadade tidigare grund sitt handikappvaror som av

svårthaft utnyttja. Synskadade behov, förväntningarhar ochatt samma
få tillgångintresse till IT-samhällets tjänster andraattav som

regeringenkonsumenter. Den svenska har skrivit under FN:s
standardregler tillgänglighet till och användbarhet informations-om av
tekniken för funktionshindrade Mångakonsumenter. synskadade har
tillgång till talande datorer medan informationenandra del viatar av
den källkod ligger till förgrund hemsidoma. Vad skiljersom som

frånSynskadades behov andra konsumenters synskadade behöverär att
tillgång till enkel tydlig och utförlig information/textmen som
kompensation för visuellt material. Bilder kommenteras sällan i
källkoden. Detta torde avhjälpaskunna med enkla medel. bilderI t.ex.-

livsmedel finns Sådanaofta inlagd. oläsbara med deärtext texterav -
hjälpmedel synskadade använder för står påläsa detattsom som

Ävendatorns skärm. förhållandevisdetta problem torde enkelt attvara
åtgärda. Hjälpmedelsinstitutet tagithar fram anvisningar området.
Frågor synskadade tillgångoch deras till informationen på Internetom

område regeringen börär Jag har inte funnit detöver närmare.ett se
möjligt inom för mitt uppdrag och den tidsram jag haft föratt, ramen
uppdragets utförande, frågan. det gällerNär Synskadadesnärmarese
tillgång till datorer och Internet hänvisar jag till förslagde IT-som
infrastrukturutredningen nyligen lade fram i betänkandet Bredband för
tillväxt i hela landet SOU 1999:85.

Förslag till internationella regler för med funktionshinder, iantagnapersoner
december 1993 FN:s generalförsamling.av
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Marknadsföring bröstmjölksersättning på Internetav

Världshälsoorganisationen WHO och FN:s bamhjälpsfond UNICEF
år 1981 internationellantog kod för marknadsföringen av

bröstmjölksersättning. För kodens tillämpning i Sverige har träffats en
överenskommelse mellan å sidan Socialstyrelsen och Konsument-ena
verket åoch andra sidan näringslivetberörda delar De närmareav
tillämpningsföreskriftema för svenskt vidkommande finns publicerade
i Socialstyrelsenallmänna råd från Föreskrifterna innebär bl.a. förbud

reklam till allmänhetenmot eller speciell skyltning frågai om
bröstmjölksersättning. Jag har inte gjort någon omfattande studie deav
livsmedelsbutiker finns på Internet stickprovskontroll harsom men en

bröstmjölksersättningvisat att marknadsförs Internet. Frågan bör ses
över närmare.

1.6 Vad Internetär

För bättre skallatt kunnasätt tillgodogöraett sigman den analys av
konsumenträttsliga frågor följer, kan det på sin plats kortsom attvara
beskriva Internet.

Internet är nätverk datorerett och nätverksutrustningav annan som
används för datorerna skall kunnaatt kommunicera med varandra, t.ex.
överföra filer och dokument.e-post, Nätverket uppbyggtär av en
mängd mindre nätverk i sin består mindretur än nätverksom av osv.
Genom alltfler nätverkatt ansluts till det nätverket Internetstora är
detta i ständig förändring och efterhand.växer Internet idagär världens

Ävendatomätverk.största datomätverk bestårettom mängdav en
datorer används det vanligtvis för kommunikation från dator ien
nätverket till och fungerar dubbelriktat såen datorernaannan kanatt
kommunicera med varandra.

Grundstenen till Internet lades redan 1960-talet i USA då
militären skapade nätverket ARPANET Advanced Research Projects
Agency Network, föregångaren Äventill Internet. de amerikanska
universiteten använde sig tidigt ARPANET med syftet forskareav att
vid olika universitet enkelt och snabbtett skulle kunnasätt delta av
forskningsrapporter Nätverket och påväxte 1980-taletm.m. valde man

dela ARPANETatt tvåi delar, MILNET förupp den militära delen och
mindre ARPANETett för den civila delen. Så småningom övergick den

civila trafiken till amerikansktett universitetsnät,nytt NSFNET

2 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, 6u, 1996 nedan Svensson m.fl., 368s.3 Socialstyrelsens allmänna råd 1983:2.
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National Science Foundations Network, och ARPANET lades ner.
användesBenämningen Internet det nätverketett storasom nanm

Ävenårgången förförsta 1982. i andra länder skapades nätverk
universitet, Universityför Sveriges del nätverket SUNET Swedish

årNetwork blev del Internet 1988.som en av
Först i början 1990-talet blev tillgängligt förInternetav

privatanvändare företagoch och den kommersiella utvecklingen tog
därmed fart. Kommersiella nätverk bildades hela världen. Worldöver

Årwide web nedan idagse viktigt reklammedium.ettanses vara
1998 uppgick reklaminvesteringama i Sverige totalt till cirka 38
miljarder avsågkronor. Av dessa 0,5 eller miljoner207 kronorprocent

påreklam årInternet. Detta kan jämföras dåmed 1997 andelen 0,2var
kronorfoch investeringarna 61 miljoner Sveriges delFörprocent

introducerades det första Intemetnätverket utanför universitetsvärlden,
årSwipnet, år1991. Under 1994 började Internet i Sverige användas i

begränsad utsträckning i företagsvärlden först åroch 1995 började
privatanvändaresvenska ansluta sig till Internet.

Vad kan Internet användas till

mångaInternet har olika användningsområden. Elektronisk ellerpost e-
den kanskeär använda funktionen idag.Internet Attpost mest

skicka brev elektronisk dock ingen företeelseväg är utanny
möjligheten fanns årredan 1972. E-post snabb, enkel billigochär en
kommunikation mellan människor världen Den avgörandeöver. mest
utvecklingen Internet förmodligen tillkomsten worldär wide webav av
www eller webben. mångaFör webben medär Internet,synonymt
vilket dock inte korrekt. Webbenär endastär användasättett att
Internet, medan Webben årenär utvecklades undere-posten ett annat.
1989-1992 vid forskningscentrat CERN i Schweiz. Webben bygger
idén användaren utnyttja s.k. hyperlänkar kan hämtaatt attgenom
dokument från olika webbplatser. Tekniken möjliggör detatt
webbplatserna kan finnas kombination bild, ljud rörligaochtext,en av
bilder. Webben använder protokoll förett eget att transportera
informationen, nämligen http hypertext transfer protocol och har en

kod för skapa dokument, html hypertext markup language.attegen
Uttrycket surfa Internet innebär användaren hämtar dokumentatt att
från olika webbsidor på För kunna läsa webbsidornätet. krävs hjälpatt
i form särskild s.k. webbläsare. Chatting ärav en ettprogramvara, en

4 Svensk Reklammarknad april 1999, IRM Institutet för reklam- och-
mediestatistik.



38 Inledning 106SOU 1999:

populärt använda Internet, kanske främst bland användare.sätt att unga
Chatting innebär två eller flera kommunicerar medatt personer
varandra skriva meddelanden. vidare förInternet användsattgenom
informationssökning. Genom använda sökmotorer, dvs. katalogeratt
eller index, kan användaren snabbt hitta information får hämtassom
fritt från datorer frånvärlden myndigheter, universitet,över, t.ex.
bibliotek Internet kan vidare användas för elektronisk handel.etc.
Elektronisk handel förekommer både företagmellan och mellan
näringsidkare och konsumenter.

fungerarHur Internet

Grundläggande för Internet den teknik kallas TCP/IPär som
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol och årsedansom
1983 Internets officiellautgör protokoll eller språk. korthet fungerarI
tekniken det TCP bryter ned meddelandetsättet hos avsändarenatt
till antal mindre s.k. paket, och skickar dessa paketett nätetut mot
adressaten. Transporten paketen sköts IP. De olika paketen sigtarav av
fram till för sig och den exakta intemottagaren vägen ärvar
förutbestämd. I stället bestäms efter hand s.k.vägen växlarroutersav

trafiken. För det fall ligger ellerstyr väg har mycket trafik,som en nere
väljer De olika paketen kan såledesväg.routern en annan transporteras
på olika fram tillvägar dator. Denna flexibilitetmottagarens är en
förutsättning för nätverk Internets storlek skall kunna fungeraatt ett av
och skapar trygghet för användaren. Hos TCP ihopsättermottagarenen
paketen igen i ordning och meddelandet återfårrätt sitt ursprungliga
innehåll.

Vem kontrollerar Internet

Ingen enskild eller myndighet kontrollerar Internet. Eftersomperson
Internet nätverkär uppbyggt mindreär nätverkett detärsom ytterstav
den ansvarige för varje enskilt nätverk för sin delsom ansvarar av
Internet. Det finns dock självfallet behov viss styrningav en av
övergripande frågor, protokollutveckling och tilldelningt.ex. av
domännarrm. Det här betydelse,är framgått Internetattav som ovan,
länge i huvudsak angelägenhet för den amerikanskavar en
universitetsvärlden. Ytterst såledesdetär amerikanska myndigheter

stått bakom utvecklingen och amerikanska medel harsom som
finansierat tillkomsten Internet. Det amerikanska inflytandet ärav
alltjämt mycket Arbetet med utveckla pågårInternetstort. inomatt
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ISOCOrganisationenoch arbetsgrupper.organisationermånga olika
kan docki USAmed nämnas ettSociety säteInternet som

heterunderavdelningsvenskaOrganisationenssamordnande organ.
handhasSverigeidriften InternetpraktiskaISOC-SE. Den avav

Operation Center,NetworkHögskolanTekniskaKungligaKTHNOC
s.k.denSverige finns hosiför Internetstrategiskadetmedan ansvaret

siniStiftelsen harIntemetInfrastruktur.Stiftelsen turII-stiftelsen
domännamntilldelningensköterNIC-SE ABbildat bolaget avsom

.se.5beteckningenmed

5 Nätjuridik ff.Se Carlén-Wendels, Lag och 2u. 1998, 32Internet,rätt s.-
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handelElektronisk2

handelAllmänt elektronisk2.1 om

mina direktiv inventering de problemI bl.a. skall görasatt avanges en
konsumenter kan ställas inför vid elektronisk handel. skallJagsom

därvid särskilt uppmärksamma konsumenter deär närutsattaom mer
handlar med hjälp infonnationsteknik, via Vidare skallInternet.t.ex.av

frånjag utreda de problem konsumentsynpunkt samband medharsom
gränsöverskridande handel hjälpmed informationsteknik.av

Med Internet har möjlighet för den enskildeöppnats en
konsumenten ingåenkelt och snabbt avtal köpsättatt ett om av

påoch tjänster distans, såvälmed svenska utländskavaror som
näringsidkare. uppstårdet sammanhanget fråganI hur det befintliga

förmårregelverket, tillkommet i tiden före Internet, lösa de tvister som
uppstå sådanakan i samband med avtal. Grundläggande hur denär

allmänna står frågaavtalsrätten sig i ingåttsavtal har i IT-om som
frågamiljön. Denna har behandlats utförligt IT-utredningen ochav

här.intekommer analyseras FT-utredningen konstateradeatt att
befintlig lagstiftning i huvudsak bör fungera ocksåkunna med

påavseende elektronisk handel. dennaI utredning begränsas analysen
till frågor relaterade till konsumentskyddet.att avse

Vad elektronisk handelär

påHandel Internet distansavtal. Det kan i dettaär typen av
sammanhang finnas skäl kort beskriva tekniken i samband medatt

Internet.ingående påavtals vanligEn uppfattning tycks antingenvara
säljare och köpare tillsammans befinner sig i odefinierbartatt ett

cyberspace ingåroch där avtal, eller köparen kopplar sigett att motupp
säljarens någondator och i ingårmening avtalet där säljaren har sin
dator. Dessa uppfattningar missförstånd frågakan leda till påi avtalom
Internet.

Överföring dokument world wide web bygger de reglerav
benämns http hypertext transfer protocol, vilket innebär denattsom

l Elektronisk dokumenthantering, SOU 1996:40, ff.119s.
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surfar tiden kopior de webbsidor ellerhela begärnätetsom av
kopior överförsdokument eller andra filer vill titta och dessaman

med hjälp Kopioma finnshttp via Internet till den datorn.av egna
hårddiskensedan i antingen intemminnet, ochden datorn, elleregna

alltsådet finns ingen direkt kommunikation med säljarens dator
uttryck besöka webbsida eller vara uppkoppladatt att motsom en

såledeswebbsida missvisande. uppgifter konsumentenDeären som
alltsåfyller i beställningsfonnulär, skrivs i datorndent.ex. ett egna

återigenoch skickas sedan, hjälpmed http, till säljarens dator.av
Säljaren från utgångspunkt,kunde, avtalsrättslig således pålika gärna
konsumentens begäran ha skickat papperskopia katalog tillen av en

köparenköparen via vanlig och därefter skicka tillbakapost en
påbeställning pappersforrnulär till säljaren via vanlig Genom httppost.

blir sådet emellertid mycket snabbare, enklare och billigare.
Kommunikationen kan givetvis ske helt via elleräven e-post annan
digital teknik.

I den fortsatta genomgången tvåhar jag valt skilja mellanatt typer
elektronisk handel. indirektaDen elektroniska handeln innebär attav

beställer via Internet, betalningen sker fakturaatt motman varan men
eller via postförskott och leverans sker traditionellt Dennasätt.att

handel innebär egentligen ingen nyhet jämfört medtyp t.ex.av
postorderhandel. direktaDen elektroniska handeln innebär att man
beställer och betalar via Internet och levereras viaattvaran varan
Internet. såledesDet sig köprör exempelvis datorprogram, spel,om av
musik, filmer och tjänster levereras via Internet, dvs. produktersom

går digitalisera. Denna form handel och ställer delvisatt ärsom av ny
krav konsumentskyddet. Självfallet finns varianter dessanya av

kategorier.
Gemensamt för bådade handel dock problemen vidärtyperna av

gränsöverskridande handel och bör i det sammanhanget skilja påman
handel inom EU/EFTA-området och handel i övriga Frågorvärlden.
kring lagval, jurisdiktion och verkställighet kända sedan tidigare,är

kan förväntas få ökad aktualitet och omfattning med ökadmen en en
elektronisk handel.

Intemethandeln iSverige

Handeln Internet i Sverige befinner sig i uppbyggnadsskede ochett
idag tämligenutgör begränsad del den totala handeln.en av

Enligt enkätundersökning genomförts Handelnsen som av
utredningsinstitut omsättningen avseende Intemethandeln i svenskavar
detaljhandelsföretag vid ingången år 1999 omkring 600 miljoner kr,av
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detaljhandelns totalaegentligavilket 0,2 denprocentmotsvarar av
egentligaiföretagen denomsättning. Totalt hade 12,5 procent av

totalaföretagsdetaljhandeln försäljning dessaInternet. Av
år 2000för börjanomsättning svarade Intemethandeln 1,5 Iprocent. av

harfjärdedel detaljhandelsföretagenbedömer institutet att aven
förpå bedöms 3försäljning och denna försäljningInternet, svara

ingången åromsättning. Vid 2000dessa företags totalaprocent avav
institutet intemethandeln omkring 2,4beräknar kommer omsättaatt att

miljarder totalakr, vilket skulle 0,7 detaljhandelnsprocentmotsvara av
omsättning

genomförtsI undersökning uppdrag Post- ochen som av
telestyrelsen har 18 privatanvändama Internetprocent uppgett attav av

tillde använder Internet beställa böcker och cd-skivor,t.ex.att varor
70 framöver.önskar det Vidare 8göraatt procent procentmen uppgav

de beställer livsmedel Internet, här 70över ävenatt men uppgav
de önskar det i framtiden. Beträffande bokning ochgöraprocent att

beställning biljetter 20 viade detta Internet,görprocent attav uppgav
nio tio deltagare villde använda Internet till dettaattmen av uppgav

framöver

frågaviktigEn i sammanhanget huruvida ökad handelär överen
påverkarInternet priserna till konsumenternas förmån. I en

undersökning genomförts Handelns utredningsinstitut harsom av
studerats vilken prispressande potential handeln Internet har.översom

studienI har undersökts livsmedel, leksaker, cd-skivorvarugruppema
och böcker påoch priset Internet visade sig 10sammantaget vara

lägre jämfört butik.med Störst skillnaden för cd-skivor därprocent var
genomsnittspriset 20 lägre Internet, medanprocentvar
livsmedelsprisema något högre jämfört med butikervar av
lågpriskaraktär. För leksaker och böcker prisnivån 8 respektive 5var

lägre Internet. Det förtjänar dock påpekasprocent att att
leveranskostnaderna har utelämnats vid jämförelsen. De renodlade
Intemetföretagen visade hållasig lägre priser företag bådeharän som
Internet- och butiksförsäljning. De utländska försäljama höll lägre
priser de svenska. Institutetän drar slutsatsen Intemethandeln haratt en
prispressande potential, den varieraräven mellan olikaom

Institutet vidare den utländska priskonkurrensenvarugrupper. attmenar
hård ochär denna delvis beror konsumentenatt vid frånköpatt

2 Källa: Internethandel detaljhandelsperspektiv, Handelnsett utredningsinstitut,ur
april 1999
3 ÖhrlingsKälla: Internetmarknaden i Sverige, Coopers Lybrand AB, september
1998
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undgår deoch tullavgifterutländska bolag i allmänhet samt attmoms
arbetskraftskostnaderfsvenska företagen relativt högremöter sett

elektroniska handelnredovisade siffrorna tyder denDe attovan
sådanavseende handelhar potential. Konsumentskyddet medstoren

fåkan därmed förväntas allt betydelse.störreen

frånhandeln2.2 elektroniskaDen

konsumentsynpunkt

Inledning2.2.1

från egentligen inteHandeln Internet skiljer sig rättslig synpunkt
från ingår vanligthandel. Köpare och säljare avtal sätt, änomannan

hjälpmed teknik.av ny
Den elektroniska handeln aktualiserar dock antalett

frågeställningar. Vissa inte unika för elektroniskaden handelnär utan
förekommer vid handel, postorderhandel. Enäven typ t.ex.annan av
del fåproblem kommer därtill med all säkerhet sin lösningatt genom
den tekniska utvecklingen, utvecklingent.ex. genom av nya
betalningsforrner och metoder för säkra bevisning. följandeI detatt

frågeställningarkommer antal i samband med elektronisk handelett att
beröras Vissa unika för elektroniska handeln,den medannärmare. är
andra kan gällande i andra sammanhang.göras även

0 stårKonsumenten inte i direkt kontakt med säljaren. Genom den
anonymitet råder Internet kan konsumenten ofta inte vetasom

står Påbakom webbsida. motsvarande möjliggörsättvem som en
tekniken exempelvis underåriga ingåkan avtalatt utan att vara
behöriga därtill.

O Konsumenten kan inte frågorställa de produkten, priser,om
avtalsvillkor faller sig naturligt vid personligt besök iettm.m. som

butik. Det bör framhållasdock interaktivadet inslaget kanatten
komma frånvaron personlig kontakt.uppvägaatt av

O Konsumenten kan inte undersöka före köpet. Risken attvaran
drabbas negativa överraskningar fåttväl tordenärav man varan vara
stor.

0 Avtalssituationen kan enligt min mening, särskilt för en ovan
användare datorn, innehålla visst överraskningsmoment.ettav
Internet erbjuder oerhört mängd information. någraMedstoren

4 Källa: Vad kostar limpa på sånätet kan internethandeln priser,en pressa-
Handelns utredningsinstitut, 1999
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webbsidorolika säljaresmellanklick förflyttar sig köparenenkla
förhastarfinns konsumentenbeställningar. Riskensinaoch gör att

antalångrar elleringår han snabbtsig och köpavtal ettgenomsom
beställning misstag.klick gör aven

tillämpningsproblemO produkter kangäller digitalaSärskilt detnär
stårifrågalagstiftninguppstå gäller befintligvad om vem som

avlämnande.för ochrisken varan om varans
vidO säljarenställa kravtekniken kan kommaDen att nyanya

ingås viaavtali samband medinförlivande standardvillkor somav
Internet.

O vilket minskari förskott,Betalning sker inte sällanInternetöver
åtgärder frånframtvinga leverantö-möjligheterkonsumentens att

för bedrägerier.sida och ökar riskenrens
0 skriftliga eller kvittonFrånvaron muntliga kontakter och avtalav

vid eventuell tvist ochställning osäkerkan konsumentensgöra en
få svårigheter visa exempelvis vadkonsumenten kan att som

betalning skett.avtalats och haratt
0 betalningssys-elektroniska handeln beroende tillförlitligaDen är av

både kan utnyttjasäkra och enkla hanteraär samttem att somsom
teknikens möjligheter till kommunikation.den snabbnya

Även jag direktiven deenligt skall undersöka och kartläggaom
speciella problem inför samtidigtkonsumenterna kan ställas börsom
framhållas den elektroniska mångahandeln kan kommasättatt att
stärka konsumentens jämföraroll. Konsumenten kan snabbt och enkelt

och priser och därmed sina förmånligt.köp där detgöra är mestvaror
Från näringsidkarens synpunkt konkurrenten aldrig längre bortär än
ett klick" konsumentens bildskärm. webbsidaEn storager
möjligheter få del detaljerad information i den omfattningatt av
konsumenten själv önskar. fårDe inhemska näringsidkama starken
konkurrens från säljare i andra länder, vilket kan leda till prispress.

Parallellt med denna utrednings arbete har Justitiedepartementet
inom för nordiskt samarbete arbetat fram förslag till lagett ettramen

konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal i fort-om
sättningen benämnd distansavtalslag. Förslaget augustipresenterades i

årdetta i departementspromemorian "Distansavtalslag" Ds 1999:45
och implementering EG:s direktivutgör 97/7/EG konsument-en av om
skydd vid distansavtal. föreslåsLagen träda i kraft den 1 juni 2000, och
omfattar bl.a. handel via Internet. I samband med mina redogörelser

överväganden och förslag nedan redogörs i förekommande fallsamt
samtidigt för de föreslåsregler i den lagen. En samladsom nya mer
redogörelse för direktivet återfinnsoch lagförslaget i avsnitt 2.4.
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2.2.2 Anonymiteten Internet

Ett problem den anonymitet råderutgörs Internet. Enav som person
surfar kan själv välja han vill och adressnätetsom om uppge namn

olika webbsidor och kan i fall endast lokaliserasannat ettsom
tämligen IP-nummer, dvs. det underanonymt nummer som en
pågående uppkoppling entydigt identifierar dator Internet. Dettaen
kan naturligtvis upplevas frånpositivt integritetssynpunkt,som men
medför problem i avtalssituationer. Anonymiteten bådeföreligger
avseende näringsidkaren och konsumenten.

Näringsidkaren sig tillkänna endast webbsida,ger genom en som
med tämligen enkel teknik kan professionellt utseende. Detett ärges
således Internet inte alltid möjligt skilja internationell koncernatt en
från enmansföretag. Detta frånnaturligtvis konkurrenssynpunktärett
positivt, eftersom det lilla företaget blir lika tillgängligt för
konsumenten den koncernen. Konsumenten kan dock istorasom vara
behov viss information näringsidkaren för undvika skojareav attom
och bedragare. Konsumenten kan behöva näringsidkarensrena veta var
företag etablerat och hurär kommer i kontakt med denne,man
eventuella registreringsnummer i bolagsregister påEn osäkerhetetc.
dessa punkter kan komma leda till konsumenter vågarinteatt att
utnyttja det utbud marknaden erbjuder Internet,stora utansom
håller sig till kända företag och etablerade varumärken.

En allmän bestämmelse s.k. sändarangivelse återfinns i 5§om
andra stycket marknadsföringslagen 1995:450. Enligt bestämmelsen
skall det tydligt framgå för marknadsföring. Normaltvem som svarar
uppnås detta upplysning avsändarens eller firma,genom en om namn
medan det ibland kan tillräckligt med välkänt varumärke.ettvara
Något krav angivande adress eller liknande finns inte enligt denav
angivna bestämmelsen. Enligt förarbetena till bestämmelsen skall detta
dock inte innebära krav sådan ställasangivelse inte skallatt kunna
I praxis har marknadsdomstolen slagit fast i tryckta meddelandenatt
skall adress elleräven telefonnummer l983:17.°sesättas MDut t.ex.

En långtgående bestämmelse gäller dock för postorderhandeln.mer
Flera välkända postorderföretag erbjuder sina på Internetävenvaror
och postorderhandeln företer många likheter med handeln via Internet.
Postorderhandeln inte föremålär för någon särskild lagstiftning, men
omfattas Konsumentverkets riktlinjer för postorderhandeln, vilkaav

1981.7trädde i kraft år Riktlinjerna inte bindandeär Konsument-men

5 Prop. 1994/95:123, f47s.
6 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, sjätte uppl. 1996, 100s.7 KOVFS 1980:2
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antingenföljer dem,fall de företag inteverket i vissa mot somagerar
iKO väcker talandirekta kontakter eller attgenomgenom

medtagits fram i samarbeteMarknadsdomstolen. Riktlinjerna har
erbjudernäringsidkarenbl.a. säljformer därbranschen och gäller

punkt Dettabildmässig framställning l.konsumenten genomen vara
förutsätter dockinkludera webbsidor. Riktlinjernatorde kunna även att

telefon punkt 1.köparen beställer ellerpostvaran per
inte direktriktlinjer därmed, enligt ordalydelsen,Konsumentverkets är

framgårpå 6.1 marknads-tillämpliga elektronisk handel. punktAv att
innehållaföring i postorderhandel skall uppgiftersamband med om

säljarens eller finna, och gatuadress telefonnummer.samtpost-namn
pågårriktlinjerna f.n. inom Konsumentverket.En översyn av

nordiska konsumentombudsmännenDe har i en gemensam
ståndpunkt marknadsföringantagit rekommendation handel ochen om
på Internet med innebörden information näringsidkarensatt om nanm,
fysiska adress, etableringsform och eventuell e-postadress bör vara

formslättillgänglig för konsumenter i klar och tydlig
En liknande föreslagitsbestämmelse har OECD i utkast tillettav

handelriktlinjer konsumentskydd i samband med elektroniskom
En bestämmelse säljarens identitet finns därtill iupptagenom

distansavtalsdirektivet, 97/7/EG. framgårAv artikel 4.1 konsu-atta
i god tid innan ingås fådistansavtal informationskallmenten ett om

leverantörens identitet och, det gäller avtal där förskottsbetalningnär
krävs, dennes adress. Förslaget har upptagits oförändrat i tidigareden
nämnda departementspromemorian med förslag till distansavtalslag se

avsnitt angående2.4 direktivets implementeringnärmare i svensk rätt.
Ett längre gående förslag återfinns vidare i EU-kommissionens förslag
till direktiv vissa rättsliga aspekter den elektroniska handelnom
den inre marknaden där omfattande upplysningsplikt avseendeen
näringsidkarens identitet föreslås se direktivförslagetnärmare om
avsnitt 2.4.

Ett problem konsumenter ingår avtalärannat att utan att vara
behöriga därtill. Enligt 9 kap § föräldrabalken får1 underen person

år inte rådasjälv sin egendom åtaeller sig förbindelserarton över i
månvidare vad följer lagen.än Ett undantag 9 kap 3 §utgörssom av av
balk, enligt vilken fyllt år får råda översamma sextonen person som

arbetsförtjänster. Ett avtal ingåtts underårig i principärsom av en

8 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt handel ochgemensamma om
marknadsföring Internet december 1998
9 Draft recommendation of the council concerning guidelines for consumer
protection the of electronic DSTI/CP984/REV5context Commerce,
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ogiltigt inte samtycke fönnyndaren. Principen gäller fullt utom ges av
påmed avseende elektronisk handel.även

Ytterligare ingåsproblem avtal psykiskt sjukaärett som av
Enligt lagen 1924:323 verkan avtal, slutits underpersoner. om av som

påverkan psykisk störning ingåtts påverkanavtal underär ettav en som
psykisk störning ogiltigt. Märk väl lagen inte talar avtal iattav en om

allmänhet ingås psykiskt sjuka endast avtalutansom av personer, som
ingås påverkanunder psykisk störning. måste såledesDet finnasav en

samband ingåendemellan avtalets och den psykiska stömingen,ett
vilket kan leda till bevissvårigheter.

2.2.3 Säljarens upplysningsskyldighet

Genom avtalets karaktär distansavtal kan konsumenten inte ställa deav
frågor produkten, priser, avtalsvillkor faller sig naturligtom m.m. som
vid personligt besök i butik. Inte heller kan konsumentenett en
undersöka före köpet. Svensk lagstiftning innehåller flera reglervaran

information frågai produkten i samband medom om m.m.
konsumentköp. Vissa regler generella, bestämmelsernaär it.ex.
marknadsföringslagen, medan andra reglerar särskilda avtalssituationer
eller särskilda och tjänster. Nedan följer redogörelse devaror en av mer
centrala bestämmelserna och bedömning i månvilken dessa ären
tillämpliga vid elektronisk handel.

Marknadsföringslagen 1995:450 innehåller allmän bestäm-en
melse inforrnationsskyldighet 4 § andra stycket. Enligt bestäm-om
melsen skall näringsidkare vid marknadsföring sådanlämnaen
information särskild betydelse frånär konsumentsynpunkt. Försom av
det fall näringsidkaren underlåter lämna sådan information kanatt
denne vid vite åläggas uppfylla sin skyldighet 15 §.att

Marknadsföringslagen tillämpligär i den utsträckning marknads-
föringen inriktadär marknaden.svensk publik och den svenska Det
förhållandet marknadsföringenatt äger Internet föranlederrum
ingen bedömning. vilkaI fall webbsida kan rikta sig tillannan en anses
svenska konsumenter får dock oklart och flera faktorer kan haanses
betydelse, språkdet används,t.ex. den valuta prisernasom som anges

avsändaren svensktär företag eller det förekommerom ett svenskaom
sökord META-taggar.i s.k. Inget dessa kriterier tordeav ensamtvara

O Svensson mfl., Praktisk marknadsrätt, sjätte uppl. 1996, 43s.H Se Carlén-Wendels, Nätjuridik, andra uppl. 1998, 175 ff. Med svenskas.
sökord i META-taggar information inkluderas i kodenavses webbsidasom en
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varjehelhetsbedömning ifår ingå delar iavgörande, utan ensom
går förfåtordeRättstillämpningen gränsernaenskilt fall. avgöra var

marknadsföring Internet.
Marknadsdomstolensdocksammanhangetiintresse ärAv

tidningtidning Scanorama,i SASrörande vissaavgörande enannonser
huruvidaMålet gällde1989:6.flygplan MDSASför passagerare
innehölltidningentobaksvaroroch vinför spritde samt somannonser

Marknadsdomstolenlagstiftningen.svenskadenomfattades av
huvudsakligenför spridningavseddtidningenkonstaterade att var

del upplaganmindretrafik och endastinternationellflygplan i att aven
påståendeSASgodtog vidareDomstoleninom Sverige.spreds attom

huvudsakligenSverigespreds inomdel upplagandenäven varsomav
domstolenVidare konstateradeutländskainriktad attresenärer.

måsteocksåinnehållengelskspråkig allmäntoch desstidningen attvar
för utländska läsareväsentligenbedömas samt attavsettvara

svensksärskild inriktningutformade medinte heller varannonserna
Domstolen menadesvenska marknaden.publik eller den sammantaget

tillämpliga tidningenssvenska regler inteatt annonser.var
med avseendeanvändasDomstolens torde kunna ävensätt att resonera

förbetydelsepå flera omständigheter harwebbsidor och visar att
bedörrmingen.

enligtlämnasOmfattningen den information skallsomav
framgår särskildbestämmelsen. Medmarknadsföringslagen inte av

förståsfrån förarbetena "ett intebetydelse konsumentsynpunkt enligt
sådana fall särskilt all-helt obetydligt behov och inte bara... ärsom

varliga framgår skallmarknadsdomstolens praxis detAv görasatt
avvägning mellan olika berörda behov och intressen. Hären avses

näringsidkarens önskemål ienkla och slagkraftiga budskap motsatsom
till de information kostnadsfördyrande ochkrav kansom vara

påverka konkurrensförhållandena.tyngande och kansom
Marknadsdomstolen inforrnationsåläggandes innebördhar uttalat att ett
måste påbestämmas grundval samlad bedömning hur starktav en av

fråga,behov konsumenterna informationenhar i hur omfattandeav
informationen bör för tillgodose behovet vilka verkningar,att samtvara
positiva eller åläggandet fånegativa, kan för ekonomiskadet systemets
funktion och därmed för konsumenterna MD 1981:4. Denytterst
information kan krävas olika slag. En viktigär typsom av av
information produktinformation, dvs. information ellerär om varans
tjänstens innehåll, beskaffenhet och egenskaper eller dess användning,

visas skärmen och möjliggör webbsidan hittas viautan att nätetattsom
sökmotorer med hjälp svenska sökord.av
‘Z Prop. 1975/76:34, 126s.
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förvaring och skötsel. En information pris- ochtyp ärannan av
villkorsinforrnation, dvs. information betalningsvillkoren ochom

‘3förhållandet i övrigt mellan säljare och köpare.
Den information näringsidkaren lämnar kansom om varan m.m.

också återverkningar civilrättsligt mellan näringsidkare ochge
konsument. Enligt konsumentköplagen 1990:932, skall skallen vara

felaktig bl.a. då den inte sådanaöverensstämmer med uppgifteranses
egenskaper eller användning säljaren, någon i tidigareom varans som

säljled någoneller har för säljarens räkning har lärrmat vidageratsom
marknadsföringen eller före köpet och kanav varan antasannars som
ha inverkat köpet 19 § första och andra styckena. Varan skall dock
inte felaktig uppgifterna i tid ochrättats tydligtanses som sättom ett
19 § tredje stycket. En skall vidare felaktig säljarenvara anses om
eller näringsidkare i tidigare led har underlåtit lämna informationen att

han ålagtshar lämna enligt marknadsföringslagenatt 19 § fjärdesom
stycket. Genom kan behäftad med fel iatt köprättsligvaran anses
mening brister i marknadsföringen kan konsumentenp.g.a. göra
gällande påföljder säljaren och häva köpet.gentemot ytterst

Hemförsäljningslagen 1981:1361 omfattar vissa situationer då
näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller upplåter lös egendom eller
utför tjänster till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk l §.
Lagen syftar till konsumenter särskilt braatt skydd sådanaiettge
avtalssituationer där konsumenten särskiltär Lagen åläggerutsatt.
säljaren särskilt omfattande infonnationsplikt. Näringsidkaren skallen
därvid avtalet ingåsnär lämna konsumenten särskild handlingen om
innehållet i lagen, med och adress den vilken ångerrättennanm mot
enligt lagen se avsnitt 2.2.5 kan Konsumentenutövas. skall skriva
under exemplar handlingen.ett Om avtalet ingås distans skallav en
motsvarande handling skickas till konsumenten inom dagar ochtre
skall dessutom innehålla bekräftelse vad har avtalats 4 §.en som
Om näringsidkaren inte iakttar detta, konsumentenär inte bunden av
avtalet 5 §. Lagens tillämpningsområde emellertidär begränsat till tre
särskilda avtalssituationer, nämligen avtalet ingås vid 1 besök iom
konsumentens bostad eller någon konsuments bostad ellerannan
någon plats där konsumenten inte endast förannan stunden befinner
sig, 2 vid telefonsamtal led i försäljningutgör eller 3 undersom en

näringsidkaren organiserad utflyktav 1 §. Hemförsäljningslagen är
därmedi sin nuvarande lydelse inte tillämplig vid elektronisk handel.

Aven för postorderhandeln finns bestämmelser information tillom
konsumenten. I de tidigare nämnda riktlinjerna uttalas bl.a. att en
beskrivning i ord och bild skallav rättvisandeen vara och ske medvara

3 Prop. 1994/95:123. 43s.
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beställningenföreharinteutgångspunkt i konsumenten settatt varan
presentationentillanslutningiKontantpriset skallpunkt 3.1. avanges

punktprisetiframgå inkluderasvadtydligtoch det skall somvaran
förkostnadertillkommandeupplysaskallSäljaren3.2. även om

skall lämnasmarknadsföringenpunkt 3.3. Iexempelvis frakt
andrakontantpris ochleveranstid,fall bl.a.iinformation vartom

stårtransportkostnad ochförkostnader, somvemsvararvem som
punkt 4.2.garantivillkortransporttidenför underrisken samtvaran

begränsadleveransproblem t.ex.vidare informeraSäljaren skall om
6.3i lager punkternadå har tagit slutoch rutinerlagerstorlek varan

Även från gällandeavvikeravtalsvillkor i övrigt6.5.och som
hur konsumentenåtminstone upplysasredovisas ellerlagstiftning skall

postorderkatalogerfå Förpå del dessa punkt 4.2.kansättannat av
giltighetstid punkt 7.1särskilda bestämmelser katalogensfinns om

punkterna 7.2-7.4.skallvilket avtalsvillkoroch sätt presenteras
inteenligt sin ordalydelseriktlinjernaSom tidigare konstaterats är

Även branschorganisationenelektronisk handel.direkt tillämpliga
svenskafyrtiotalSvenska postorderföreningen, till vilken ett

förantagit liknande reglerpostorderföretag anslutna, harär
följa vidmedlemsföretagen skyldigapostorderförsäljningen, vilka är att

uteslutning.äventyr av
godPrisinformationslagen 1991:601 syfte främjahar att ensom

enligtPrisinformation skallprisinformation till konsumenterna 1 §.
ellernäringsidkare marknadsför bestämdalagen lämnas när varoren

det kantjänster 4 §. Priset skall korrekt och tydligt ochanges om
tillkomma avgifter särskilt 5 §.eller andra kostnader skall detta anges

såPriset och jämförpriser skall klart och tydligteventuella detattanges
framgår vilken tjänst informationen deteller 9 §. Närvara som avser
gäller informationen skall lämnas förutsätter lagen utbjudsattvar varor
i försäljningslokal, skyltskåpi skyltfönster eller eller i omedelbaretten
anslutning till säljstället. Prisinformationen skall därvid varananges
eller dess förpackning eller i omedelbara närhet,varans en
hyllkantsetikett eller skylt eller prislista elleren genom
prisfrågeterminal på10 §. Vad gäller tjänster skall informationen ges
eller i omedelbar anslutning till den plats där näringsidkaren bedriver
sin rörelse eller marknadsför påsina tjänster 13 §. Handelannars
Internet torde i och för sig inom tillämpningsområde.lagensrymmas
Reglerna dock inte anpassade till situationerär de där näringsidkaren
utbjuder och tjänster webbsida.varor en

påKrav särskild information till konsumenter finns iäven annan
lagstiftning. Enligt konsumentkreditlagen 1992:830 skall närings-
idkare vid annonsering lämna information bl.a. den effektiva rän-om

dettaI skede information Internet tillräckligt 6 §.tan. synes vara
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Informationen skall dock lämnas skriftligen innan avtalet sluts 7 §. I
konsumentförsäkringslagen 1980:38 finns regler försäkrings-attom
bolag, innan försäkring tecknas, skall lämna information premieren om

5 §. Det finns inga formkrav för informationen och informationm.m.
Ävenpå webbsida torde därför tillfyllest. sådan informationen vara

skall dock lämnas i skriftlig form efter försäkringen harsnarast att
tecknats 6 §.

De nordiska konsumentombudsmännen har i den tidigare nämnda
rekommendationen anfört näringsidkare i tydlig överskådligochatt en
form bör lämna alla relevanta såupplysningar konsumenten kanatt
bedöma den marknadsförda produkten och eventuella erbjudanden. I
rekommendationen anförs vidare marknadsföringsmaterialet påatt
Internet bör hållas aktuellt och daterat och för det fall erbjudandetvara

tidsbegränsatär skall detta tydligt framgå. Slutligen ingår i
rekommendationen näringsidkaren bör relevant marknads-att spara
föringsmaterial offentliggjorts på Internet i tillräckligt lång tid.som

Lagstiftningarbete pågår vad gäller skyldighet upplysa konsu-att
vid elektronisk handel dels i Sverigementer i form införlivandetav av

distansavtalsdirektivet, dels i EU-kommissionen i form detav ovan
nämnda förslaget till direktiv vissa rättsliga aspekter denom
elektroniska handeln på den inre marknaden se avsnitt 2.4.närmare

2.2.4 Säljarens och köparens förpliktelser

Köpare och säljare på Internet liksom vid allaär, köpavtal, skyldiga att
infria sina förpliktelser enligt avtalet. Dessa förpliktelser går i de allra
flesta fall på säljaren skall levereraut att eller utföra tjänsten ochvaran
köparen skall betala. Handeln Internetöver medför i detta sammanhang
delvis frågeställningar.nya

Enligt konsumentköplagen se avsnittnärmare 2.3.1 lagensom
tillämplighet vid köp digitala produkter skall säljaren avlämnaav

till köparen inom skälig tid från köpet intevaran avtalatsannatom
5 §. Varan avlärrmad den har kommitnär i köparens besittninganses
6 § och först då går risken köparenöver 8 §. Köparen därefterär
skyldig betala föratt denäven har förstörts, kommit bort,varan om
försämrats eller minskat händelse inte beror på säljarengenom en som
8 §. Vid direkt elektronisk handel levereras via Internet. Detvaran
måste oklart i vilket skede köparen får sådananses i sinen vara

Ävenbesittning. det relativtär ovanligt förekommer det delarom att av
inte kommerett fram till konsumentenprogram vilket oftarätt sätt,

innebär endast vissa delaratt når fram tillav programvaran
konsumentens dator. Detta kan emellertid bero belastning på nätet
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enskildkontroll. Ingenutanför leverantörensdärmedoch ligger
nätverkbestår mängderorganisation kontrollerar Internet, avavsom

hellerhar därmedeller myndighetföretagkopplats Ingetsamman.som
nås i allmänhetnätverket fungerar. Konsumentenför ettansvaret att av

praktiken detfungerat och iinte haröverföringen ärfelmeddelande om
vilket konsumen-omlcvcrans,för leverantöreninga problem göraatt en

22 §.enligt konsumentköplagenkan krävadessutomten
i konsumentköp-för felbegreppetvidare betydelseTidpunkten har

medfelaktig skall bedömasfråganeftersomlagen, ärvaraom en
Frågan fel i§.beskaffenhet den avlämnas 20till desshänsyn när om

felfrittkan fungerakomplicerad.digitala produkter Enär programvara
uppståkan hos konsumentenhos leverantören, problem även ommen

Såväl konsumentensöverföringen via Internet.ingenting har hänt under
påverkamjukvara denhårdvara befintlig kanredan nyasom

iförhållande egentligen inteleverantörenDetta gör attprogramvaran.
uppför sig i konsumentens dator. Detförväg kan hur programmetveta

behäftadi dessa fall kandärmed tveksamtär programvaran ansesom
mening.med fel i konsumentköplagens

sig i köplagen, vilkenMotsvarande tolkningsproblem gällandegör
tilltillämplig för digitala produkter med hänsyntorde lagvara

tillämpningsområdekonsumentköplagens nuvarande se närmare
avsnitt 2.3.1.

Köparens huvudprestation betala för Betalning förär att- varan.
vid elektronisk handel kan ske flera vanligensätt,varor genom

postförskott, faktura, betalning via kontokort eller överföringnätet
via Vidbank. betalning med kort sittkonsumenten kortnummeranger
till säljaren fårsedan ombesörjer han beloppet. takt medIatt attsom

säkrare utformas för betalningar med kontokort översystemnya,
Internet torde denna betalform komma öka. För det fall kontokortetatt

s.k. debetkort eller bankkort, dvs. kort knutet tillär ärett ett ettsom
inlåningskonto bank, såledeshos har konsumenten ibetalten varan
förskott och förlorar påverkadärigenom viktig möjlighet atten
säljaren. För det fall säljaren dröjer med leveransen har konsumenten
enligt konsumentköplagen nämligen hålla såinne mycketrätt att av
betalningen fordras för honom säkerhet för hans kravattsom ge p.g.a.
dröjsmålet 10 och 11 §§. Regelmässig förskottsbetalning ocksåkan

riskernaöka för bedrägerier, konsumenten luras betala föratt attgenom
säljaren aldrig haft för avsikt leverera. iDet börattvaror som

sammanhanget konsumenten enligt konsumentkreditlagennämnas att
kan invändningar grund köpetgöra kreditgivarensmotsamma av

påkrav betalning han kan säljaren 16 §. Dettagöra motsom
förutsätter dock frågadet kreditköp.äratt om
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frågaYtterligare betydelse för förpliktelser, till denparternasen av
del det saknas tvingande konsumentskyddslagstiftning, innehållet iär
det avtal har slutit. fråganHär aktualiseras förekom-parternasom om

Standardavtal vid elektronisk handel och i vilken utsträckningsten av
konsumenten bunden sådana avtal. Enligt huvudregeln måsteär ettav
standardvillkor bringas till kännedom muntligen eller skrift-motpartens

avtalet.ligen före avtalsslutet för bli del Principen kommeratt en av
till uttryck i EG-direktivetäven 93/ 13/EG oskäliga villkor iom

konsumentavtal artikel jämförd3.3 med bilagans punkt l vari anges
avtalsvillkor mål eller konsekvens oåterkalligen bindaatt ett är attvars

konsumenten vid villkor denne inte någonhaft verklig möjlighetsom
del innan avtalet ingicks kan oskäligt. Eftersomatt ta det vidav anses

avtal via Internet inte finns några traditionellaett avtalshandlingar
måste det klargöras vad krävs säljaren för konsumenten skallattsom av
bli bunden sådana villkor. Enligt allmänna regler det räckaav anses
med det i individuellt avtal hänvisning,att görs s.k. referens-ett en en
klausul, till standardvillkoren under förutsättning standardvillkorenatt
finns tillgängliga sådant konsumenten svårighetsätt kanett att utan

del dem före avtalets ingående. Villkoren sådanata kan i fall finnasav
broschyrer.tillgängliga i kataloger eller

Beträffande särskilt tyngande villkor, dvs. villkor ställersom
konsumenten i väsentligt mindre lägeett följerängynnsamt som av
dispositiv kraven enligträtt, praxisär Sådana villkorsträngare. blir en
del avtalet endast det bringats till konsumentens kännedom ellerav om
denne känt till eller borde ha känt till det. Vad gäller oväntadeannars
villkor, dvs. villkor finns i mycket finstilt ellerupptagnasom text som
placerats under vilseledande rubriker kan dessa mångai falletc.,

6bortses ifrån.
Vad gäller standardvillkor i samband med handel Internet

förekommer olika lösningar. Standardvillkoren kan finnas tillgängliga
på tämligen plats, med möjlighet för den intresseradeen anonym
konsumenten klicka sig fram via länkar. Enatt variant är attannan
standardvillkoren finns i anslutning till beställningsformuläret. dessaI
fall det vanligtär konsumenten måste "klicka sig förbiatt villkoren för

kunna slutföra sin beställning.att

M Bernitz, Standardavtalsrätt, sjätte uppl. 1993, 32s.15Bernitz, 32a.a., s.
16Bernitz, 36 fa.a., s.



Elektronisk handel 57SOU 1999; 106

Ångermöjlighet2.2.5

utmärkande för den elektroniska handelnSom detnämnts är attovan
konsumenten, liksom vid postorderhandel, inte har möjlighet att
undersöka före köpet. kan därför finnas behovDet ett attvaran av

frånträdakunna för fall inte vadavtal det motsvarett varan r
konsumenten förväntat sig behäftad med fel. Ettäroavsett om varan
ytterligare skäl för detta det beskrivna problemet medär attovan

den inte behäftad med fel, inte fungerar iäven ärprogramvara, om
Även ingåkonsumentens dator. avtal kan medförasättet att att

frånträdakonsumenten kan vilja ingåsavtalet, eftersom avtal kan
snabbt och enkelt. För datoranvändare kan möjligen tänkas atten ovan

ingåsavtal kan misstag. frånträdaMöjlighet finns iavtalrent att ettav
antal regelverk frånoch innebär den grundläggande principenett avsteg
inom avtalsrätten ingångna hållas.avtal skallatt

hemförsäljningslagenEnligt konsumenten möjlighet attges en
frånträda avtalet inom vecka sända skriftligtatt ettgenom en
meddelande till näringsidkaren 6 §. måste frågaKonsumenten i om
lös hållaegendom i väsentligt oförändrat skick, inte harvaran om varan
förstörts eller förändrats på någon åtgärdgrund har varitav som
nödvändig för undersöka någoneller grundatt varan av
omständighet inte kan hänföras till konsumenten 8 §. fallFör detsom
konsumenten ångerrättsin skall återgå,utövar prestationerparternas
dvs. säljaren skall hämta tillhandahållaeller förpackning ochvaran

och konsumenten fåskall tillbaka 9 och 10 §§. Somporto pengarna
framgått dock hemförsäljningslagenär inte direkt tillämpligovan
elektronisk handel.

Även Konsumentverkets riktlinjer postorderhandel innehållerom
regler ångerrätt. Köparen har enligt riktlinjerna inomrättom att
åtminstone tio fråndagar mottagandet angivande skälutanav varan av
frånträda köpet återsända till säljaren punkt 2.2. Somattgenom varan
konstaterats dock inte heller Konsumentverketsär riktlinjer direktovan
tillämpliga vid elektronisk handel.

Även konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen innehåller
regler frånträdarätten avtal. Enligt konsumentköplagenatt kanom
köparen avbeställa innan den har avlämnats, säljaren skall ivaran men
dessa fall för vissaersättas kostnader 37 §. Enligt
konsumenttjänstlagen kan konsumenten avbeställa tjänst innan denen
har slutförts, här skalläven säljaren få betalt i viss utsträckningmen
42 §.

I departementspromemorian med förslag till distansavtalslag har
föreslagits ångerrätt innebär konsumenten haren att rättsom att
frånträda avtal inom 14 dagar från detett konsumentenatt tar emot
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Ångerfristen dock löpabörjarden.väsentlig deleller avvaran en
information.erhåller föreskrivenkonsumententidigast den dag som

delomfattarföremål för olika undantag,Bestämmelsen är storenmen
köpas via Internet setjänster kan närmarede och somav varor

avsnitt 2.4.

Bevissvårigheter2.2.6

ingå avtalgår enkeltmycket snabbt ochden digitala världen detI att
väljertjänster.och Konsumentenköp ut enen varaom av varor

bekräftarSäljarensin beställning via Internet.webbsida och gör
viabetalar direktofta via och konsumentenbeställningen, e-post,

elektroniskt,hjälp kontokort. Hela skerInternet med t.ex. processenav
handlingar hittills varit självklar deldvs. de ordinärautan som en av

skriftliga standardvillkor och skriftligahandeln, skriftliga avtal,t.ex.
kvitton. skriftliga traditionellt hög trovärdighetDe handlingarna har en

fråga innehålleti i avtal. Vididentifiering och ettparterna enom av om
tvist anledning elektronisk handel kan dockeventuell med av

bevissvårigheter uppstå i flera led.komma att
iInledningsvis kan det oklart hur säljarens erbjudandevara

såg uppgiftersamband med avtalet Beskrivning ochut. omav varan
pris sin webbsida.och standardvillkor har säljaren presenteratm.m.
Webbsidan emellertid inte statisk, kan annorlundaär närututan se
konsumenten i efterhand skall kontrollera uppgifterna. erbjudandenDe

fanns konsumenten ingick ändradeavtalet kan ochnärsom vara
fåttstandardvillkoren kan ha utformning.en ny

fåKonsumenten kan vidare i efterhand problem med visa vadatt
han har beställt. För det fall den levererade inte den han tänktärvaran
sig uppstår frågan konsumenten beställt fel misstag ellerom vara av om
säljaren har gjort felleverans.en

Meddelanden skickas digitalt saknar säker identifiering isom en
fråga avsändaren. Kopior digitala dokument blir dessutom exaktom av
lika det ursprungliga dokumentet och inte heller det ändringarattsyns
gjorts, vilket framgåri allmänhet vanligt medförDettaett attpapper.
bevisvärdet elektroniska många måstedokument i fall osäkert.av anses

Avsaknaden skriftlig dokumentation såledeskan försättaav
konsumenten i svår sits. Konsumenten hänvisad tillär atten
dokumentera såköpet går,det hårddiskengott t.ex. attgenom spara
eller skriva webbsidan, standardvillkor, eventuell bekräftelseut m.m.
så dessa vid avtalstillfället. Bevisvärdet fårhärav därefterutsom ser
vanligt domstol.sätt prövas av
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Det kan i praxis utvecklatssammanhanget det i harnämnas att en
särskild, för konsumenten fördelaktig, bevisregel har tillämpats isom
vissa konsumentavtal. praxis innebärDenna konsumententyper attav
medges lättnad vad gäller beviskravet i vissa fall, ävenen om
bevisbördan ligger kvar konsumenten exempelvis avsnitt 3.5.3se
angående produktansvarslagen. Bevislättnaden har tillämpats
omständigheter svårai sig styrka eller mycketär ärattsom som

komplicerade.tekniskt
förtjänarDet vidare det i distansavtalsdirektivet finnsnämnas att en

bestämmelse möjliggör för medlemsstaterna föreskrivaatt attsom
skyldigheten bevisa förhandsinformation eller skriftligatt att
bekräftelse har lämnats, tidsfristema följts eller konsumenten haratt att

samtycke skall läggas leverantören artikel 11.3 Ia.gett
departementspromemorian med förslag till distansavtalslag har man
dock intevalt utnyttja denna möjlighet. I motiveringenatt attanges

i svensk rättstradition i endast ringa utsträckning utformarman
civilrättsliga lagstadganden bevisbörderegler. Det anförs vidare attsom
det följer allmänna principer näringsidkaren har bevisbördan förattav

information har lämnats i enlighet med vad föreskrivs i lagenatt som
och det vidare lär följa allmänna principer detatt ärattav
näringsidkaren har bevisbördan för konsumenten har sittattsom gett
samtycke till fåtttjänst har börja fullgöras ångerfristeninnan haratt en
löpt se promemorian 75.ut s.

Vidare har i kommissionens förslag till direktiv distansförsälj-om
konsumenterning finansiella tjänster till föreslagits bestäm-av en

åläggermelse leverantören visa denne har uppfyllt sinattsom att
informationsplikt, konsumenten har samtyckt till ingå avtaletatt att
och, i förekommande fall, till avtalets fullgörande artikel 13. Avtals-
villkor i stället överför bevisbördan konsumenten skall betrak-som

oskäliga avtalsvillkor enligttas direktivet 93/ 13/EG. Som motivsom
till bestämmelsen har kommissionen det lämpligt denärangett att att

behärskar försäljningsteknikenpart för förete förbevissom attansvarar
skyldigheterna iakttas.att
Något bör i sammanhanget också s.k. digitalanämnas signa-om

Detta teknikturer. är möjliggör identifiering avsändarenen som av av
meddelande och samtidigtett s.k. elektroniska sigill med-som genom
kontroll innehållet i dokumentet inteatt förvanskat någotger iärav

avseende. Tekniken bygger användning privata respektive pub-av
lika krypteringsnycklar och förutsätter ofta tredje tillhanda-parten som
håller nycklar och Ävendärvid identifierar den får nyckeln.som som

7 Olsen, Konsumentskyddets former, 1995, 68 fs.8 KOM 1999 385 slutlig
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framstår självfalletsådant mycket säkert kanett systemom som
manipulation,invändningar krypteringen kan förgöras utsättasattom

innehavarenden utfärdar nycklarna inte har identifieratatt avsom
etc. fårnyckeln digital signaturkorrekt Bevisvärdetsättett av en

självfallet, bevisning, fastställas domstol inomall ramensom annan av
pågårför den fria bevisprövningen. inom för skapaArbete EU att en

signaturer.gemenskapsnivå sådanarättslig förram

2.2.7 för betalningFormer

Den konsument idag handlar via kan i allmänhet väljaInternetsom
mellan flera olika betala för eller tjänsten. traditionellaDesätt att varan
betalningsformema vid distansavtal, postförskott och faktura, ärt.ex.
vanliga alternativ svenska webbsidor.

Den betalningsform omdiskuterad i samband medmestsom synes
elektronisk handel dock betalning med kontokortär över nätet.
Konsumenten fyller därvid vanligtvis i sitt ikortnummer det
beställningsforrnulär finns webbsidan eller i kundprofil därsom en
konsumenten tilldelas användarnamn och lösenord.ett ett
Näringsidkaren ombesörjer fråndärefter betalning det kreditinstitut

konsumenten använder. Betalning med kontokort haröver nätetsom
många fördelar. Det snabbt och enkelt och kräver ingenär extra

frånutrustning konsumentens sida. Säkerhetsaspektema denna typ
kortanvändning emellertid fråga.mycket omdebatteradär Riskenav en
någon utomstående får del konsumentens kortnummer antingenatt av

på Internet eller hos näringsidkaren har skapat blanden oro
konsumenter och kreditinstitut. Av medias rapportering döma äratt
också antalet bedrägerier med kortnummer Internet ökandeett
problem. Vidare kan förhållandetdet konsumenten inte behöveratt
identifiera sig till bedrägerier och minska näringsidkamasuppmuntra
och kreditinstitutens vilja använda sig kontokorten dettaatt sätt.av

Utvecklingsarbete pågår på hållolika för skapa säkra ochatt
samtidigt användarvänliga betalningssystem. Dessa bygger isystem
allmänhet tillförlitlig identifiering konsumenten,en t.ex.av genom

Ävenanvändande s.k. smartcards utfärdas tredjeav part.som av en
betalningssystem med s.k. under utveckling.äre-pengar

r Se Hultmark,närmare Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, 29 och 94s.
Kommissionens förslag till direktiv för elektroniskaom en gemensam ram

signaturer, KOMl998 297 slutlig
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frågorRättsliga med anknytning till betalning Internet haröver
utredningar.behandlats i flera tidigare Frågan berörs inte särskilt i

mina direktiv och kommer därför inte beröras här.nämnareatt

Överväganden2.2.8 och förslag

Anonymiteten på Internet

Mitt förslag: Den näringsidkare marknadsför ellersom varor
tjänster Internet åläggasskall före ingåendeavtals upplysaatt
konsumenten sin identitet i form fysisk adress,om egen av namn,
etableringsform och uppgifter hur konsumenten fåkan kontaktom
med företaget via brev, telefon, telefax eller e-post.

Som framgått avsnitt 2.2.2 kan anonymiteten Internetovan
medföra problem från konsumentsynpunkt. Information om vem
säljaren och nåsdenne kanär för förfrågningar eller reklamation ärvar
nödvändig för konsumenten skall finna den marknadsplatsenatt nya
trovärdig. För skapa tillit till Internet marknadsplatsatt och för attsom
undvika konsumenterna kommer i kontaktatt med oseriösa
näringsidkare det förutsättningär konsumenterna god bildatten ges en

säljaren och denne bedriverär sin verksamhet. Genom denav vem var
elektroniska handelns karaktär distansavtal enligt min meningärav
konsumenterna i detta avseende Internet vid vanligänutsattamer
handel i butik och konsumenternas ställning kan jämställas medsnarast
den vid postorderhandel.

Enligt min mening skall leverantörer Internet åläggas en
informationsplikt rörande sin identitet innehållaskallegen som namn,
fysisk adress, etableringsform och uppgifter hur konsumenten kanom
få kontakt med säljaren via brev, telefon, telefax eller Mede-post.
etableringsform dels i vilken form säljarens bedriver sinavses
verksamhet, dels eventuella uppgifter registrering i bolagsregisterom
eller liknande uppgifter medlemskapsamt i eventuellaom
handelsorganisationer. Förslaget kommer enligt min mening inte att
medföra några egentliga kostnader för näringsidkama eftersom dylik
information på enkelt kan läggassätt webbsidan.ett ut

2’ Se 1 Finansiella tjänster i förändring, SOU 1994:66, 2 Betaltjänster, SOU
1995:69, 3 E-pengar näringsrâttsliga frågor, SOU 1998:14, 4 E-pengar- -civilrättsliga frågor SOU 1998:122, 5 Elektronisk betalning im.m.,
forbrugerforhold, Nordiska ministerrådet, TemaNord, 1998:590
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motsvarandeväsentligt medi alltMitt förslag överensstämmer
vissadirektivtillförslagEU-kommissionensibestämmelser om

marknadeninredenelektroniska handelnaspekter denrättsliga
riktlinjerförslag tillavsnitt 2.4, OECD:sse närmare om

nordiskadehandel ochelektronisksamband medkonsumentskydd i
ochståndpunkt handelkonsumentombudsmännens omgemensamma

återfinns ibestämmelseDenmarknadsföring Internet. som
tilli förslagetöverförtsoförändrad hardistansavtalsdirektivet och som

långtgående.tillräckligtmening inteenligt mindistansavtalslag dockär
medsida, dvs. problemetanonymiteten konsumentensVad gäller

ingår avtal Internet,underåriga psykiskt sjuka konsumenteroch som
Även kanavtal i efterhandsvårare enkel lösning.detär att omense

skapa mycketdomstol, torde detförklaras ogiltigakomma att av
vissa sammanhangsådana får omfattning. Iavtal ärproblem storenom

de s.k.handla iför kunnaförutsättning konsumenten,det attatt t.ex.en
till innehavarenskriftlig anmälanförstportalema, gör aven

kundnummer. Ikonsumentendärefter tilldelatmarknadsplatsen ettsom
ålder och vidkontrollera konsumentensfall möjlighetdessa attges en

från övrigt torde säkerförmyndaren. Ibehov inhämta samtycke en
teknik,förutsätta användning förbättradidentifikation t.ex. genomav

identifieringteknisks.k. smartcards eller nätet.annan

Säljarens upplysningsskyldighet

Mitt förslag: näringsidkare erbjuder och tjänsterDen som varor
sådanåläggasInternet skall upplysa konsumentenatt om

information erbjudandet. Vidarenödvändig för bedömaär attsom
förhållandenbör prisinformationslagen till de särskildaanpassas

gäller vid marknadsföring och försäljning och tjänstersom av varor
på Internet. De krav information följer avsom
konsumentförsäkringslagen konsumentkreditlagenoch bör överses
och vid behov till den tekniken.anpassas nya

framgåttSom avsnitt 2.2.3 det nödvändigt för konsumentenärovan
innan fåköpet god bild erbjudandet och Genomatt en av varan m.m.

Intemethandelns karaktär distansavtal saknar konsumentenav
möjlighet undersöka före köpet och kan därmed haatt varan
svårigheter påmed korrekt värdera erbjudande.sättatt ett ett
Konsumenterna därför i detta avseende vid elektroniskär utsattamer
handel vid handel i vanlig butik. Informationskraven utformasän bör
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utgångspunktmed i de speciella förutsättningar den elektroniskasom
handeln medför, bl.a. konsumenten inte kan undersöka föreatt varan
köpet. påpekasDet bör riktlinjer förde härom gälleratt som
postorderhandeln inte direkt tillämpliga på elektronisk handel.är

Som tidigare redovisats har näringsidkaren följa marknads-att
föringslagens bestämmelser måninformation i den marknads-om
föringen riktar sig till svenska konsumenter. Bestämmelsen dockär
mycket allmänt formulerad och framgårdet enligt min mening inte med
tillräcklig konkretion vilka uppgifter skall lämnas.som

Enligt min mening finns det behov tydligare regel för attav en
tillförsäkra konsumenterna tillräcklig information vid elektronisk
handel. Ett skäl långtgåendeställa tämligen krav information vidatt
elektronisk handel också det förknippat småmedär kostnader föräratt
näringsidkaren sådanauppfylla krav. En webbsida lämpar sigatt
synnerligen för sådanväl information i form bild, ljud och medtext,av
nyttjandet interaktiva inslag i form frågor ochav av svar.
Informationen skall enligt min mening innehålla följande.

Pris inklusive avgifter och tillkommande kostnader.
Den tid under vilken erbjudandet gäller och andra begränsningar
eller särskilda villkor för erbjudandet.
Avtalets löptid vid fortlöpande leverans eller tjänster.av varor
Produktens viktigaste egenskaper.
Ångerrätt och hur den kan utnyttjas.
Eventuella garantier.
Sättet för betalning.
Övrig information betydelse för konsumentens möjlighetav att
korrekt värdera erbjudandet.

Mitt förslag iöverensstämmer allt väsentligt med bestämmelserna i
distansavtalsdirektivet och med förslaget till distansavtalslag. Förslaget
överensstämmer också med vad anförts i densom gemensamma
ståndpunkten från de nordiska konsumentombudsmännen.

För säkerställa god information tillatt konsumenterna bör vidareen
enligt min mening prisinforrnationslagen till elektroniskanpassas
handel, med avseende hur och priserna skallvar anges en

Ävenwebbsida. lagen i princip gäller Internet,ävenom är
bestämmelserna svåra tillämpa på elektronisk handel.att Konsumenten

på Internetär i behov korrekta och lättstort tillgängligaav
prisangivelser, inte minst för kunna utnyttja den möjlighetatt till
snabba jämförelser mellan olika erbjudanden Internet erbjuder.som

De krav information följer konsumentkreditlagen ochsom av
konsumentförsälqingslagen bör och vid behovöver tillses anpassas
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bör kunnaexempelvisBekräftelse viaden tekniken. e-post varanya
bördetta. Detharfalltillräckligt, för det konsumenten accepterat

EG-direktivetisin bakgrundkonsumentkreditlagen harnämnas att
och andralagartillnärrrming medlemsstaternas87/102/EG avom

konsumentkrediter.författningar om

förpliktelserSäljarens och köparens

produkt skallFrågan digitalMin bedömning: när ansesom en
står för Internetriskenavlämnad respektive är,varansomvem

fråga förutvecklingen,tekniskahänsyn till den snabbamed en
särskilda kravemellertid ställasrättstillämpningen. Det kan

i samband medinkorporering standardvillkorsäljaren vad gäller av
elektronisk handel.

frågor köprättslig karaktär denEn del de allmän somav av mer
svåra lösaelektroniska handeln upphov till är attger

mycket högt och delagstiftningsvägen. Tekniken utvecklas i ett tempo
redovisas idag kaneventuella lösningar olika problem kanav som

Frågorframtid. hängerkomma sakna aktualitet i näranäraatt somen
därför enligt min meningmed den teknik används lösessamman som

bäst naturlig utveckling praxis och doktrin.genom en av
sådan frågatypisk digital produkt skall haEn är när ansesen

står sådankommit i köparens besittning risken föroch som en varavem
frånunder leveransen konsumentsynpunkt rimligaInternet. Det

min står dessenligt mening säljaren risken för tillärsvaret att varan
hårddiskden har lagrats konsumentens eller minne.externtannat

Med besittninghar inte kommit i köparenssamma resonemang varan
förrän hårddiskden har lagrats köparens eller minne.externtannat
Säljaren torde ha den kunskapen tekniken och har möjlighetstörsta om

företa påomleverans snabbt och enkelt Slutsatsema grundassätt.att ett
dock dagens överföra mjukvara MorgondagensInternet.sätt att
teknik kan råderupphov till andra synpunkter. Den osäkerhet ige som

frågordessa kan dock ha hämmande effekt den elektroniskaen
handelns utveckling.

Vad gäller förekomsten Standardavtal medger webbsidaav en
särskilt goda förutsättningar på enkelt och tydligt sätt göraatt ett
villkoren tillgängliga för konsumenten före avtalsslutet och därvidatt

konsumenten uppmärksam särskiltgöra tyngande avtalsvillkor. De
möjligheter tekniken medger enligtbör min mening medföra attsom
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sinutformanäringsidkareställas särskilda kravdet bör kunna atten
sådant tydligt uppmärksamkonsumentenwebbsida görssätt attett

få del dessa.standardvillkor och hur konsumenten kaneventuella av
försäkra sigtämligen enkeltNäringsidkaren kan sätt attett om

måstevillkoren dennekonsumenten uppmärksammar att passeragenom
vidare tillpå bekräfta detta för kommavillkoren webbsidan och att

elleralltför undanskymd placering villkorenavtalsslutet. En av
medförahänvisning till konstaterats i avsnitt 2.2.4,dessa kan, attsom

på webbsidankonsumenten inte blir bunden dessa. En länk delav en av
ingåinte behöver titta för avtal medkonsumenten attsom annars

Även särskiltsäljaren enligt min mening inte tillräckligt. beträffandeär
medtyngande villkor kan enligt min mening särskilda krav ställas

sådanaavseende webbsidor. Det enkelt för säljare visaär atten
villkor i sin i fyller i sitthelhet samband med konsumentenatt

måstebeställningsformulär, i särskilda konsumenternat.ex. rutor som
klicka för komma vidare. Användandet mediets övriga möjlig-att av
heter, ljud och rörliga bilder, kan bättre uppmärk-än sättt.ex. ett

sådanakonsumenten villkor.samma
Sammanfattningsvis kan konstateras de kanargumentatt som

anföras i handel, det opraktiskt och dyrbartärtyp t.ex. att attannan av
uppmärksamma påkonsumenter standardvillkoren före köpet, knappast

någonhar vid försäljning påtyngd medför enligtInternet. Detta detatt
min mening kan ställas krav de näringsidkare använderstränga som
sig Internet marknadsplats frågadet gäller tydlighet inärav som
inkorporering standardavtal. För det fall säljaren inte siganvänderav

de möjligheter tekniken medger, kan standardavtalen kommaav attsom
konsumenten.bli verkanutan mot

Ångermöjlighet

Mitt förslag: Konsumenterna skall medges inom vissrätt att en
tidsfrist frånträda ingånget avtal, kostnad förett utan annan
konsumenten för eventuell returfrakt.än

På grund den elektroniska handelns karaktär distansavtal börav av
konsumenten också ha frånträdarätt avtalet särskildatt utanen
motivering. Flera omständigheter talar för detta, det faktumt.ex. att

22 Se Hultmark,även Konsumentskydd Internet rättsekonomiska synpunkter,-
JT 1998-99 s.8O ff

3 19-1555KonsumenternaochIT
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konsumenten inte kan undersöka före och konsumentenköpet attvaran
ingåtekniken kanden snabbhet och enkelhet präglar denp.g.a. som nya

förhastade misstag. förslaget till direktivavtal och avtal Irentav om
pårättsliga aspekter den elektroniska handeln den inre marknaden

föreslås åläggerbestämmelse säljaren informera konsumen-atten som
ingåendeformerna för avtal avsnittse 2.4. Ennärmareten ettom av

sådan regel skulle förbättra situationen för ikonsumenterna dessa
förhållandetavseenden. Det digitala produkter, fel inteatt trots att

föreligger, inte alltid fungerar i konsumentens dator talar för rätt atten
frånträda ingånget beträffande sådanaavtal produkter.ävenett

ångerrättRegler finns i olikaredan regelverk, dessa inteärom men
direkt tillämpliga elektronisk sådanhandel. En regel finns dock
intagen i distansavtalsdirektivet förslagetoch till distansavtalslag och
kommer därmed införlivas i svensk Det saknas därmed skälrätt.att att

fråganberöra i detta betänkande.närmare Konsumenten bör dock
enligt min mening inte drabbas kostnad med anledningav annan av en

ångerrättutnyttjad förden eventuell returfrakt för det fallän harvaran
till konsumenten också utgångspunktensänts med Detta enligtärpost.

förslaget till distansavtalslag.

Bevisproblem

Mitt förslag: Säljaren skall ha bevisbördan för harhan uppfylltatt
sin informationsplikt, eventuell bekräftelse har lämnats,att att
stadgade tidsfrister har följts och konsumenten har samtyckt tillatt

ingå avtalet.att

Vad svårighetergäller de kan föreligga i bevishänseende vidsom
handel Internet, bör enligt min mening rådaden principen denatt

har bäst förutsättningar bevisning i visst avseendeattsom prestera ett
också skall ha bevisbördan. Exempelvis bör säljaren ha bevisbördan för
innehållet i och villkoren för de erbjudanden ligger till grund försom
avtalet, liksom för denne har iakttagit gällande tidsfrister. Det liggeratt
därmed i sakens säljaren bör relevant material hannatur att spara som
vid olika tidpunkter använder i sin marknadsföring för i ledatt senare
kunna styrka sina påståenden.

Mitt förslag ligger i linje med vad möjliggörs lagstiftnings-som
enligt distansavtalsdirektivet,vägen sådan bestämmelse åter-men en

finns inte i förslaget till distansavtalslag.
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fåpraxisförsta handfrågan torde ibeviskravVad gäller genomom
elektro-dokumentation och värdetfrågaivad krävsavgöras avomsom

digitala signaturer. Konsumen-ellerskapade medniska dokument, utan
ornfat-beträffandei fallrekommenderasbör dock att, vartterna mer

extemminnehårddisk diskett ellerpå ellertande avtal, annat spara
mening finnasenligt mininformation. torderelevant Det även utrymme

kompliceradeteknisktde ofta mycketi praxis hänsyn tilltaatt
därmedåligga bevisa ochkonsumentenomständigheter det kan attsom

frågai beviskravet.medge denne lättnad omen

för betalningFormer

betalningsformerUtvecklingen tillförlitligaMin bedömning: ärav
marknaden.för tilltro till denbetydelse konsumentensstor nyaav

pågår samtidigtDet för utveckla säkra ocharbete attsom
för tilltron tillanvändarvänliga betalningssystem betydelseär storav

sådant såvälskulle konsumenternaInternethandeln. Ett system gynna
näringsidkare kreditinstitut.ochsom

Resultatet TEMO:s undersökning visst stöd för denutgör attav
medförosäkerhet finns kring betalning med kontokort över nätetsom

de handlar föredrar betalning postförskott eller faktura.att motsom
Arbetet med tillförlitliga betalningsmetoder enligt min meningär av

betydelse för konsumenternas tilltro till den elektroniskastörsta
handeln och förutsättning för skall utvecklasInternetär atten som
marknadsplats till för konsumenterna. ligger därmed iDetnytta
marknadens intresse utveckla och lösningar.bättreatt nya

2.3 och tjänsterVaror Internet

2.3.1 Varor

Den elektroniska handeln konsumenten möjlighet köpa iatt stortger
vilka helst. Varorna levereras till konsumenten viasett postvaror som

eller via Internet. Detäventransport,annan mestamen som
konsumenten kan köpa i den vanliga handeln ocksåfinns tillgängligt
Internet, livsmedel, kläder, skivor och böcker. Köpt.ex. av varor
regleras i Sverige främst i köplagen och konsumentköplagen. En analys
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respektive tillämpningsområdelags utvisar i vilken omfattning de ärav
tillämpliga elektronisk handel.

Köplagen

Den grundläggande regleringen omrâdeköprättens utgörs av
köplagen 1990:931. Köplagen emellertid inte skriven med tankeär

konsumenter skall tillförsäkras visst minimiskydd. utgårDenatt i
frånstället säljare och köpare fullt kan tillvara sina intressenatt ut ta

och det därför inte finns något särskilt behov någonskyddaatt att part
övermakt.den andresmot

Köplagen gäller köp lös egendom l §. Med lös egendomav avses
alla förmögenhetsrättigheter inte hänföra till fast egendom,är attsom
dvs. fastigheter med byggnad och tillbehör. Med lös egendom avses
alltså lösa saker, byggnader mark, arrende- och hyresrätter,annans
andra nyttjanderätter, fordringar, aktierpanträtter, och andra

mm.värdepapper Lagen såledesomfattar alla produkter som man
normalt kan tänkas köpa via Internet.

Köplagen dispositiv lag,är dvs. dess regler blir tillämpligaen
endast inte följer avtal, praxis mellanannat ellerom parternaav av
handelsbruk eller sedvänja måste bindande förannan som anses

3 §. Konsumenten åtnjuter därmedparterna inget minimiskydd i
avtalsrelationen.

Ett viktigt undantag från lagens tillämpningsområde följer attav
lagen inte gäller i fall då konsumentköplagen 1990:932 tillämpligär
4 §. Köplagen således subsidiär i förhållandeär till konsumentköp-
lagen och skall vid konsumentköp tillämpas endast för det fall att
konsumentköplagen något skäl inte tillämplig. Köplagenär skallav
heller inte användas då lagen 1987:822 internationella köp ärom

§.tillämplig 5

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen 1990:932 i principär uttömmande regleringen
vad gäller konsumentköp. Lagen gäller köp lösa sakerav som en
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till konsumenten
huvudsakligen för enskilt ändamål. Lagen gäller för det falläven att

23Hellner/Ramberg, Speciell avtalsrätt I Köprätt, andra uppl. 1991, 282s.24Prop. 1988/89:76 60-61s.
Lagen 1987:822 internationella köp inte tillämpligärom

konsumentförhållanden och behandlas därför inte här.närmare
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framgårSomnäringsidkare l §.endast förmedlas avenvaran av
emellan.konsumenterdefinitionen gäller lagen inte

rörligtvarje slagsak lagens förarbetenlös enligtMed avavses
båtar kemisk-ochföremål, kläder, möbler, bilar,fysiskt livsmedel,t.ex.

också och vätskor,sak räknastekniska produkter. Som lös mengaser
från tillämp-kraft. definitionen undantas lagensinte elektrisk Genom

ningsområde och köp lös egendomköp fast egendom änav annanav
såsom hyresrätter, andra nyttjanderätter,lösa saker arrende- och pant-

fasta sakerfordringar, aktier andra värdepapperochrätter, t.ex.samt
m.m.2° tillämpningsområde alltsåpå markbyggnad Lagens ärannans

låg till grund förbetydligt den utredningköplagens. Isnävare än som
1990-års förordades skulle omfatta köpkonsumentköplag lagenatt av

tillämpningsområde."lös egendom, betydligt vidare Utred-dvs. ett
frångicksningens förslag i denna del och skälen härför attvarauppgavs

upprätthålla skyddsnivåinte skulle möjligt i lagendet attvara samma
tillämpningsområde.med vidareett

Konsumentköplagen stärker konsumentens ställning genom
tvingande bestämmelser denne bättre skydd för köpare iänettsom ger

således åberopaallmänhet 3 §. kan lagensKonsumenten bestäm-
melser vad har avtalat.oavsett parterna

Vid indirekt elektronisk handel gäller konsumentköplagens regler
hade köpts i vanlig butik eller viasätt post-samma som om varan en

order.
direktaDen elektroniska handeln innebär dock, nämntssom ovan,

föremålblir för handel, nämligen digitalas.k.att typen ny av varor
produkter levereras Det kan sig datorprogramöver nätet. rörasom om

olika slag eller musik och filmer. Datorprogrammen erbjuds iblandav
s.k. shareware, fårdvs. konsumenten underettsom program en prov-

tid, ofta 30 dagar, och därefterhar bestämma sig för köpa elleratt att
inte. sådanaHandel med produkter har tidigare skett konsu-attgenom

sedvanligt har köpt i butik lagrad dis-sättmenten programvaran
kett eller cd-rom, ibland med tillhörande sådanttryckt manual. Etten
köp bör enligt min mening falla inom för konsumentköplagensramen
tillämpningsområde, dvs. disketten eller cd-romskivan innehållmedatt
betraktas lös sak.som en

Svårare bedöma sådanär överförs via Internetatt programvara som
från säljaren till köparen. råderDet i litteraturen delade meningar om
hur dessa avtal skall bedömas rättsligt. Innebär avtal köpett ett ettav

26Prop. 1989/90:89 59s.
27Se Konsumentköpsutredningens betänkande SOU 1984:25, 95s.
28Prop. 1989/90:89 28 fs.
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nyttjanderättexemplar mjukvaran frågaeller det endast Iutgörav en
konsumentavtal ligger det enligt min mening tillhandsnärmast attom

bedöma avtalet köp låtexemplar mjukvaran,ett attsom av av vara
fårkonsumenten inte framställa kopior i strid avtalsvillkorenmotm.m.

och den upphovsrättsliga lagstiftningen. Vidare kan hävdas att
tillhandahållandet digital produkt tjänst och den anled-ärav en en av
ningen inte skall bedömas enligt köprättsliga regler. dettaMot talar att
konsumenten måstesjälv tillgodogöra sig produkten, dvs. intedet är
någon utföra tjänst konsumentenatt nyttanannan som genom en ger av
produkten jämför köpet videofilm med biobesök. Ent.ex. ettav en

bedömning, dvs. köps cd-rom köpärattannan ettprogramvara som
medan levererad Internet tjänst, skulleöver ärsamma programvara en
medföra godtyckligt resultat för såväl köpare säljare. Mycketett som
talar därför enligt min mening för de digitala produkterna i sambandatt
med konsumentavtal bör bedömas enligt köprättsliga regler.
Meningarna dock delade och rättsläget oklart.är

De digitala produkterna dåligtemellertid påstämmer
konsumentköplagens definition lös sak. Det bör i sammanhangetav
påminnas elektroniska knappast heller kända underatt varor var
lagstiftningsarbetet i slutet 1980-talet. Lagens tillämpningsområdeav

emellertid relativtär definierat och detsnävt talar enligt minmesta
mening för digitala produkter inte kan omfattasatt anses av
konsumentköplagen.

2.3.2 Tjänster

En mängd olika tjänster tillhandahållsstor Internet. Vissa tjänster är
därtill nödvändiga för konsumenten överhuvudtaget skall kunnaatt
använda mediet sådant, Intemetabonnemang.t.ex. ettsom

se Lindberg/Westman, Praktiskt.ex. IT-rätt, 1997, 209 fs.3° I engelsk harrätt uttrycket "goods", med vilket "all personal chattels otheravses
than things action and intemoney tillämpligt förvärvansetts rena av
mjukvara. Se Konsumenträttigheter i informationssamhället, Det IT-rättsliga
observatoriets 2/97, 49, anföranderapport docenten Lena Olsen, Uppsalas. av
universitet. Termen goods används vidare i FN:s konvention internationellaom
köp lösa saker CISG och har där betyda "moveables,av tangible things".ansetts
Med "goods" torde kunna jämställas det svenska uttrycket "lösöre" eller "lös sak
se Herre, Konsumentköplagen kommentar, 1999, 95en s.-
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ochmellan regler förGränsdragning tjänstervaror

medi kontaktinte minst Internet,Konsumenten kommer,
exempel kantjänster. Somerbjudanden kombinationer ochav varorom

ieller dator och Internetabonnemangköp modemnämnas ettenav
sådana medFråga avtal skall bedömas i enlighetpaket. uppkommer om

två avtal.tjänst ellerköplagstiftningen, separatasom en som
hjälp detAnvändningen Standardavtal kan sättetutgöra att omav en

enhetliga tillämpas, medanStandardavtal begagnas skall reglerett
två medför Om avtaletanvändning olika Standardavtal motsatsen.av

frågan regler för köp ellerskall tillämpas enhetligt uppkommer om
får funktionella betydelsen avtaletstjänst skall tillämpas. Här den av

förhållandetolika delar särskilt mellan den skicklighetavgöra, som
avseenden. Såvälfordras i olika konsumentköplagen konsument-som

innehållertjänstlagen specialregler gränsdragningen.vissa kring I
konsumentköplagen lagen inte gäller för beställningt.ex. attanges av

tillhandahållaskall tillverkas inte beställaren skallen vara som om en
väsentlig del materialet inteoch heller den skall levereraav om som en

skall utföra tjänst tjänsten denarbete elleräven utgörvara annan om
övervägande delen hans förpliktelse 2 §.av

Konsumenttjänstlagen

innehållerKonsumenttjänstlagen 1985:716 angåenderegler avtal om
tjänster näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet utförsom
konsumenter huvudsakligen för ändamålenskilt §.1 Lagen ställer
inga krav hur ingåtts. fåravtalet skall ha sluts viaAvtal Internetsom
därmed verkan vilket avtal helst.annatsamma som som

Lagen begränsad till tillämpningsområ-tjänster.är Inomtre typer av
fallerdet för det första arbete lösa saker, med undantag för behand-

ling levande djur. Med arbete reparationsarbetennärmastav avses av
olika slag målningexempelvis och För det andra omfattastvätt.samt
arbete fast egendom, byggnader och liknande. tredjeFör det
omfattas förvaring lösa saker, dock inte levande djur §.lav

innehållerLagen dessutom frånbetydande undantag det angivna
tillämpningsområdet. Lagen förgäller det första inte tillverkning av
lösa saker, inte konsumenten tillhandahållaskall väsentlig delom en av
materialet. För det andra frånundantas tillämpningsområdelagens det
fallet installation, montering eller arbete utförs för fullgöraatt annat att

avtal köp lös sak. Slutligen undantas arbete till full-ett om av en som
görande avtal köp för avhjälpa såldafel i dengörsett attav om egen-

3 Hellner, Speciell avtalsrätt Kontraktsrätt häftet,1 2.a uppl. 1993, f85s.
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bådadomen 2 §. sistnämnda syftar till skallDe undantagen avtaletatt
bedömas enligt enhetliga regler. utförda tjänsten i dessa fallDen är
antingen i skyldig-köpeavtalet eller följd säljarensett moment en av
heter enligt konsumentköplagen.

Genom lös saklagen tillämplig endast arbete tycks tjän-äratt
med avseende mjukvara, installation och dator-ster t.ex. support av

falla tillämpningsområdet. sådanautanför Märk väl attprogram, om
tjänster har samband med köp utförs för fullgöralös sak och köp-attav
avtalet, kan dessa tjänster komma bedömas enligt konsumentköp-att
lagens eller köplagens sådanaregler. heller omfattasInte tjänster som
innebär tillgångkonsumenten bereds till Intemetabonne-nätet,att t.ex.

delEn de tjänster konsumenten beroende vidärstormang. av som av
elektronisk såledeshandel faller utanför lagens tillämpningsområde.

Immateriella tjänster

Många de tjänster kan köpas Internet s.k. immateriellaärav som
tjänster. Härmed tjänster inte föremål,knutna till fysiskaäravses som

uppdrag till konsulter eller abonnemangstjänster. Tjänsterna kant.ex.
företagsuppdrag.indelas tvåi personliga uppdrag ochgrupper,

Beträffande de personliga uppdragen, där enskild skallen person
utföra uppdraget, kan stöd hämtas i bl.a. 18 kap handelsbalken om
sysslomän eller ombudsmän. Beträffande företagsuppdragen, där ett
företag åtar sig utföra uppdraget, saknas särskilda regler ochatt
Standardavtal vanligt förekommande. Mångaär de nödvändigaav
tjänsterna Internet, Intemetabonnemang och e-postfunktion,t.ex.
torde kunna hänföras till denna kategori.

Det såledessaknas särskild konsumentskyddslagstiftning för de
immateriella tjänsterna. Jämkningsmöjligheterna enligt 36 § avtals-
lagen oskäliga avtalsvillkor får därmed särskild betydelse förom en
konsumenten. På grund det frekventa användandet Standardavtalav av
torde lagen 1994:1512även avtalsvillkor i konsumentförhållan-om
den kunna få betydelse.stor

32Hellner, 193a.a., s.
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finansiellaVissa tjänster

EG-direktiv,byggerKonsumentkreditlagen 1992:830, ettsom
huvudsakligen för enskilt bruk ochgäller kredit avseddär somsom

näringsidkare i denneslämnas eller erbjuds konsumenten av en
näringsidkareförmedlasyrkesmässiga verksamhet eller som av en

förmån §. Lagentvingande till konsumentens 41 §. Lagen är
ingås skriftligenförutsätter avtal kredit skallhuvudregel att ett omsom
förarbetenoch undertecknas konsumenten 9 §. Enligt lagens avsesav

handling.skriftlighärmed avtalsvillkoren vanligt in isättatt tas en
småengångskrediterUndantag gäller för vissa och krediter som avser

ingås för giltigt ibelopp. Avtal inte skriftligen i och sigär utomsom
fråga förvillkor till nackdel konsumenten. För avgöraär att omom som

enskilt avtalsvillkor till för skallnackdel konsumentenärett en
jämförelse med vad villkoret inte tillämpas.skulle gällagöras som om

på såledesKreditavtal gäller vilket kreditavtalInternet annatsom som
förhållandethelst, det villkoren inte skriftliga medför vissärattmen en

förhållandetosäkerhet i mellan konsumenten och näringsidkaren
beträffande avtalsinnehållet.

Konsumentförsäkringslagen 1980:38 vanligtgäller alla de
förekommande försäkringar konsumenter tecknar hossom
försäkringsbolag för ändamålhuvudsakligen enskilt l §. Lagen är
tvingande till förmån innehållerkonsumentens 3 §. Lagen inga legala
formkrav vad avtalet. försäkringsavtal ingåsEn via Internetavser som
får därmed verkan vanligt skriftligt avtal.ettsamma som

2.3.3 Särskilt gratisprodukterom

Både köplagen och konsumentköplagen omfattar köp och i tillämpliga
delar också byte. Med köp någon förvärvar äganderätten tillattavses

betalning i bådaMed byte s.k.mot äratt parteren vara pengar. avses
naturagäldenärer, dvs. ingen någontingskall medparterna presteraav

bådaoch de förpliktas enligt såvällagen säljarepengar, som som
Ävenköpare. konsumenttjänstlagen förutsättatorde konsumentenatt

betalar för tjänsten.
Konsumenten erbjuds emellertid i allt utsträckning olikastörre

former gratisprodukter Internet, freeware.s.k. En olikamängdav
erbjuds gratis, grundläggandeäven mjukvaraprogramvaror t.ex.som

Ävenwebbläsare och operativsystem. gratistjänster förekommer.t.o.m.

33Rådets direktiv 87/ 102/EG tillnärmning medlemsstaternas lagar och andraom av
författningar konsumentkrediterom
3 Prop. 1991/92:83, s.l1l
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gåva. harfinns ingen tydlig mellan köp och Flera faktorerDet gräns
gåvabetydelse för bedömningen. För avtal skall bedömasatt ett som

måste sådangåvoavsiktdet kunna tolkas in i avtalet. Omen en
förklaring fårinte har uttryckts klart, avtalet tolkas vanligt sätt.
Såvitt uppståhär intresse kan gränsdragningsproblem beträffandeär av
sådana utgå,avtal där vederlag skall litet idär vederlaget ärmen
förhållande gåva. Sådanatill s.k. blandad avtal tordevaran som

gåvotagarenhuvudregel behandlas köp. De krav kan ställasom som
gåvogivarens/säljarens prestation sådanamed anledning avtal kanav

köp.någondock ha månsänkts i jämfört med ordinärt Deett
produkter erbjuds gratis, eller till symboliska prisersnarastsom

alltsåInternet kan komma betraktas gåvaantingen köp elleratt som
påberoende omständigheterna i det enskilda fallet. För det fall avtalet

betraktas gåva varken köplagen eller konsumentköplagenärsom
tillämpliga. Det torde ligga näringsidkaren visa gåvoavsiktatt att
föreligger. Kan han inte visa det, har han enligt köprättsligaatt svara
regler.

gåvaEtt löfte enligt 1936:83 angåendelagen vissaär,om
utfästelser gåva, huvudregel inte bindande för givaren.om som
Undantag gäller i vissa fall, bl.a. erbjudandet kommaavsett attom var
till allmänhetens kännedom. fårDet oklart erbjudandeettanses om om
gratisprogram på Internet, vilket knappast föremål för diskussionvar
under lagstiftningsarbetet 1930-talet, kan bindande föranses vara
gåvogivaren.

För det fall avtalet skall betraktas gåva huvudregelnäratt attsom
givaren inte för fel gåvan. Gåvotagareni kan därför inte göraansvarar
gällande rättsliga påföljder den egendomen äratt mottagnap.g.a.
bristfällig eller den vad han hadeär räkna med.sämre än Denatt att
konsument gåvor Internet i form olikamottarsom av programvaror

såledeskan huvudregel inte gällande integöra attsom programvaran
fungerar eller den inte med vad utlovats. Merstämmeratt annars som

Ävenkomplicerad blir bedömningen vid gåvor.blandade om
köprättsliga regler i princip skall tillämpas, priset central faktorär en

kräva."vid bedömningen vilken kvalitet köparen har Deträtt attav
torde således svårt visa behäftad med fel iäratt attvara varan
konsumentköplagens mening.

Det därtill tveksamt gåvotagarenär kan kräva skadeståndom av
gåvogivaren gåvotagaren lider skada. gåvogivarenOm i ondärom tro
eller förfar svikligen torde dock gårDet docksträngare.ansvaret vara

35Hellner, 231a.a., s.
36Olsen, Konsumenten och kommersiella gåvor, Festskrift till Eschelsson 302s.
37Olsen f303a.a., s.
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gäller.inte gåvor prisetsäkert vad Vad gäller blandadesäga äratt som
skadeståndsbedörrmingenbetydelse för konsumentköp-enligtävenav

lagen.
Gåvoreglema kan appliceras gratistjänster, de iäven även om

första hand tänkta för finns olikaoch Det mängdär pengar varor. en
gratistjänster sådanaInternet. Vid tjänster torde möjligen ansvaret
för gåvogivaren skadeståndsskyldighetprincipI tordesträngare.vara

uppstå.kunna Vad gäller sakskada har i varitbedömningen praxis
företag.relativt i fallsträng, vart mot

Överväganden2.3.4 och förslag

Varor

Mitt förslag: En konsumentköplagen bör medöversyn görasav
avseende lagens tillämpningsområde. Utgångspunkten skall vara

konsumenten åtnjutaskall konsumenträttsliga skydd vidatt samma
köp digitala produkter vid köp lösa saker.av som av

Ovanstående genomgång har visat svenska konsumenteratt som
handlar Internet inte till åtnjuterfullo skydd vid vanligsamma som
handel. Konsumentskyddslagstiftningen inte anpassad tillär den nya
informationstekniken, vilket innebär råderdet viss oklarhet kringatt
vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. I delar,stora
åtminstone vad gäller den indirekta handeln, innebär dock den
elektroniska handeln ingen egentlig förändring. Utgångspunkten bör
emellertid konsumenten skall ha skydd vid elektroniskattvara samma
handel vid handel.som annan

För det fall digitala produkter inte faller in under begreppet lös sak i
konsumentköplagens mening, faller viktig del den elektroniskaen av
handeln utanför konsumentköplagens tillämpningsområde. Valet av
regelverk skall tillämpas på köp mjukvara måste frånettsom av
konsumentens utgångspunkt sig slumpmässigt. Omnärmastte
produkten har levererats via Internet gäller förmodligen frånden
konsumentsynpunkt oförmånliga köplagen. Om i stället har köptsvaran
i butik, pådvs. cd-rom eller diskett, torde enligt min mening i stället
konsumentköplagens regler kunna gälla. För konsumenten är

38Hellner, 242 fa.a., s.
39Olsen, 307a.a., s.
4° Hellner, 242 fa.a., s.
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alternativet med leverans Internet snabbare, enklare och därmedöver
förmodligen billigare. Konsumenten bör givetvis bådai de fallen
tillförsäkras konsumenträttsliga skydd. Den osäkerhetsamma som
råder området till nackdel för konsumenterna. börär En översyn
därför enligt min mening med avseende konsumentköplagensgöras
tillämpningsområde. månI den konsumentköplagen visar sig inte vara
tillämplig vid köp digitala produkter, bör tillämpningsområdelagensav
breddas.

Tjänster

FråganMitt förslag: eventuell reglering immateriellaom en av
tjänster bör Konsumentkreditlagenövervägas nämiare. bör överses
med påavseende föreskrivna formkrav.

Utbudet olika tjänster Internet Vissa tjänsterär stort. ärav typer av
konsumenten dessutom beroende Intemetabonnemang ocht.ex. ettav,
e-postfunktion. Det saknas dock särskild lagstiftning för dessa och
andra s.k. immateriella tjänster. Konsumenten i dessa fall hänvisadeär
till standardavtal. Förutom jämkningsmöjligheter enligt 36§
avtalslagen åtgärderoch enligt lagen 1994:1512 avtalsvillkor iom
konsumentförhållanden står konsumenten särskilt skydd. Dessautan
s.k. immateriella tjänster betydelseär för den elektroniskastorav
handeln och bör enligt min mening omfattas konsumenträttsligtettav
skydd någoni form. Skyddet kan förstärkas med antingen lagstiftning
eller med hjälp Standardavtal utarbetade i samarbete mellanav
branschen och företrädare för konsumenterna. En kombination dessaav
åtgärder torde det ändamålsenliga skyddet och ligger väl i linjemestge
med svensk lagstiftningstradition.

Vad gäller vissa finansiella tjänster torde konsument-försäkrings-
lagen redan idag kunna tillämpas fullt Internettjänster, medanut
konsumentkreditlagens krav skriftlighet bör kunna till denanpassas

tekniken.nya
Det förekommer i utsträckning avtal kombinerarstor ochsom varor

tjänster på Internet. Som redovisats finns det inga enkla ochovan
tydliga regler frågan vilketavgör regelverk skall tillämpas isom som
dessa situationer. Eftersom bedömning måste i de enskildagörasen
fallen, måste det framstå betydande osäkerhet för såvälsom en
konsumenter näringsidkare inte vilket regelverksom att veta som
gäller. Denna osäkerhet gäller rimligen för näringsidkamaäven i sin
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Någon form rättsliginformation till konsumenterna. enkel lösning i av
svårreglering dockär att se.

Gratisprodukter

FråganMitt regleringförslag: konsumenternas rättigheter iom av
samband med gratisprodukter bör övervägas nämnare.

Vad gäller det utbud gratisprodukter erbjuds konsumenterstora av som
på Internet saknas såledessärskilt skydd. Leverantören svarar som

Ävenhuvudregel inte för fel brister ioch produkten. för falldet
konsumenten betalar mindre, symboliskt pris förnärmastett
exempelvis mjukvara möjligheterna gällande fel fåellerär göraatt att
skadestånd något går fel begränsade. Möjligen kan hävdas dessaattom
gåvors kommersiella karaktär dvs. det handlar i allmänhet inte om-
givmildhet i vanlig frånmening leverantörens sida skulle kunna-
motivera köprättsliga regler tillämpas analogivis iatt större
utsträckning Det bör dock i påpekasän sammanhanget detattannars.
finns påexempel freeware utbjuds till helt ideellt.gott om som synes

sådanEn gränsdragning dock fråga för rättstillämpningen.är en
Sammanfattningsvis får konstateras konsumenten, i avvaktanattnog

utvecklad fårrättspraxis, använda sig s.k. freeware i huvudsaken av
risk.egen

Genom det utbud gratisprodukter erbjuds Internetstora av som
kan det enligt min mening finnas skäl rättslig reglering.övervägaatt en
Frågor kring felansvar skadeståndoch torde med IT-samhällets

fåutveckling allt aktualitet.större Det kan därför finnas behoven av en
rättslig reglering tillförsäkrar konsumenten visst minirniskyddettsom

med avseendeäven gratisprodukter.

2.4 Pågående lagstiftningsarbete

Distansavtalsdirektivet och förslaget till distansavtalslagny

EG-direktivet 97/7/EG konsumentskydd vid distansavtal behandlarom
frågor distansförsäljning mellan konsumenter och leverantörerom
inom EU. Direktivet i maj 1997 och skall implementeratantogs ivara
svensk i juni årrätt 2000. Arbetet med implementeringsenast sker för
Sveriges del i samarbete med de övriga nordiska länderna. Direktivet är

s.k. minimidirektiv, dvs. stårdetett medlemsländerna fritt införaatt
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behållaeller eller omfattande i nationellaregler densträngare mer
lagstiftningen artikel 14. Ett förslag till svensk implementering har

tidigare redovisats i departementspromemoriannämntssom
Distansavtalslag föreslåsDs 1999:45. Lagen, heta lagsom om
konsumentskydd vid distansavtal hemförsäljningsavtaloch i kortforrn
distansavtalslag, såvälavsedd inkludera distansavtalär att som
hemförsäljningsavtal.

Med distansavtal i direktivets förståsmening ingåsavtal medsom
hjälp "varje teknik leverantören och konsumentenutan attav som,
samtidigt fysiskt närvarande, ingåendekan användas förär avtalettav
mellan dessa parter artikel bilaga2. I till direktivet exemplifierasen
sådana tekniker, sådan. påKonsumentavtale-postvarav anges som en

ingåsInternet emellertid endast undantagsvis användandegenom av e-
beställningen sker i stället oftast konsumentenpost, utan attgenom

fyller i beställningsformulär webbsidan. såledesDet sigett rör om
den teknik http hyper transfer protocol används generellttext som- -
för överföra webb-dokument Internet. Genom den allmännaatt
definitionen tillämplig teknik docktorde avtal Internet generelltöverav

Ävenomfattas direktivet. den föreslagna distansavtalslagen enligtärav
motiveringen avsedd omfatta handel Internet promemorianseatt

87.s.
Med distansavtal i direktivet vidare avtal köpavses om av varor

eller mellantjänster leverantör och konsument artikel 2. Meden en
torde lösa saker och det kan därför tveksamtvaror avses vara om

digitala produkter omfattas. Eftersom direktivet minimidirektivär ett
kan dock den svenske lagstiftaren besluta den svenska lagen skallatt
omfatta lös egendom generellt eller särskilt digitala produkter. Den
föreslagna distansavtalslagen tänkt omfatta lös egendomär ochatt
tjänster, och avsikten lagens tillämpningsområdeär skall omfattaatt

digitala produkteräven se promemorian 85.s.
Det krävs enligt direktivet vidare ingåttsavtalet har inomatt ramen

för med distansavtalsförsäljning eller erbjudandeett system tjänsterav
distans artikel 2. Det tycks därmed så leverantören måsteattvara

ha plan och viss kontinuitet i sin försäljning. Vidare har deten en
det ursprungliga initiativet måsteansetts att komma från

näringsidkaren, dvs. konsumenten måste något t.ex.reagera e-
postreklam eller postorderkatalog så kontakt etableras medatten
säljaren. Näringsidkaren såledesskall uppfordra konsumenten att ta ett
initiativ något kontakta näringsidkaren.sätt företagsatt Ettgenom
webbsida torde därvid kunna jämställas med postorderkatalog ochen
bör därmed betraktas utbud. Webbsidan innehåller vanligtvis,ettsom
förutom presentation och tjänster, instruktioner fören av varor att
konsumenten skall kunna sin beställning,göra fylla it.ex. att ettgenom
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måste uppfordratdärmed haelektroniskt formulär. Säljaren anses
föregåttinitiativ. konsumentenskonsumenten Vad haratt ta ett som

föreslagnapå betydelse. Denbesök webbsidan skulle därmed sakna
avseende.innehåller ingen definition i dettaCistansavtalslagen
definitionsådan medAvsaknaden definition har motiverats att enav en
direktivetiskulle kunna vadgränser änsätta snävare avsettsom var

innehållEG-domstolen i sista hand vilketch det är avgöratt somsom
promemorian ff.begreppet skall ha se 32anses s.

tillämpningsområde,frånVissa avtal undantagna direktivetsär
3.finansiellaexempelvis auktionsköp och tjänster artikel

Som redan i avsnitten och 2.2.3 tillförsäkras2.2.2nämnts
konsumenten direktivet till viss information innan avtaleträttgenom
ingås. alltsåInformationen skall i samband med erbjudandet, t.ex.ges

ingås.webbsidan, eller därefter innan Information skallavtaletmen
lämnas identitetbl.a. leverantörens och kostnader inklusive skatterom
och leveranskostnader artikel 4. Säljaren därtill skyldig iär att,
samband fullgörandet avtalet, informationsbekräf-konsumentenav ge
tslse, skriftlig eller i varaktig form denna informationannan
artikel 5. Det oklart vad med varaktig fonn. Klartär är attsom avses

omfattar skriftlig information och telefax. Förmodligen är ävendetta e-
tillfyllest, eftersom denna finns tillgänglig för konsumenten ochpost

papper.enkelt kan skrivas Enligt motiveringen till förslaget tillut
cistansavtalslag, innehållervilket motsvarande bestämmelse, skallen
kravet uppfyllt näringsidkaren har informationenöverlämnatanses om

pålagrad diskett, cd-rom eller i varaktig form promemoriansee-post
101.
Som i avsnitt 2.2.5 tillförsäkrasnämnts konsumenten vidare en

ångerrätt, dvs. frånträda ingångeträtt avtal. Fristen tillatt etten anges
minst sju arbetsdagar och räknas enligt huvudregeln från den dag
konsumenten eller dådet datum säljaren harmottar varan senare
skickat den nämnda informationsbekräftelsen. Om säljarenovan
underlåter skicka informationsbekräftelse, ångerfristen i ställetatt är tre
månader från mottagandet Motsvarande gäller för tjänster,av varan.

fristema dåräknas i stället från ingående.avtalets Konsumentenmen
skall vid ångerrättenutövandet inte kunna drabbas kostnadav av annan

den direkta kostnaden förin skicka tillbaka finnsDetatt ettvaran.
antal undantag ångerrätten,avseende bl.a. för tjänster påbörjatssom

4 Vad gäller finansiella tjänster har kommissionen lagt fram förslag tillett ett
särskilt direktiv distansförsäljning finansiella tjänster till konsumenter,om av
KOM1999 385 slutlig
43 Nordisk implementering distansavtalsdirektivet, Nordiska ministerrådet,av
Tema Nord 1998:532, 54 fs.
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inom de sju dagarna, tillverkats speciellt enligtharvaror som
önskemålkonsumentens skivor och datorprogramsamt vars

plombering har brutits artikel 6. I förslaget till distansavtalslag har
fristen enligt huvudregeln till 14 dagar.satts

Om inte har avtalats skall näringsidkaren fullgöra avtaletannat
inom från30 dagar den dag konsumenten lämnat sin beställning. Om
avtalet inte kan fullgöras eller tjänsten inte tillgängligärattp.g.a. varan
skall konsumenten underrättas detta och köpeskillingen skallom
återbetalas inom 30 dagar artikel 7. Motsvarande bestämmelser har
intagits i förslaget till distansavtalslag. Näringsidkarens skyldigheter då
avtalet inte kan fullgöras har i förslaget emellertid givits generellen
tillämpning såledesoch inte dåenbart de fall eller tjänstenavser varan
inte tillgänglig.är

Direktivet reglerar vidare användningen betalkort vidav
distansavtal. Med betalkort torde här alla kontokort i vidtyperavses av
bemärkelse/Medlemsländema därvid skyldiga tillär att attse
konsumenterna, vid bedräglig användning kortet dels kan begäraav
annulering betalning inom för avtal omfattasettav en ramen som av
direktivet, fådels utbetalda återkrediteradebelopp återbetaladeeller
artikel 8. Idepartementspromemorian med förslag till distansavtalslag
har anförts svensk redan idag uppfyller dessa krav någonrätt ochatt att
lagregel därför inte nödvändig se promemorianär 70 ff.s.

Medlemsländema vidare skyldiga vidtaär nödvändiga åtgärderatt
för förbjuda s.k. negativa säljmetoder, dvs. fall där säljarenatt levererar

eller tjänster föregående beställning och därvid kräverutanvaror en
Ävenreaktion från konsumenten artikel 9. beträffande denna artikel

har i departementspromemorian anförts svensk redan idagrättatt
innehåller motsvarande bestämmelser se promemorian 72.s.

Alla bestämmelser i direktivet gäller inte för alla avtal.typer av
Reglerna förhandsinformation, informationsbekräftelse, ångerrättom
och fullgörande gäller inte för avtal leverans livsmedel, dryckerom av
och andra för daglig konsumtion till konsuments bostad ellervaror en
arbetsplats distributörer regelbunden utkörning. Inte hellerav genom
gäller dessa bestämmelser för avtal tjänster inkvartering,om som avser

serveringsverksamhet ellertransport, fritidsaktiviteter leverantörenom
enligt avtalet skall tillhandahålla tjänsten viss dag eller underen en
angiven tidsperiod artikel 3. I motsvarande undantag harstort sett
föreslagits beträffande distansavtalslagen.

43 Nordisk implementering distansavtalsdirektivet, Nordiska ministerrådet,av
Tema Nord 1998:532, 99s.
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aspekter pårättsligadirektivtill vissaförslagU-kommissionensE om
marknadendenhandeln på inreelektroniskaden

tillförslag1998december ett23presenterade den ettKommissionen
denhandelnelektroniskadenaspekterrättsligavissadirektiv om

siktemarknaden. bestämmelserinnehållerFörslaget tarinre som
reglerenhetligainförahandelelektroniskunderlätta att somgenomatt

informationtjänsterinformationssamhälletsflödefrittsyftar till ett av
Härmedmedlemsländerna. stormellanservicessociety avses en

Internet,bedrivaskanverksamheterekonomiskaolikamängd som
gratis förtjänstereller ärtjänsterellerförsäljning somt.ex. varorav

andraochm.m.galleriorvia Internetinköpförtjänsteranvändaren,
Sökverktyg,uppslagsböcker,verksamhetervarierandemycket

utbudhela detomfattadärmedtordeFörslagetunderhållning m.m..
erbjudernäringsidkareDenInternet.konsumentenerbjuds somsom

företagoch detleverantörenbenämnsInternettjänsteroch övervaror
köperellertjänstensiganvänderkonsumenteller den varanavsom

användaren.benämns
AvInternet.handelninnehåller rad reglerFörslaget omen

kankonsumentskyddssynpunkt nämnasfrånbetydelsesärskild
följande.

laglandsvilketartikel 3bestämmelse0 innehållerFörslaget omen
leverantördirektivförslagetenligtleverantör avenen

s.k.denfölja,skalltjänsterinformationssamhällets
därlanddetinnebärPrincipenursprungslandsprincipen. att
intekriterier ochekonomiskaetablerad avserleverantören är
dentillseochverksamhetenkontrollskall atttekniska överutöva

tillämpligabestämmelsernationella ärmed deöverensstämmer som
såledesskyddarmyndigheternanationellamedlemsstat. Dei denna

ochgemenskapensövrigaterritoriumsåväl sitt eget som
får hellermedlemsstatEnmedlemsstaterna.i de andramedborgarna

informationssamhälletsdefria rörlighetendeninte begränsa av
oklarhetVissmedlemsstat.ihartjänster annanursprung ensom

denochomfattatänktprincipenråder vad ärännu att omom
internationellai denföreskrivspåverka detkommer att som

framgår förslagetSåvittjurisdiktion.ochlagvalprivaträtten avom
ingåttsavtalenligtavtalsförpliktelserdock inteomfattas avsom
föreslagitsdärtillharursprungslandsprincipen. Detkonsumenter av

från principenkonsumentskyddetmöjlighet undanta omatten

44 98 586 slutligKOM
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ursprungsland och därvid i stället tillämpa hemlandsprincipen,att se
kapitelnärmare

O Leverantörerna åläggs enkelt och stadigvarande hålla följandeatt
uppgifter tillgängliga för användaren: adress där företaget ärnamn,
etablerat, uppgifter inkl. e-postadress hur kontakt medtasom
säljaren, uppgifter registrering i handelsregister, eventuellaom
tillstånd och medlemskap i yrkesorganisationer avseende
lagreglerade verksamheter mervärdesskattenummer. Prisersamt
skall klart och otvetydigt.anges

0 Nya avtalsrättsliga bestämmelser införs. Dels kriterierna föranges
ingå elektroniskt avtal iatt vissa fall,ett åläggsdels leverantören att

informera formerna för ingående avtal elektroniskom väg.av
Det skall därmed inte kunna råda något tvivel avtal ingåsnär ettom
och hur detta praktiskt skall till. Vidare skall leverantören ställa
medel till användarens förfogande för korrigera handhavandefel.att

0 Användarnas fårätt sin sak prövadatt skall garanteras.
Medlemsstaterna skall därvid branschorganisationeruppmuntra att
utarbetar etiska principer, underlätta användningen extrajudiciellav
prövning t.ex. skiljedom via Internet, tillhandahålla snabb och
enkel möjlighet till anmälan till vanliga domstolar och utse
kontaktpersoner inom myndigheterna för konsumenter.

2.5 Gränsöverskridande handel

2.5.1 Inledning

Den elektroniska handeln medför ofrånkomligen svenskaatt
konsumenter köper produkter från utländska säljare. Svenska
konsumenter har naturligtvis handlat utomlands redan tidigare, viat.ex.
postorder eller på de problemsemesterresor, kan uppstå tordemen som
få aktualitetstörre den informationstekniken.en genom Genomnya
Internet det likaär enkelt beställa frånatt utlandet frånen vara som en
svensk leverantör, vilket torde medföra konsumenten köperatt där det
är förmånligt oberoendemest nationsgränser. Detta lederav
oundvikligen till frågor uppkommeratt vilket lands lag skallom som
gälla vid tvist, vilket lands domstol skallen tvistenavgöra ochsom
huruvida dom från land går verkställaett ien att land. För detett annat
fall rättssäkerheten brister i dessa avseenden kan den elektroniska
handelns utveckling komma hämmas eftersomatt konsumenten inte
litar på rättssystemet kanatt användas för lösa uppkomna tvister.att

Den svenska internationella privat- och innehållerprocessrätten
regler för situationeravgöraatt där det föreligger lagkonflikt, dvs.en
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rättsordningar.länderstvå fleraellertillanknytningrättsfrågan hardär
detdärvidutgörochprivat- processrätteninternationellasvenskaDen

skalllagkonfliktersådanavilkethjälpmedregelsystem,svenska av
ochkollisionsreglers.k.således endastinnehållerRegelverketlösas.

motsvarandeharländerAndratvisten.egentligainte denlöser
Denland.respektiveförendastgällerdessakollisionsregler, men

vilketalltså inte, är storoch ärprivat- processrätten avinternationella
rättsordning.internationellnågonbetydelse,

denfrågor inomdelvistillupphovhandelnelektroniska nyaDen ger
någoningåskanAvtal utanoch processrätten.privat-internationella

medländerolikasig ibefinnersäljareochköparetankeegentlig att
rättsordningar.skilda

olikabeträffandekollisionsreglema trebeskrivsföljandedetI
verkställighet.ocherkännandejurisdiktionområden: lagval, samt

förbetydelseharreglerdekoncentrerasFramställningen som
inteRedovisningen ärInternet.handlarkonsumentersvenska som

svenskadenredovisninguttömmandeavsedd avatt envara
regelverkenåberopadeDeochprivat- processrätten.internationella

specialregleringar.ochundantagsbestämmelserradinnehåller ofta en
harframställningenförbetydelsesaknarbestämmelsersådanaSå långt

ifrån.de bortsetts

Lagval2.5.2

medlösasuppstår skall denanknytninginternationellmedDå tvisten
nödvändigtvisintebehöverdetregler,civilrättsligavanligastöd menav

svenskaDentillämpas.skalllagdomstolslandetsinnebära att egen
vilkauppgift avgöraprivaträttens ärinternationella att

vilkenochfrämmandeenligt rättskall lösasrättsförhållanden som
om.sigså skallfallirättsordning det röra

svenskiinförlivatsvilkakonventioner,internationellaGenom
reglermedlemsstater ärför EU:slagstiftning, finns gemensammasom

svenskaharkonventionemaGenomkonventionsstater.samtligaför
rättssäkerhetuppnått ökadinom EUhandlarkonsumenter ensom

skall gälla.lands lagvilketgår förutsedet attatt somgenom
två lagar,främstlagvalsprinciperdessaSveriges delFör styrs av

ikonventionerinternationellainförlivatharSverigevilkagenom
lagtillämplig1964:528gäller lagenPrimärtsvensk rätt. om

vilkenIKL,lösa sakerköpinternationellabeträffande genomav
lagtillämpligHaagkonvention1955-årsinförlivadeSverige om

45 22uppl. 1999,ochinternationell privat- processrätt,SvenskBogdan, s.
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beträffande internationella köp lösa saker med svensk Denrätt.av mest
betydelsefulla för konsumenter dock lagenär 1998: 167 tillämpligom
lag för avtalsförpliktelser, vilken 1980-års konventiongenom om
tillämplig lag för avtalsförpliktelser Romkonventionen har
inkorporerats i svensk Lagenrätt. trädde i kraft den juli1 1998.

Romkonventionen generelltär subsidiär IKL.i förhållande tillsett
Vad gäller mitt uppdrag, dvs. konsumentens rättsliga ställning, dockär

betydelse den ändring i IKL gäller frånav den 1 juli 1998,som genom
vilken konsumentköp undantas från tillämpningsområde.IKL:s
Undantaget omfattar dels köp omfattas konsumentköplagen,som av
dels köp omfattas Romkonventionens särskildasom bestämmelserav

konsumentavtal. Detta har motiveratsom med Romkonventionenatt
innehåller särskilda regler för konsumentavtal och allaatt
konsumentavtal därför bör bedömas regler.enligt dessa Med detta
undantag framstår Romkonventionen det viktigaste instrumentetsom
vad gäller lagval i tvister med anledning konsumentköp.av

IKL

Som nämnts har IKL sin grund i internationellovan konvention,en
l955-års Haagkonvention, den tillämpas Sverige i förhållandemen av
till världens alla länder. Lagen saknar särskilda regler för
konsumentförhållanden, vilka heller inte primärt omfattas lagensav
tillämpningsområde. Konsumenter jämställs således fullt med andraut
avtalsparter.

IKL omfattar köp lösa saker. Härmed uppstårav samma
tolkningsfråga beträffande konsumentköplagen,som dvs. hur denna
definition förhåller sig till digitala produkter se avsnitt 2.3.1. På

sätt beträffandesamma konsumentköplagensom torde digitala
produkter kunna falla utanför IKL:s tillämpningsområde. Från
tillämpningsområdet undantas bl.a. köp värdepapper och, vilketav
redovisats de flesta konsumentköp.ovan, typer Inte heller tjänsterav
omfattas lagen. Vidare omfattas inteav frågor parternasom
rättshandlingsförmåga, köpeavtalets form eller sakrättsliga
frågeställningar.

Enligt 3 § kan fritt bestämmaparterna vilket lands lag skallsom
tillämpas köpet. Detta uttryck för den s.k. partsautonomin, dvs.

självaparternas rätt bestämmaatt vilket lands lag skall gälla, ärsom en

46Se artikel 21 i Romkonventionen
‘7 Lag 1998:169
4 Prop. 1997/98:14, 23s.
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utomlands. Detochbåde Sverigeiprincipvedertagensedan länge
någonland därilagenväljer ettvanligaste torde avparternaattvara

anknytning.naturligavtalet harvilkettillellerhör hemmadem en
särskiltlands lagtredje ärpekaväljakanVidare ut ettatt somparterna

finns. iPrincipenmarknadendominerandedenvälutvecklad eller där
normaltSäljaren,konsumentvänlig.särskiltemellertid inte3 § är som
stödmedkonsumentavtal, tordeformuleringenvidhar avövertaget av
nackdelfritt tilllagvalsfrågan tämligenkunnabestämmelsedenna styra

lagstiftninganvisai avtaletexempelvisför konsumenten, att engenom
konsumentskydd.med svagt

gälla,skalllagvilket landshar avtalatinteOm somparterna om
dåhemvist hansittsäljaren harland däri det§ lagen tarskall enligt 4
driftställefastsäljaren harfalldettillämpas. Förbeställningen ettemot

i detdock lagenbeställningen skallhan däri land och emottarannat
tillämpas. ibeställningen köparensOm säljarenlandet mottar

tillämpas.lands lagskall dettahemland,

Romkonventionen

förlagvalreglerskapatskonventionen harGenom gemensamma om
Även skallicke-fördragsslutandeiEU-området. lagarhela stater

bestämmelser.konventionenssådan anvisas enligtlagtillämpas om en
i princip allatillämpningsområde omfattarKonventionens typer av

ochavtalallavarmedförmögenhetsrättsliga avtal, typer avavses
partema.förhållandet mellanspörsmålavtalsrättsliga rörsom

angåendeavtalallaomfattar därmedRomkonventionen typer varorav
kan erbjudas Internet.och tjänster som

avtalhuvudregelnartikel 3konventionensI att ettanges
angående huvudregelnjfrvalttillämpas den lag harparterna ovansom

enligt IKL.
skallanvisat tillämplig lag i avtaletinte harFör det fall parterna

lagen i det landavtalet underkastatenligt artikel 4 i konventionen vara
radinnebäranknytning till. Dettahardet närmast att ensom

tillämplig lag,för valetomständigheter blir relevanta t.ex. parternasav
däravtalet ingicks och platsenmedborgarskap, platsen därhemvist och

49Pålsson, tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 1998, 5.44Romkonventionen -50 angående ff. för i artikelnfast driftställe SVJT 1998, 825 BogdanSe Bogdan, s.
språket påfram webbsida under vissa förutsättningartanken ärt.ex. attatt en -

webbsidanpriserna i domännamnet .se ochsvenska, SEK, är attatt attanges
fastautomatiskt bekräftar beställningar kan tänkasoch utgöra etttar emot -

driftställe i mening.IKL:s
51Pålsson, 32a.a., s.
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avtalet skall fullgöras. En helhetsbedömning får slutligen vilketavgöra
lands lag har den närmaste anknytningen tillsom avtalet och som

tillämpas.därmed skall
Artikel 4 innehåller emellertid flera hjälpregler till stöd för

bedömningen. Enligt den betydelsefulla hjälpregelnmest skall det
lands lag gälla där den skall utföra denpart för avtaletsom
karakteristiska prestationen har sin vistelseort, sin centrala förvaltning
eller sitt verksamhetsställe. Vid köp lös egendom och tjänsterav
innebär hjälpregeln lagen i det landatt där säljaren finns som
huvudregel skall tillämpas på avtalet. Denna regel givetvisär till
nackdel för konsumenten, kanske tvingas lita till lagstiftningensom i

för denna relativtett okänt land. Om emellertid säljaren har ett
verksamhetsställe på och avtalet skall fullgörasort därifrån,annan skall
lagen tillämpas.den orten

Som framgått varken artikel 3tar eller 4 hänsynovan till någonatt
skulle typisktparternaav densett än andra.vara Reglernasvagare är

därmed direkt ofördelaktiga för konsumenter, i praktiken skulle hasom
små möjligheter tillvara sinatt ta enligträtt dessa bestämmelser.
Romkonventionen innehåller dock i artikel 5 särskilda bestämmelser
till skydd för konsumenter och dessa träder i stället för de ovan
beskrivna lagvalsprincipema.

Enligt artikel 5 med konsumentavtal avtalmenas leveransom av
eller utförande tjänstervaror konsumentenav fören person

ändamål kan ligga utanförsom hans affärsverksamhetanses eller
yrkesverksamhet och avtal kredit för sådana prestationer.om
Genom definitionen undantas fast egendom, och lös egendom i form av
värdepapper och immateriella rättigheter. Sådan egendom kan
nämligen knappast betecknas varor. Det beträffandeär ävensom
Romkonventionens artikel 5 tveksamt digitala produkter omfattasom

varor.begreppet Från tillämpningsområdetav vidaregörs antalett
generella undantag, nämligen för transportavtal t.ex. vanliga tåg- och
flygbiljetter, artikeln omfattar dock s.k.men paketresor och tjänster

skall utföras i landsom ett därän konsumentenannat har sin vanliga
vistelseort.

För det fall avtalet faller inomatt artikelns tillämpningsområde skall
lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpas

52Pålsson, 53 fa.a., s.
53 Se fotnot 50. Bogdan för i artikeln fram tanken webbsida,att under deen
angivna förutsättningarna, kan tänkas utgöra verksamhetsställeett iäven
Romkonventionens mening.
54Pålsson, 72a.a., s.
55Herre, 95 fa.a., s.
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detFörgälla.lagsvenskskallkonsumentersvenskafördvs.avtalet,
intefår dettalaglandsharavtalet annati ettangettfall parterna

honomtillförsäkrasskydddetberövaskonsumentenmedföra somatt
vanligasinharhanland däri deti lagenreglertvingandeenligt
lagval iavtalatinnebärregel parternaSistnämnda ettattvistelseort. av

signöjabehöveraldrigkonsumentsvenskgäller,sigoch för att enmen
svenskatvingandedeniskydd änmed sämre gessomett

detordeprincipernaangivnaDekonsumentskyddslagstiftningen. ge
internationellvidtrygghetbetydandekonsumenternasvenska en

handel.
skall5artikelikonsumentskyddsreglemasärskilda varadeFör att

ingåtts underhar treavtaletemellertidfordras en avtillämpliga att
särskiltföregåttsharAvtalet ett1omständigheter:alternativa av

sinharkonsumentenland däri dettill konsumentenriktatanbud
därharoch konsumentendärannonseringellervistelseortvanliga av

ingående. 2avtaletsnödvändiga föråtgärdervidtagit de varsom
konsumentensmottagithardennesellerSäljaren representant

3vistelseort.vanligasinharland där konsumentenibeställning det
ilandtillför konsumenten annatettharSäljaren arrangerat resaen

singjordekonsumentenochköpafå konsumentensyfte attatt
såledesmåsteförutsättningardessadär. Enbeställning varatreav

hemlandetsåtnjutakunnaskallkonsumentenföruppfylld att
konsumentskydd.

exempelvisanbud och annonsering attsärskiltMed enmenas
använderSverige,ihemförsäljning tv-bedrivernäringsidkareutländsk

tillriktadpostorderförsäljningbedriverSverige,tillriktadreklam
tidningariliknandeellerkatalogersvenskar samt annonserargenom

Även utländskaiSverige.ispridningharoch annonserutgessom
svenskatillmån signågon riktatifå denverkantidningar kan om

främstför avtaletåtgärdernödvändigaMedkonsumenter. avses
hemland.frånske konsumentenssåledes skallbeställningen, som

handlarsvensk konsumentsituationerFråga i vilkaär somen
fådärmedochkonsumentskyddsregleråberopa dessakanInternet
haavtaletskallförsta falletdetavtalet. Itillämpassvensk rätt att

kanDettasvenske konsumenten.till denföregåtts särskilt anbudettav
vanligmeddirektreklamviaexempelvis via eller postske e-post annan

företagetsbesökerdärefterkonsumententelefon. Omeller per
artikel 5ibestämmelsernatordeproduktoch köperwebbsida varaen

iföregåtts annonseringavtalet hafallet skalldet andratillämpliga. I av
tidningarivanligtAnnonseringhemland. sättkonsumentens t.ex.
i vilkenoklartbeskrivits Detharliknande äroch merovan.

56Pålsson, f74a.a., s.
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utsträckning annonsering Internet kan riktad till svenskaanses vara
konsumenter. Samma torde enligt min mening kunna förasresonemang

beträffande marknadsföringslagens tillämpningsområde,som avsnittse
Ännu2.2.3. fråga hur deär möjligheterna meden nya

direktmarknadsföring via skall bedömas i detta sammanhang.e-post I
stället för rikta sin annonsering tillatt eller flera länder kan säljarenett
välja rikta sig till utvalda individeratt i flera länder. En rimlig tolkning

bestämmelserna torde enligt min mening medföraav detta fåratt
betraktas särskilda anbud Ävenriktade till respektive konsument.som
det förhållandet artikel 5 stadgaratt anbudet skall ha riktats tillatt
konsumenten det landi där han har sin vanliga vistelseort eller av
annonsering där kan tyckas medföra tolkningssvårigheter.

Klart verkar emellertid för det fall svenskatt konsumentvara en
föregående anbudutan eller annonsering besöker utländsk webbsidaen
saknar svensk anknytning konsumentskyddetsom är i artikel 5 inte

tillämpligt.

Valet mellan IKL och Romkonventionen

Sammanfattningsvis konsumentskyddetär inom den internationella
privaträtten beroende flera faktorer. Vad gäller konsumentavtalav skall
i första hand Romkonventionens artikel 5 tillämpas. Om avtalet faller
utanför tillämpningsområdet för denna artikel, ändå är ettmen
konsumentköp omfattas konsumentköplagenssom av
tillämpningsområde skall Romkonventionens allmänna regler gälla.
Om avtalet faller utanför konsumentköplagensäven
tillämpningsområde skall IKL tillämpas. Eftersom IKL endast gäller
lösa saker kan köp digitala produkter komma fallaav utanföratt även
IKL:s tillämpningsområde. Konsumenten därvid, återigen,är hänvisad
till Romkonventionens allmänna regler, omfattar allasom typer av
förrnögenhetsrättsliga avtal.

Sammanfattningsvis kan lagvalet beträffande konsumentköp viaett
Internet, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, komma att
bedömas på fyra olika Exemplensätt. nedan har utgångspunktsom att
digitala produkter inte lösautgör saker. För det fall detta antagande inte
stämmer blir självfallet resultatet För samtligaett annat. exempel gäller

57 I sammanhanget bör också nämnas regeln internationellt tvingandeom
bestämmelser i artikel 7 i Romkonventionen. Enligt artikeln kan i vissa fall svensk
domstol tillämpa svenska regler även lagvalsreglerna anvisarom landsett annatlag. Det får oklart detta innebäranses detom svenska, tvingandeatt
konsumentskyddet kan tillämpas avtal med hänvisningett till denna artikel sePålsson, 118a.a., s.
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åtgärdervidtagit dehaskallhemlandetikonsumentendessutom att
ingående.för avtaletsnödvändigaärsom

anbud ellersärskiltföregåssaklösköpKonsumentens ettavenav
medförvilketsvenska konsumenter,till attannonsering riktad

svensktillämpligt ochblirRomkonventionenikonsumentskyddet
gälla.huvudregelskallrätt som

föregående elleranbudsak,lösköperKonsumenten utanmenen
blirfalldettaIkonsumenter.till svenskariktadannonsering
detmedförvilkettillämpliga,reglerallmännaRomkonventionens att

skallhemlands lageller säljarensavtalatharlands lag parternasom
gälla.

särskiltföregåsdigital produktköpKonsumentens ettavav en
falldettaItill svenska konsumenter.annonsering riktadanbud eller

vilkettillämpliga,blirreglerallmännaRomkonventionensblir
säljarensavtalat ellerharmedför det lands lag parternaatt som

lag skall gälla.hemlands
föregående anbuddigital produkt,köper4. Konsumenten utanmenen

blirfallI dettasvenska konsumenter.tillannonsering riktadeller
medför detvilkettillämpliga,reglerRomkonventionens allmänna att

skallhemlands lagsäljarensavtalat ellerharlands lag parternasom
gälla.

Länder utanför EU

ochdomstolar IKLsvenskatillämparSom nämnts ovan
tillförhållande inte anslutnatill länderRomkonventionen i äräven som

VilkaRomkonventionen.l955-års respektiveHaagkonvention
i sin tillämparutanför EU-kretsenlandprinciper respektive tursom

från till land.skiftar land
särskildinnehåller artikel 12.2iDistansavtalsdirektivet en

intebestämmelsen skall konsumentenEnligtbestämmelse lagval.om
distansavtalsdirektivetskyddkunna berövas det även omger,som

Förutsättningenavtalet.utanför skall tillämpas ärlagen i land EUett
medlemsstaterstill eller fleraanknytningdock avtalet har näraatt en

territorium. innehåller förslag tilldepartementspromemoriadenI som
intagits bestämmelsedirektivet harimplementeringsvensk avenav

innehåll.motsvarande

58 förhållande tillsubsidiär iRomkonventionen dennaEnligt 20 i ärart
distansavtalsdirektivetidistansavtalsdirektivet, varför den angivna regeln över.tar
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Dessutom innehåller lagen 1994:1512 avtalsvillkor iom
konsumentförhållanden särskild regel lagval. Ett avtalsvillkoren om

lagen i land utanföratt EU/EES skallsom tillämpas påanger ett ett
avtal gäller inte frågai regler oskäliga avtalsvillkor lagen iom om om

EU/EES-landett skall tillämpas på avtalet och denna lagannars ettger
bättre skydd 13 §.

2.5.3 Jurisdiktion

En tillämpning de i avsnitt 2.5.2 beskrivna reglerna påav svaretger
frågan vilket lands lag skall tillämpas på avtalet. En ytterligaresom
fråga måste besvaras emellertidär vilket landssom domstol ärsom
behörig tvisten. Frågornaavgöraatt hänger inte nödvändigtvis samman,
dvs. det förhållandet svensk lag skall tillämpas påatt avtalet innebär
inte automatiskt svensk domstol skallatt tvisten. Detavgöra alltsåär
möjligt för utländsk domstol tillämpa svensk medanatt rätt, svensken
domstol kan tvist iavgöra enlighet med utländsk rättsordning.en en

Enligt huvudregeln i 10 kap 1 § rättegångsbalken skall enligt svensk
talanrätt väckas på den där svaranden har sitt hemvist.ort Enligt 10

kap 8 § balk kan emellertid konsument ia samma de flesta fall alltiden
väcka hemort.talan sin Det finns emellertid särskildaegen regler

i vissa fall träder i stället för dessasom bestämmelser. För Sveriges del
dessautgörs regler i huvudsak de s.k. Bryssel- ochav

Luganokonventionema.

Bryssel- och Luganokonventionerna

Brysselkonventionen från år 1968 dåvarandeutgör EG:s regelverk om
domstolars behörighet och trädde i kraft mellan EG:sm.m.
ursprungliga medlemsstater år 1973. Redan vid denna tid uttryckte den
svenska regeringen intresse för knyta Sverige ochatt andra EFTA-
länder till detta regelverk. Eftersom Brysselkonventionen stod öppen
endast för EG:s medlemsländer dock anslutning tillvar en
konventionen inte möjlig. I stället utarbetades, i samarbete mellan EG
och EFTA, konvention vilkenseparaten konferens iantogs en
Lugano år 1988 i närvaro medlemsländerna i EG och EFTA, denav

59 Regeln gäller endast värdet det yrkas uppenbartom inte överstigerav som ett
halvt basbelopp 18 200 kr för år 1999.
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LuganokonventionenträddeSveriges delLuganokonventionen. Förs.k.
1993.60ikraft den januaril

tillträdaSverigei förpliktigadesEUGenom medlemskapet att
fr.0.m. den lverkanockså skett medharBrysselkonventionen, vilket

1999.6 framförföreträdeBrysselkonventionen harjanuari
SverigesförkommerLuganokonventionenochLuganokonventionen

inteEFTA-länderfå endast debetydelsedel därmed gentemotatt som
tillträttlandetdvs. Island näri EU,medlemmarär

Schweiz.ochLuganokonventionen, Norge
fullständigtbåda i detkonventionernaDe närmasteöverensstämmer

någon reglerbetydelseskillnadenmed varandra. Den enda omavserav
konvention,respektiveenhetlig tolkningsäkerställande genomavav en

EG-domstolen. Vadhänvisar tillvilka Brysselkonventionen sägssom
också beträffandegiltighetBrysselkonventionen har därmednedan om

Luganokonventionen.
tillämpligBrysselkonventionen enligt artikel l privaträttensär

lagstiftningoffentligrättsligområde, vilket innebär Skatterätt,att annan
frågor rörandebl.a.Straffrätt faller utanför. Vidare undantasoch

Köprättsligaställning familjerätten.enskilda rättsliga ochpersoners
frågor för utredningen omfattas dock.intresseav

harEnligt Brysselkonventionen talan denartikel 2 i skall mot som
hemvist domstol i deni konventionsstat väckas vid staten.en en

i vilken denne medborgare.Bestämmelsen gäller oberoende ärstatav
finns dock saknarDet antal undantag till huvudregeln, störreett som

betydelse i tillämpning bestämmelsendetta sammanhang. En av
innebär således svensk konsument vill väcka talan motatt som enen
utländsk näringsidkare i utländskhuvudregel har väcka talanattsom
domstol.

finnsDet i konventionens artikel undantag till5 antalett
Såvitthuvudregeln. intresse vidhär kan talan i stället väckasär av

domstolen i den där filial, eller etablering ärort agenturen annan
därfbelägen tvisten hänför sig till verksamhetenom

innehållerBrysselkonventionen i artiklarna särskilt skydd13-15 ett
för konsumenter. ingåttsBestämmelserna gäller "avtal harsom av en

60Lag 1992:794 domstols internationella behörighet och verkställighetom om av
utländska domar enligt Luganokonventionen
61Lag 1998:358 domstols internationella behörighet och verkställighetom om av
utländska domar enligt Brysselkonventionen
62 Luganokonventionen kan därtill tillämplig länder varkengöras även ärsom
anslutna till EU eller EFTA.
63 Se fotnoterna 50 och 53. Bogdan för i artikeln fram tanken webbsida,att en
under de angivna förutsättningarna, kan tänkas etableringsställe iäven utgöra ett
Brysselkonventionens mening.
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för ändamål kan ligga utanför hans affärsverksamhetperson som anses
eller yrkesverksamhet. Det vidare förutsatt attsynes vara

näringsidkaremedkontrahenten har uppträtt som
Bestämmelserna inte heltäckandeär vad Påkonsumentavtal.avser

två områden bestämmelserna dockär otvetydigt tillämpliga. Detta
gäller dels avbetalningsköp, låndels eller kredit skallannan som
finansiera köp Transportavtal emellertid direktär undantagnaav varor.
från tillämpningsområdet och försäkringsavtal speciellt reglerade.är

Vad gäller konsumentavtal i övrigt, dvs. flertalet de fall ärav som
aktuella för utredningen, tillämpningen bestämmelsernaär beroendeav

två villkor: 1 avtalet skall föregåttsha särskilt anbud riktatav ettav
till konsumenten i den konventionsstat där han har hemvist, eller av
annonsering där, och 2 konsumenten skall ha vidtagit de för avtalets
ingående nödvändiga åtgärderna i det landet. Om avtalsparten inte har
hemvist i konventionsstat, räcker det i stället med denne haren att en
filial, eller liknande i sådan föragentur konventionen skallstat atten

tillämplig. De tvåangivna villkoren uppfylldavara ovan anses
exempelvis vid postorderförsäljning baserad tidningsannonsering i
konsumentens hemvistland, på kataloger har tillställtssom
konsumenten direktreklam.°5eller annan

För det fall de beskrivna förutsättningarna uppfyllda, harärovan
konsumenten valfrihet i fråga vilket lands domstol han skallen om
väcka talan Enligt artikel 14 kan konsumenten välja väcka talanatt
antingen i det land där säljaren har sitt hemvist, eller i sitt land.eget
Om säljaren vill väcka talan konsumenten, skall detta dockmot alltid
ske i konsumentens hemland.

Liksom fallet med lagvalsreglemaär i Romkonventionen, är
reglerna konsumentskydd i Brysselkonventionen alltsåom inte utan
vidare tillämpliga elektronisk handel Internet. De villkor som
gäller för de olika bestämmelsernaatt skall tillämpliga iär stortvara

desamma i de bådasett konventionema. Beträffande anbud och
annonsering såledeskan hänvisas till avseenderesonemanget ovan
Romkonventionen. Således finns det beträffandeäven
Brysselkonventionen alternativa, tänkbara bedömningar med anledning

elektronisk handel: l Köpet har föregåttsav särskilt anbudettav
riktat till konsumenten i Sverige eller annonsering i Sverige, vilketav
medför den svenske konsumentenatt kan välja föra talan i Sverigeatt
eller i säljarens hemland. 2 Köpet har inte föregåtts riktat anbudettav
eller annonsering i Sverige. I detta fallav är svensk konsumenten

64Pålsson, Bryssel- och Luganokonventionerna, 1995, 122s.65Pålsson, 123a.a., s.
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utländskidvs.hemland,säljarensiväcka talanhänvisad till enatt
domstol.

jurisdiktiongällervadtill regleringFörslag ny

regleringtillförslagantagiti juli 1999EU-kommissionen har ett ny
ministerrådetantagitsförslaget harjurisdiktion. Närbeträffande av

Enligtförordning.medBrysselkonventionenkommer ersättasatt en
förslagetförbättringar ochflerarevideringeninnebärkommissionen

konsumentavtal.allaomfattarbestämmelserinnehåller bl.a. somnya
fortsattaskallhandelnelektroniskabeträffande denSärskilt

målet kommissionenenligt1999 ochföras under höstendiskussioner är
behovbalans mellan konsumenternasinföra skaparregler avatt som en

handeln. Detaljernaelektroniskautveckla denintressetskydd och attav
redovisningnågonvarförstund inte kända,i skrivandei förslaget är

betänkande.inte i dettakan ske

utanför U/EF A-områdetLänder TE

EU/EFTA-området gällerjurisdiktionskonflikter utanförBeträffande
måhända tillämpningförsiktig, analogför svenska domstolar aven,

rättegångsbalken.reglerna i svenskaden
rättegångsbalken föreligger svensk domsrättEnligt lO kap §1 om

svarandensvaranden har hemvist i Sverige. gällerDetsamma är enom
sådantjuridisk och styrelsen har sitt här eller, sätesäteperson om

i föreliggersaknas, förvaltningen finns Sverige. Enligt 10 kap 3 §om
Sverige.isvensk domsrätt för det fall svaranden har egendomäven

Också ingåttsavtalet har i Sverige föreligger enligt 10 kap 4§om
fastsvensk domsrätt, liksom enligt 10 kap 5 företag har§ ett ettom

driftställe i Sverige och tvisten har uppkommit grund av
där.verksamheten

Även rättegångsbalken innehåller förregler till skydd konsumenter.
Enligt får10 kap 8 § svensk konsument, under förutsättning atta en
värdet det omtvistade uppenbart inte överstiger halvt basbelopp,ettav
alltid väcka talan vid på den där han har sitt hemvist.rätten ort

såsomBestämmelsen inte, de internationella konventionema,tar

66 Enligt rättsfallet NJA 1981 386 dock inte föregendom avsedds. avses
personligt bruk under tillfällig vistelse i Sverige.
67Se fotnoterna 50, 53 63.och Bogdan för i artikeln fram tanken webbsida,att en
under de angivna förutsättningarna, kan tänkas driftställe iutgöra ävenett
rättegångsbalkens mening.
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hänsyn till vad föregått frågaiavtalet anbud och annonseringsom om
och därför vidsträcktär motsvarande bestämmelser där. Värdetänmer

bestämmelsen bör dock uppskattas med beaktande vad nedanav av som
möjligheterna till verkställighet i tredje land.sägs om

2.5.4 Erkännande och verkställighet

Med stöd de regler redovisats i avsnitten 2.5.2 och 2.5.3av som ovan
kan således fastställa dels vilket lands lag skall tillämpas påman som
avtalet, dels i vilket rättegångenland skall Med stöd dettaäga rum. av
kan konsumenten således utverka dom säljaren. Domen kanmoten
fastställa exempelvis säljaren återbetalaskall köpeskillingen tillatt
konsumenten eller konsumenten har få Enrättatt att en ny vara.
utgångspunkt bör självfallet säljaren sig efter domstolensrättarattvara
avgörande och infriar sina förpliktelser konsumenten. Förgentemot att

med domar med anledning gränsöverskridande handel skallsystemet av
fungera krävs emellertid det finns regler tvingar förlorandeatt som en

så behövs efter ingripande myndigheter,part att, sig efterrättaom av
domstols avgörande. Domen blir helt värde.en utanannars
För Sveriges del gäller enligt 3 kap 2 § utsökningsbalken att

verkställighet utländsk dom inte får ske det inte finns förstödav om
detta i särskilda föreskrifter. sådanaEn rad föreskrifter finns inom
olika områden.

För Sveriges del har anslutningen till först Luganokonventionen och
därefter Brysselkonventionen medfört förändring området.storen
Tidigare har generella regler privaträttens område funnitsmer
endast beträffande nordiska, schweiziska och österrikiska domar,
medan det i övrigt endast har funnits specialregler för vissa specifika
områden.

För den svenske konsumenten det förmodligenär intressestörstav
huruvida svensk dom kan verkställas i land Sverige, dvs.änen ett annat
det land där säljaren finns. Genom bådade konventionema har
konsumentens möjligheter förutse sådana möjligheter ökat,att
åtminstone i vårt närområde.

Bryssel- och Luganokonventionerna

I den internationella skiljer erkännandeprocessrätten domman av
och verkställighet dom. Med erkännande domen vinnerav attavses
såväl positiv negativ rättskraft i land, dvs. domen fårsom ett annat att

rättsliga verkan i det andra landet landets domar.samma som egna
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iverkställigheterkännande ochBestämmelserna om
faller inomomfattar alla domarBrysselkonventionen som

tillämpningsområde, inom privaträttensbl.a. domarkonventionens
omfattas.domstolområde. har meddelatsavgörandenEndast av ensom

Brysselkonventionen, gällervadLiksom tidigare gäller sägsatt omsom
förhållandet grundar sigdomenLuganokonventionen. Detäven att

elektronisk handel har ingenrättsförhållande anknytning tillmedett
förregler gällererkännande och verkställighet. Sammabetydelse för

område.privaträttenssamtliga domar inom
meddelatsenligt artikel 26 dom harEnligt huvudregeln skall en som

konventionsstatemakonventionsstat erkännas i de andrai utan atten
emellertid,gällernågot särskilt förfarande behöver anlitas. Undantag

avgjort tvistsåvitt för det fall domstol harhär betydelse,är att enenav
åsidosättande konsumentskyddsreglema ide tvingandemed av

inte fårkonventionen, i vilket fall domen erkännas. Konsumenten ges
forumfråganbeträffande idärmed dubbelt skyddett

Brysselkonventionen.
således utgå frånEn svensk konsument har huvudregel att attsom

Sverige i samtligadom meddelad i har rättsverkanen samma
Något särskilt förfarande i intekonventionsstater. sammanhangetär

föreskrivet.
fåNär det sedan gäller domen verkställd iatt en annan

konventionsstat förfarandet formalistiskt. Verkställighet kanär mer
fråganenligt förstartikel 31 ske sedan har s.k.prövats ettgenom

exekvaturförfarande, efterdvs. domen ansökan förklaratsatt partav
Fråganverkställbar. verkställighet inledningsvis inteärvara om

beroende domen har vunnit laga kraft.attav
Syftet proceduren skall snabb och enkel. Varje land skallär att vara

till vilken myndighet få ståndskall vända sig för tillpartange en en
sådan prövning, vilket för Sveriges del Svea hovrätt i Stockholm.är
Sökanden skyldig delgivningsadress i den domstolsär att uppge en
domkrets saken, eller ställa ombud för sig denprövar orten.som
Den angivna fråganmyndigheten skall därefter förstavgöra utan att
höra Avgörandet skall sedan delges gäldenären, beredsmotparten. som
tillfälle överklaga avgörandet enligt nationella regler i det land däratt
prövningen har skett. I Sverige överklagas förstbeslutet i Svea hovrätt

domstolen.och därefter till Högsta I detta skede handläggningenav
målet också,kan begäran, förklaras vilande i avvaktan lagaparts

68 såledesSvea hovrätt beslutar såväl inledningsvis, efter överklagandet. Densom
måletdomare handlagt i förstadet skedet jävig idock fortsättningen. Vidärsom

den andra prövningen förfarandet alltid kontradiktoriskt, dvs. beredsär motparten
tillfälle Pålsson,bemöta talan se 222.att a.a., s.
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kraft. Domen kan därefter verkställas Eventuellasvensk dom.som en
kostnader för förfarandet bestäms i varje förland sig och hänsyn skall
därvid till målethar haft rättshjälp i tidigare.tas partenom

Den fåsvenska konsument vill svensk dom verkställd isom en en
konventionsstat såledeshar igenom den beskrivnaattannan ovan

proceduren i detta land.

regleringNy beträffande erkännande och verkställighet

Det förslag till förordning EU-kommissionen har antagit och isom som
korthet redogjorts föregåendeför i avsnitt innehåller också reglernya
beträffande erkännande och verkställighet. Förslaget innehåller enligt
kommissionen regler enklare och snabbare för få domsättett attom en

meddelats i medlemsstat omedelbart verkställd isom en en annan
medlemsstat. Som detaljernanämnts i förslaget i skrivandeärovan
stund inte kända.

Länder utanför U/EFE TA-området

Konsumenten kan inom EU/EFTA-området utgå från samtligaatt
länder tillämpar de regler beskrivits En svensk dom erkännssom ovan.
och verkställbar i hela området.är

I vilken utsträckning svensk dom kan verkställas i landetten
utanför detta område beror detta lands internationella processrätt

någotoch generellt kan därför inte Möjligheten få domensvar attges.
verkställd i sådant land måste undersökas i varje enskilt fall.ett

2.5.5 Alternativa tvistlösningsmetoder

Mot bakgrund den relativt omständliga och det förav process
konsumenten svårtillgängliga regelverket avseende tvister vid
gränsöverskridande handel torde det finnas behov flexibelav en mer
metod för tvistlösning mellan näringsidkare och konsumenter vid
elektronisk handel. Sådana metoder kan såvältänkas i offentlig som
privat regi.

Det ligger tillhandsnära inledningsvis jämförelseatt göra meden
Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden statlig myndighetär ochen

instruktion.dessstyrs Närrmden har bl.a. uppgiftgenom prövaattsom
konsumenttvister beträffande tjänster och andra nyttighetervaror, samt

69Förordning 1998: 1583 med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
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Vissatvisten bör lösas.rekommendation för hur typer varoravge en
fastprövning,frånundantagits nämndensoch tjänster har t.ex.

minimibelopp.finns fastställdaför vissa ärendetyperegendom, och
Ärendena domarerfarenhetordförande jurist medavgörs enav en --

ochnäringsidkar-till lika antal företräderoch ledamöter som
för ochFörfarandet avgiftsfrittkonsumentintressena. är parterna

månader. avgörandenNämndenshandläggningstiden normalt 4-5 ärär
tvång.och inte verkställasinte bindande för kanparterna genom

dock deinte heller överklagas. DetAvgörandena kan som omsynes
många har sinflesta företagare följer rekommendationerna och genom

åtagit avgörandenbranschorganisation sig detta. Nämndens ärgöraatt
frånbetydelsefulla konsumentskyddssynpunkt.därmed

påexempelAllmänna reklamationsnämndens verksamhet utgör ett
konsumentförhållanden relativt snabb, enkel ochtvistlösning i ärsom

såvälbillig. Därtill nämnden ha konsumenternas somsynes
näringslivets förtroende. elektronisk handel inom SverigeVad gäller
kan nämnden fylla lika viktig funktion tidigare ikomma att en som
samband vanlig finnas behovmed handel. Det däremot ensynes av
snabb och enkel för tvistlösning avseende denmetod
gränsöverskridande elektroniska handeln.

Önskemål sådan modell har i avsnitt 2.4nämntsom en som
framställts EU-kommissionen i förslaget till direktiv vissaav om
rättsliga aspekter den elektroniska handeln inre marknaden,den
artikel framgår17. förslaget skall tillAv medlemsstaterna detatt attse

tillåtet använda metoder för extrajudiciell lösning tvister, bl.a.är att av
med hjälp lämpliga elektroniska förbindelser. Kommissionen harav
motiverat förslaget sådanamed metoder tycks mycket lämpadeatt vara
för vissa tvister småInternet med tanke de belopp aktuellaärsom
och frånstorlek. Parterna kan kan avskräckasparternas attannars
inleda rättsliga förfaranden tankegångkostnaderna. Sammap.g.a.
återfinns i kommissionens förslag till direktiv distansförsäljningom av

konsumenterfinansiella tjänster till och i OECD:s förslag till
handel".riktlinjer konsumentskydd vid elektroniskom

7° KOM 1999385 slutlig
7 Draft recommendation of the council concerning guidelines for consumer
protection the of electronic DSTI/CP984/REV5context commerce,

IT4 19-1555Konsumenternaoch
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överväganden2.5.6 och förslag

Mitt förslag: Sverige bör inom för det europeiska samarbetetramen
förverka förenkling de särskilda konsumentskyddsreglema ien av

de berörda konventionerna. Det enligt min mening vidareär
önskvärt arbetar för tillskapandet utomjudiciellaatt man av
tvistlösningsformer erbjuder konsumenterna snabb, enkelsom en

och kostnadseffektivöppen lösning Internetrelaterade
konsumenttvister.

Den elektroniska handeln kommer med all säkerhet innebäraatt en
betydligt frekvent tillämpning de regler inom den svenskamer av
internationella privat- och innehållerprocessrätten som
konsumentskyddsbestämmelser. Det därför vikt dessaär ärstor attav
förutsebara och överskådliga. Konsumenten måste kunna lita att

för tvistlösning fungerar.systemet
Liksom beträffande den svenska köplagstiftningen digitalasynes

produkter kunna falla utanför tillämpningsområdet för IKL och
ÃtskillnadenRornkonventionens artikel 5 konsumentavtal. måsteom

här för den enskildeäven konsumenten framstå svårbegriplig.som
Tillämpningen leder till slumpartat resultat.närmastett

Konsumentskyddet såväli Romkonventionen Bryssel- ochsom
Luganokonventionema därtill beroendeär vilket säljaren harsättav

eller riktat anbud till konsumenterna.annonserat Vid traditionell
handel, liksom vid postorderhandel, kan reglerna uppfattas som
logiska. Säljaren väljer de marknader vilka han vill saluföra sina
produkter och koncentrerar sin marknadsföring till konsumenter i vissa
länder kataloger, i tidningar Säljaren har därmedgenom annonser m.m.
uppnått förutsebarhet beträffande lagval och jurisdiktion, dvs.en

rikta marknadsföringen till konsumenteratt i vissa ländergenom är
säljaren beredd tillämpa dessa länders konsumentskyddslagstiftningatt
vid eventuell tvist. Med Internet och world wide förhållerweb deten
sig annorlunda. Internet till -sinär internationellt och denatur
erbjudanden företag väljer lägga webbsidanett kan läsassom att ut

helaöver världen. På detta skiljer sig påtagligtsätt Internet från
traditionell annonsering i tidningar eller postorderkataloger. Engenom
webbsida utformad engelska med priserna angivna i dollar kan vid

smal tolkning rikta sig tillsägas amerikansk marknad. Man kan åen en
andra sidan hävda engelskan universellt språkäratt och dollarett äratt
den internationellt gångbara valutan och webbsidanmest därföratt
riktar sig till betydligt bredare kundkrets. Samtidigt medger denen nya
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viamarknadsföringindividuelltill e-post.möjligheterhelttekniken nya
elleritill konsumentermarknadsföring ettsin ettriktastället förI att
utvaldaantalsigriktaväljasäljarenkan ettländer, motolika attpar

såsom detKonsumentskyddet,länder.många olikaiindivider
särskilt välsåledes intekonventionema,definieras i passar

Internet.
området därrättspraxis gränsernahar bildatsdettill dessFram en

därtilltorde detklargjorts,harkonventionemakonsumentskyddet iför
skalllands lagvilketbeträffandeosäkerhetbetydandeföreligga somen
skalltvisteventuelllandi vilketochInternetför avtalgälla en

går för vad utgörmåste klargöraDomstolama gränsenavgöras. somvar
land ochvisstitill konsumenternaannonsering riktadeanbud och ett

rättsligaprodukternasdigitalafrågan de motstatusavgöra om
sak ochlösanvända begreppenkonventionemaibakgrund de vara.av

enhetligmening skapamål minenligtrimligtEtt är att en
näringsidkarensdärkonsumentskyddsbestämmelsematillämpning av

marknadsföringenagerande ipassivaaktiva ellerkonsumentensoch
svenskadetjfrbetydelseavtalssituationen saknaroch

Åtminstone sådantskulleinom EUkonsumentbegreppet. systemett
näringsidkama,förvittgående förändringalltförinte innebära en

utökadkonsumentskyddetmateriellasärskilt det genom ensom
gemenskapsnivå enhetligt medlemsstaternablir alltpålagstiftning mer

nyligensådan harmonisering detemellan. exempelEtt är antagnaen
försäljningrörandevissa aspekterEG-direktivet l999/44/EG avom

innehållerförknippade garantier, vilketoch härmedkonsumentvaror en
marknaden.miniminivå för den inreför konsumentskyddet inom ramen

utanför EU/EFTA-kretsenhandel med säljare i länderVad gäller
tillståndfåfall kunnatorde konsument här i vissasvensk även enen

framgått finnsrättegång Somi Sverige med tillämpning svensk rätt.av
från konsumentskyddetsdock betydande undantagdet

tillämpningsområde. sådan dock mycketVärdet dom ärav en
verkställbar ibegränsat. För det fall den svenska domen inte är

framstår långsäljarens dyrbarhemland, och kanskeen process som
meningslös. svenske konsumenten bör därför, innanDen processen

fåinleds möjligheterna verkställd.säljaren, undersöka domenmot att
Vad gäller alternativa modeller för lösning konsumenttvister somav

har sitt i användningen Internet det viktigt Sverigeär att tarursprung av
initiativ till tillskapa modeller fören utomjudiciell lösning. börArbetet

fåsikt syfta till fram internationella åtminstonelösningaratt -
gemenskapsnivå modeller tänkta fungera enbart iäven är attom som-

vårt närområdeSverige och skulle angelägen början.vara en
I förslaget till direktiv vissa rättsliga aspekter denom

elektroniska handeln den inre marknaden tidigarehar nämntssom
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EU-komrnissionen önskemåluttryckt möjligheter till lösningom av
tvister utanför domstol. Samma tankegång kommer till uttryck i
förslaget till EG-direktiv distansförsäljning finansiella tjänsterom av
och i OECD:s förslag till riktlinjer konsumentskydd vid elektroniskom
handel. Det enligt min meningär viktigt Sverige arbetar föratt att
sådana modeller utvecklas och kommer i praktiskt bruk. uppnåFör att

förstörsta konsumenterna det förutsättningär framtidanyttan etten
kan verka gränsöverskridande.organ

Det dock enligt minär mening angeläget i Sverige redanatt man nu
lägger grunden till sådan verksamhet. Sverige ligger ien ett
internationellt långtperspektiv fram på IT-området, vad gällert.ex.
datortäthet och tillgång till Internet bland invånarna. Sverige har även

tradition tvistlösning utanför domstol, Allmännaen av t.ex. genom
reklamationsnämnden har såväl konsumenternassom som
näringsidkarnas förtroende. Behovet enkel och snabbav en
tvistlösningsmetod vad gäller Internet torde frågorDestort.vara som

sådan instans enligt min mening bör kunna behandlaen naturligtvisär
frågor kring konsumentskyddet vad gäller handel med ochvaror
tjänster på Internet. Härmed således frågortypavses samma av som
behandlas Allmänna reklamationsnämnden. Till detta bör dockav
läggas frågor faller utanför den konsumenträttsliga regleringen,som

likväl betydelseär för konsumenterna.men som stor Härmedav avses
vad kan kallas etiska frågor ellersom stadfästandet av
uppföranderegler på Internet, dvs. rekommendationer som

kansammantagna grunden förutgöra väl fungerandeen
kommunikation mellan konsumenter och näringsidkare Internet.
Organet skulle i denna del kunnanärmast betecknas etiskt råd.ettsom

sådanEn tvistlösningsmodell kan antingen ha sin utgångspunkt i den
redan befintliga Allmänna reklamationsnämnden eller i heltett nytt

Av viktstörsta emellertidär förfarandetorgan. blir snabbt,att enkelt,
offentligt och särskild kostnad för konsumenten.utan Den teknikennya
bör därvid utnyttjas vid handläggningen, vilket torde kravet pågynna
snabbhet, enkelhet och offentlighet. Arbetet med framtagandet ettav
sådant skulle förutom framstårorgan staten naturligsom som en-
initiativtagare kunna inkludera näringslivsorganisationer,-
konsumentföreträdare och andra särskilda intressenter, t.ex.
sammanslutningar datoranvändare. Det finns anledningav iatt
sammanhanget bygga vidare traditionen nordiskt samarbete iav
konsumentfrågor.
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IT-utrustningAnskaffning3 av

Inledningl

uppstår några särskildaenligt mina direktiv undersöka detJag skall om
IT-utrustning och s.k.för vid köpproblem konsumenterna av

ingår.bådeIntemetpaket, utrustning och abonnemangdär
hård-frågeställningar ochredovisas olika kring köpNedan av

sambandmjukvara, Intemetabonnemang, och produktansvar. Isupport
frånredovisas avgöranden Allmännamed de olika avsnitten

för dettareklamationsnämnden. inte möjligt inomDet är att ramen
påfullständig bild nämndens avgörandenuppdrag presentera aven

område. alltförrespektive ärenden hos nämnden därvidMängden är
området hård- mjukvara fanns i juni 1999 drygtInom köp ochstor. av

pågående området700 avgjorda tjänster medoch ärenden och inom
anknytning till fanns vid tid avgjorda ochdatorer drygt 130samma
pågående såledesärenden. ärenden refereras endastDe nedan ärsom
exempel nämndens praxis och avsedda belysa de praktiska ochär att
rättsliga problem behandlas.som

Hård-3.2 och mjukvara

konsumenten framstårFör köpet IT-utrustning säkert med all rättav
tämligen komplicerad affär. Tekniken för de flesta relativtärsom en ny

situationenoch underlättas knappast den facktermermängdstoraav
och tekniska beskrivningar ocksåanvänds i branschen. Köpet kansom
innebära avsevärd utgift, vilket det viktigare konsumentengör än atten

tillgånghar rådtill och stöd.
Enligt TEMO:s undersökning oftahar datoranvändareunga

förkunskaper fråndatorer föräldrar, datorintresseradeskola ellerom
Äldre fåttanvändare har kunskap via arbetet. Arbetet ochvänner.

skolan såledestycks ha fungerat inspirationskälla för datorköp.som en
Vissa har förmånligade villkor erbjuderarbetsgivarenuppgett att som
för hyra eller köp datorutrustning har varit avgörande förav
anskaffandet IT-utrustning i hemmet.av



102 Anskafihing IT -utrustning SOU 19991106av

Beträffande anledningen till köpet IT-utrustning till hemmet harav
deltagarna i undersökningen vill använda datorn föruppgett att man
bl.a. arbete/skolarbete, kreativt skrivande, föreningsliv, underhållning,
surfa Internet, kommunikation via Internet, informationssökning på
Internet, lära sig IT barnen vill spela spel.samt attmer om

Enligt TEMO:s undersökning upplevde många deltagarnaav
problem i samband med köp IT-utrustning. Deltagare i undersök-av
ningen har uttryckt försäljare ofta okunniga dåligaoch påäratt för-att
klara och i stället söker information hosatt bekantavänner, ochman
arbetskamrater.

Försäljningen persondatorer i Sverige har ökat mycket kraftigt deav
åren. Enligt relativt färsk undersökningsenaste har 51 deen procent av

svenska hushållen dator i hemmet och 70 dessa datorerprocent ärav
inte äldre två år. Antalet hushållän med dator har ökat med på300 000

ånett

Tillämplig lagstiftning

Konsumentens anskaffning datorutrustning inbegriper köp såvälav av
hård- mjukvara förutsätter därtill tjänster. Konsumentensom samt kan
välja köpa s.k. datorpaketatt ellerett själv sammanfoga olikaatt delar
till fungerande utrustning. Datorpaketen kan ha olikaen innehåll och
kan inbegripa såväl hård- mjukvara Intemetabonnemang ochsamtsom

Avtal Intemetabonnemangsupport. ofta inklusive modem ochom
kan träffasäven Genomsupport mångade olikaseparat. möjligheter

marknaden erbjuder det inteär möjligtsom uttala sig vilkaatt om
regler gäller i de olika praktiska situationema.som

Generellt kan dock köp hårdvarasägas faller,att liksom andraav
köp lösa saker, inom konsumentköplagens tillämpningsområde.av
Med hårdvara förstås skärm, tangentbord,t.ex. systemenhet dvs. den
"låda" innehåller datorns hårddisk ochsom m.m. ochprocessor
modem. Anskaffning hårdvara erbjuder således inte i sig någraav
särskilda köprättsliga problem. Ofta finns mjukvara redan vid köpet
lagrad datorns hårddisk, Ävenoperativsystem.t.ex. sådanett mjuk-

torde delutgöra den köptavara en av varan.
Vad gäller mjukvara framstår rättslägetannan oklart. Köpsom mer
mjukvara dvs. till datornav köps lagrat på någotprogram som- -

extemminne såsom cd-rom eller diskett, torde kunna omfattas av
konsumentköplagens tillämpningsområde. Annorlunda förhåller det sig

Källa: AB Stelacon, januari 1999
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avsnittviasådan mjukvara levereras semöjligen meddock nätetsom
2.3.1.

freeware,utgångspunktfrån s.k.rättsligsärskilt problemEtt utgör
via avsnitt 2.3.3.levereras Internet sedvs. gratis mjukvara som

bestämmelserår särskilda skatterättsligainförandet 1997Genom av
tillhandahåller arbets-arbetsgivarendatorutrustningbeträffande som

många konsumenter erbjuditsför privat bruk har sätt attett nytttagare
IT-utrustning.: innebäranskaffa skatterättsliga bestämmelsenDen att

tillhandahål-fårförmån arbetsgivarenden arbetstagaren attgenomsom
intäkt ochler datorutrustning för privat bruk inte skall tas upp som

Tillämpning bestämmelsen förutsätterskall därmed inte beskattas. av
rekommendationer erbjudandet riktar sigenligt Riksskatteverkets att

till samtliga anställda arbetsplats och äganderätten till utrust-atten
övergårningen inte till den anställde. All datorutrustning omfattas av

Internetabonnemangbestämmelsen, inte Genomnormalt attmen
får övergå tilläganderätten inte den anställde används konstruk-t.ex.

tioner med bruttolöneavdrag, dvs. arbetsgivaren sänker lönen med ett
fårvisst belopp kostnaden för nyttjandet dator-motsvarasom anses av

utrustningen. Härigenom blir köplagstiftningen inte tillämplig dessa
rättsförhållandetavtal. I stället grundas i allt väsentligt avtalet mel-

lan påarbetsgivare och arbetstagare rättsgrundsatser.allmännasamt
Det saknas därmed tvingande konsumentskyddslagstiftning avseende
dessa avtal.

Allmänna reklamationsnämndens praxis

Som inledningsvis konsumenten i rådbehov och stödnämnts är stort av
i samband köp IT-utrustning tekniskt avanceradeutgörsav som av pro-
dukter. Allmänna reklamationsnämnden ihar antal fall vilketprövatett

säljare datorutrustning har i detta avseende:ansvar en av

a Konsumenten hade köpt datorpaket. Nämnden konstateradeett att
säljaren vid köpetillfället inte hade upplyst konsumenten attom
ytterligare minne krävdes för den avsedda användningen datorn.av
Nämnden menade därför säljaren hade brustit i sin skyldighetatt att ge
konsumenten rådgivning.yrkesmässig Närrmden rekommenderade att
säljaren skulle konsumenten för den skada han liditersätta attgenom

köpa ytterligare minneskapacitet. 1996-3826tvungen attvara

2 32 § 3 kommunalskattelagen 1928:370c mom
3 Se Riksskatteverkets rekommendationer, RSV S 1998:40
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b Konsumenten köpte visade sig ha andraprogramvara som
egenskaper frånvad han trodde början och menade fickän hanatt
bristande information vid köpet. Säljaren menade konsumenten inteatt
hade någonbegärt information. Nämnden konstaterade att
konsumenten påståttinte hade han hade begärt viss versionattens en

och alltsåhan inte hade någrabetingat sigattav programvaran
särskilda egenskaper hos det köpta. Att visade sig ha andraprogrammet
egenskaper frånvad han början trodde innebär inteän det skallatt

behäftat med fel i köprättslig mening. Konsumentenettanses vara vann
således inte bifall till sitt yrkande säljaren återtaskulle denattom
köpta 1998-3692programvaran.
c Konsumenten köpte bandstation efter installation inteen som
fungerade På lågbandstationenavsett. port ävensom samma som en
skrivare och Säljaren hävdade någoninte hadeatten scanner. man
information befintlig utrustning vid köpet och konsumentenom om
hade upplyst vilken utrustning han redan såhade, skulle säljarenom
troligen ha avrått honom från köpet. Nämnden konstaterade det vidatt

samlad bedömning inte har gjorts sannolikt förelågdet något felen att
på bandstationen i sig och det verkade sannolikt problemenatt attmer
berodde enheter placerade vilket säljarenatt tre port,var samma
inte kunde lastas för. Konsumenten således inte bifall till sittvann
yrkande hävning köpet och ersättning för kostnader. 1998-om av
1932

Ett problem i samband med fel hård- och mjukvarastort är utrönaatt
vari fel utrustningen består och huruvida feletett ursprungligtär ett
fel säljaren för eller konsumentensom ansvarar om genom
handhavandefel själv har orsakat felet. Nämnden har i detta avseende
tillämpat bevislättnadsregel till förmån för konsumenten jfren
redogörelsen för det s.k. Leo-fallet i avsnitt 3.5.2 produktansvar:om

d Konsumenten hade köpt dator hårddiskenoch gick årsönderen ett
åttaoch månader efter köpet. Garantitiden år gåtthade varförett ut,
ålågdet konsumenten visa felet förelåg redan vidatt köpet.att

Nämnden konstaterade det för konsument i allmänhetatt tordeen vara
förenat med betydande svårigheter teknisk utredning elleratt genom

framläggasätt fullständig bevisningannat för felet berottatt en
ursprunglig brist i Detta gäller särskilt det fråganär ärvaran. om
tekniskt komplicerade För inte säljarens skall bliattvaror. ansvar
illusoriskt får beviskravet lägre. Det sålundasättas bör tillräckligtvara

den konsumenten uppgivnaatt orsaken till felet framstår klartav som
sannolik den åberopasän säljaren. Vid bedömningmer som av av

sannolikheten måste hänsyn till samtliga omständighetertas i det
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livslängd och hurförväntadeenskilda fallet, felets snartart,t.ex. varans
bedörrmingsåg vid samladNämndenfelet visat sig efter köpet. attan en

ursprunglighänföra tillsannolikt feletklartdet attatt envarvar mer
påverkan. fickhårddisken Konsumententillsvaghet hos än yttre

få hårddisk. 1998-6110bifall till sin talandärmed attom en ny
efterhårddisken gick sönderdator ochKonsumenten hade köpte en

gått fördeår månader. Nämndenoch Garantitiden hade ut.ett sex
Nämndenbeviskraveninledningsvis som ovan.samma resonemang om

någon utredninginte hade framkonstaterade dock konsumenten lagtatt
framhållit någonfelet omständighetorsaken till det uppkomna ellerom

på ursprunglig brist iskulle tyda felet berott datorn.attsom en
påSäljaren det sig mekaniskt felhade rördeuppgett att ettom

hårddisken ursprungligt fel. Nämndenoch detta inte kunde ettatt vara
fann vid sannoliktsamlad bedömning det inte klartatt atten var mer

förelågfeletorsaken till redan vid köpet, orsaken skulleän att vara av
åberopat.det slag bolaget fick därmed inte bifall tillKonsumentensom

sitt yrkande kostnadsfri reparation. 1998-2816om

förhållandet på något påverkatDet konsumenten själv kan hasättatt
utrustningen in i bedömningen:vägs

f Konsumenten köpte dator och upptäckte direkt datorn hängdeatten
sig och dialogruta ibland inte gick klicka bort. Konsumentenatt atten
anmälde felet under garantitiden. Säljaren hävdade det rörde sigatt om

fel i skrivarinstallationen och garantin därför inte gällde.ett att
Nämnden konstaterade det framgår21 § konsumentköplagenatt attav

säljares garantiansvar inte gäller det sannoliktgörs atten om
försämringen beror exempelvis onormalt brukande ellerav varan
något liknande förhållande köparens sida. Nämnden menade detatt
inte framstod sannolikt felet kunde härledas tillatt ettsom
fabrikationsfel datorn någotdet i stället hänförligt tillutan att var
förhållande köparens sida. såledesKonsumenten fick inte bifall till
sitt yrkande kostnadsfri reparation. 1998-5823om
g Konsumenten köpte dator på hårddisken.och fel uppkometten
Felet omfattades garanti. Nämnden konstaterade intedetattav var

vilket fel hårddisken.uppkommit ostridigtDet mellanutrett som var
konsumenten själv datorns centralenhet för vidtaöppnatparterna att att

åtgärder.olika Nämnden menade säljaren förhållan-under angivnaatt
inteden kunde ansvarig för det uppkomna felet, dettaoavsett attvara

uppkommit under garantitiden. såledesKonsumenten fick inte bifall till
sitt yrkande hårddisk.fungerande 1997-5040om en
h Konsumenten köpte dator och det visade sig skrivbordet, dvs.atten
arbetsytan skärmen, inte gick bygga efter behov.att om egna
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Säljaren för undersökningundersökte datorn och debiterade kostnaden
sannoliktoch säljaren hade gjortreparation. Nämnden konstaterade att

någonfelet hänförligt omständighet har samband medtillatt somvar
användningen hänvisade till säljarens garantiansvardatorn och attav

sannoliktenligt 21 § konsumentköplagen inte gäller det görs attom
någotförsämringen på liknandeberor olyckshändelse elleren

förhållande således inte bifall tillköparens sida. Konsumenten vann
sitt yrkande kostnadsfri reparation. 1998-2941om

Även frågor hård-kring installation reparationoch och mjukvara ärav
betydelse för konsumenten. Nänmden har i avgörandenstor ettav par
frågor frånför information försvinnerprövat ansvaret attom

hårddisken i samband med reparation:

i Konsumenten kunde inte visa det bolaget vidatt var som en
reparation orsakade vissa från hårddisk.försvann datornsatt program
Nämnden konstaterade skadeståndsrättsligaenligt allmännaatt
principer och enligt 34 § konsumenttjänstlagen har konsumenten en
skyldighet begränsa sin ansågskada. Närrmden det allmänt käntatt vara

bör ha back-up-disketter" innehållet hårddisken. Bolagetatt man av
kunde inte lastas för konsumenten saknade originaldisketter tillatt

1995-3282programmen.
j Konsumenten lärrmade in datorn till säljaren för reparation. Vid

återställdereparationen säljaren hårddisken i ursprungligt skick.
Konsumenten hårddisken dåmenade inte motsvarade den prestandaatt
den hade han lämnade in den. Nämnden konstaterade hårddiskennär att
såvitt framkommit åtgärdatshade på fackmannamässigt ochsättett att

förhållandetdet hårddiskens prestanda inte densamma efteratt var
reparationen inte kunde läggas säljaren till last. Nämnden menade
nämligen konsumenten borde ha tagit säkerhetskopior materialetatt av

hårddisken. 1998-1706

Nämnden har därtill frågor kring hur reparationprövat och installation
datorutrustning utförs och vilka krav kan påställa denav man som

utför reparationen eller installationen:

k Konsumenten lämnade datorn för installation extraav en
hårddisk. Hårddisken fungerade inte och konsumenten kontaktade en

kom fram tillreparatör ytterligare utrustningannan attsom var
nödvändig för hårddiskenden skulle kunna fungera. Nämndenatt extra
menade konsumenten fåskulle ersättning för kostnadernaatt för den
andra arbete,reparatörens inte för kostnaderna för den extramen
utrustningen. 1998-4601
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Mhz.133uppgradering tilldatorn förlämnade inl Konsumenten
hävdadeBolagetproblem med datorn.uppgraderingen uppstodEfter att

dekompatibel medpå utrustningen inteproblemen berodde att var
dettauppgraderingen ochvidhade byttkomponenter utsom man

uppgifterfelaktigahade lämnatkonsumentenberodde att om
avgörandeför nämndensvid tidpunktenutrustningen. Parterna var
133 Mhz.datorn tillinte möjligt uppgraderadetöverens attatt varom

anfördeochhänvisade till § konsumenttjänstlagenNämnden 4 att en
ochfackmannamässigtnäringsidkare skall utföra tjänsten sätt attett

samråda med denneintressen ochdenne skall tillvara konsumentensta
i enlighetanförde vidarei den utsträckning det behövs. Nämndensom
till priset,med hänsynmed 6 konsumenttjänstlagen tjänst§ att om en

föremålet särskilda omständighetervärdet för tjänsten eller andraav
skalltill rimlig för konsumenten,inte kan nyttaanses vara

avråda från låta Nämndennäringsidkaren honom utföra tjänsten.att
ansåg utfördesbolaget ansvarigt för uppgraderingen ettattatt var

hade detfackmannamässigt och det därför bolagetsätt att var som
för befintlig kompatibel med deutrustningyttersta attansvaret var

i därförkomponenter in datorn. Nämnden menade attsattessom
avrått från låtabolaget ha utföraborde konsumenten att

uppgraderingen. tjänstenKonsumenten hade därför hävarätt att p.g.a.
felet fick varit för Bolagetha väsentlig betydelse honom.att anses av

återställaskulle uppgraderingen.datorn i det skick den innanvar
1997-4629

3.3 Internetabonnemang

Ett Internetabonnemang avtal med Internetleverantörär ett omen
tillgång Tillgångentill Internet. till Internet i allmänhet avgift,sker mot

förekommerdet reklamfinansierade gratisalternativ.ävenmen
I TEMO:s undersökning har deltagarna flera olika skäl förangett att

skaffa Intemetabonnemang. framgårSom datorinköpet förärovan
många intimt förknippat med Internet. första kontakten medDen

fåttInternet har ofta arbetsplatsen. tycks ha medIntresset växtman
den ökande exponeringen Internet i samhället, företag i sint.ex.av som
vanliga reklam hänvisar till webbsidor "åretsoch kampanjer som
julklapp". Bland konkreta skäl i undersökningennämnsmer
nyfikenhet, tidsfördriv, möjligheten till gratisabonnemang,
kommunikation, informationssökning distansstudier.och
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Konsumentens anslutning till kanInternet ske flera olika sätt:

O Det absolut vanligaste bland privatanvändare förbindelseär överen
det vanliga telefonnätet via modem. Modemet omvandlar digitalaett
signaler från datorn till analog signal för vanlig telefonledningen en
och Modemet idag det för privatanvändaretvärtom. billigasteutgör

få tillgång till Internet, frånsättet borstett mobilaär,att system,men
långsammaste.det

O ISDN abonnemangär där utnyttjar vanligatypen av man
telefonledningar, där måsteanvändaren komplettera med vissmen
teknisk utrustning i hemmet. Tekniken ungefär sådubbeltär snabb

ordinärt modem, också något dyrare.ärettsom men
0 ADSL abonnemangsform ocksåär utnyttjar vanligaen som

telefonledningar. Tekniken medger mycket snabben
kommunikation, inte tillgänglig i någonär ännu störremen
omfattning för vanliga användare.

0 Fast innebär användaren via fast anslutning ständigtatt äraccess en
uppkopplad Internet.mot

O Tillgång till Internet via vanliga elledningar befinner sig på
försöksstadiet. fördelEn den vanligaär telefonledningen inteatt
blockeras och tekniken erbjuder relativt snabb kommunikation.en

0 Internet via kabel-tv-nätet erbjuds vissa kabel-tv-bolag ochav
innebär relativt snabb kommunikation.en

O Tillgång till Internet fåskan via mobiltelefonnätet.även Tekniken är
idag emellertid långsam.

0 Tillgång till Internet via satellit relativtär företeelse ochen ny
innebär relativt snabb kommunikation. Ett vanligt modemen
utnyttjas för utgåendeden trafiken, medan satelliten används för
inkommande trafik. Tekniken fungerar därför har mycketom man
inkommande trafik och mindre mängd utgående. Tekniken kräveren

användaren har villaparabol.att en

Andelen privatanvändare i Sverige anslutna till Internet viasom var
modern uppgick i september 1998 till 89 Andelen med ISDN-procent.
uppkoppling uppgick till 3 och med fast anslutning till lprocent

Antalet privata abonnemangprocent. avseende modem inkl. ISDN
uppgick vid halvårsskiftet 1998 till 729 000 stycken. Av anslutningarna
i hemmen betalades arbetsgivare20 användarensprocent av

4 ÖhrlingsKälla: Internetmarknaden i Sverige, Coopers Lybrand AB, september
1998
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Tillämplig lagstiftning

utanförfallerform tjänstIntemetabonnemangEtt är somaven
saknasdettillämpningsområde för vilkenochkonsumenttjänstlagens

konsumentskyddslagstiftning.civilrättsligsärskild
medIntemetabonnemangtecknandetkombinerassällanInte ettav

modem ellerförekommereller modem. Detköp datorpaket även attav
EnIntemetabonnemang.fås tecknandegratis viddator ettt.o.m. aven

återfinns itjänstsådan ochkombinationrättslig analys av varaenav
i avsnitt 2.3.3.avsnitt och gratisprodukter2.3.2 av

reklamationsnämndensAllmänna praxis

få förlöfte modemIntemetabonnemang med köpaTecknande att ettav
följandesymbolisk i ärende:har prövatssummaen

Intemetabonnemang hoshade tecknata Konsumenten ett en
samtidigt modem för kr.Intemetleverantör och köpte 1ett

inte sigKonsumenten lyckades koppla Internet. Konsumentenmotupp
återbetalayrkade bl.a. Intemetleverantören skulleatt

inteabonnemangsavgiftema. Nämnden konstaterade konsumentenatt
sighade visat modemet fel och han därför borde vändaatt utan attvar

till säljaren modemet. Om det därvid fastställdes det inte felattav var
på modemet menade nämnden konsumenten skyldig betalaattatt var

frånabonnemangsavgiften till Intemetleverantören datumet för
fastställandet. Om visade sigdet fel modemet bordevara
konsumenten enligt nämnden vända sig säljaren modemet förav
avhjälpande. 1998-2443

Allmänna reklamationsnämnden har flera ärendenäven prövat
avseende tolkning avtalsvillkor:av

b Konsumenten beställde tillgångIntemetleverantör till Internetav en
två månader,under betalningsfria fick efter hand fakturamen en

abonnemangsavgift.avseende Intemetleverantören menade att
abonnemanget, i enlighet med abonnemangsvillkoren, övergick i ett
tillsvidareabonnemang eftersom någonkonsumenten inte gjorde

månaderna.uppsägning efter de fria Abonnemangsvillkoren fanns
enligt Intemetleverantören tillgängliga hemsidorbolagets och i
butikerna tillsänds kunderna i påsamband med bekräftelsesamt
beställningen. Nämnden menade Intemetleverantören,att mot
konsumentens bestridande, inte fåtthade visat konsumenten hadeatt
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någon hänvisning till abonnemangsvillkoren i samband med tecknandet
provabonnemanget och han därför inte skyldig betalaattav attvar

någon abonnemangsavgift. 1997-6647
c Konsumenten köpte dator efter ha medatt setten en annons
erbjudande köp datorpaket inklusive månaders12om av
Intemetabonnemang. Säljaren påpekade inte vid någraköpet att
ytterligare kostnader för abonnemanget skulle tillkomma.
Konsumenten krävdes abonnemangsavgift kr/mån150senare en om
från Intemetleverantören. Nämnden konstaterade detatt av
köpekontraktet framgick års Intemetabonnemang ingick i köpetatt ett
och säljaren bunden detta köpeavtal. 1998-0162att var av
d Konsumenten hade tecknat Intemetabonnemang. Nämnden ansågett
det visat konsumenten hade brutit allmänna villkoratt mot attgenom

vissa inlägg igöra nyhetsgrupper och därigenom brutit den etikmot
gäller Internet och konsumenten åtagithade sig följa.som som att

Bolaget hade därmed omedelbarträtt tjänstenstänga ochatt sägaav
avtalet. Eftersom avstängningen berodde omständigheterupp som

kunde hänföras till konsumenten denne inte befriad frånvar
betalningsskyldighet. 1996-5562

3.4 Support

Till de tjänster aktuella vidär anskaffning datorutrustning hörsom av
ofta i form tekniskt stödsupport, telefon. Supporten kan hänföraav per

sig såvältill hård- mjukvara eller till Internetabonnemanget ochsom
innebär få rådrätt och hjälp i samband medatt användandet IT-av
utrustningen. Supporten ingåkan vid köpet datorpaket, eller kanav

kopplad till hård-särskild eller mjukvara. Man kanvara tänka sigäven
självständigt avtalett support.om
Konsumenten torde i behov tekniskt stöd vidstortvara av

användning IT-utrustning. Supporten också enligt TEMO:sav synes
undersökning viktig fråga för konsumenten. Ingenvara en av
deltagarna i undersökningen ansåg sig fåttha något frånstöd
försäljaren vid installation hård- eller mjukvara. Hjälpen behövsav
enligt deltagarna i hemmet och försäljama inte hembesök.gör Enligt
deltagarna använder manualer endast i sista hand. Vad gällerman
Intemetsupport via telefon åsiktentycks det lång tidatt tarvara att
komma fram och det praktiskt svårtär inteatt kunnaatt vara
uppkopplad och tala i den vanliga telefonen med samtidigt.supporten

Det iär sammanhanget viktigt skilja från deatt supporten
nödvändiga instruktioner säljaren skyldigär enligtsom att ge
konsumentköplagen. En skall enligt åtföljasnämnda lag devara av
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ochförvaringanvändning,montering,för dessbehövsanvisningar som
frågaiinformationsådantillgång tillstycket. Förförstaskötsel 16 §

tecknasåledes inte behövakonsumentenskalllösa sakerköp avom
produktellerdatorpaketEttavtalsärskilt somsupport. annanom

åtföljassåledesskallkonsumentköplagenomfattas enavav
skallden datornhur justförinstruktionbruksanvisning, dvs. en

innehålla allmännaintedockbehöverAnvisningamaanvändas. mer
slaget. Iaktuelladetanvänderhuranvisningar avvarormanom
denexempletharkonsumentköplagentillförarbetena attangetts som
anpassadspeciellatill denskall lämnasäljer hobbysvarv svarvenenen

några allmännaövrigtinte i lämnabehöverhanbruksanvisning, men
svarvar.5 informationensgällerVadhurupplysningar om man

Vad gällerfaktorer.fleraberoendebedömningenomfattning blir av
förfrånutgå köparen harmånga fallisäljarekanstandardvaror atten

anvisningar ärkunskaper. Kravetallmänhet normalaikonsumenter
tillsig direktform riktardå saluförs idessutom större somenvaran

fackfolk.°tillvänder sigbutikjämfört medkonsumenter somen
avfattadinformationen skallförutsättasNormalt kan att vara

gällerframgår detemellertidförarbetena närsvenska. Av att
medkundkretsför begränsadavseddaförsäljning är enav varor som

tekniskaelektroniska elleravanceradespeciella kunskaper, t.ex.
godtas.7engelskabruksanvisningbör dockapparater, en

mening idagenligt mintorde dockDatorutrustning i allmänhet
med speciellabegränsad kundkretsavsedd förknappast envara

enligt min mening kunna krävabör därförkunskaper. Konsumenten en
såvitt Standardutrustning.åtminstonebruksanvisning svenska, avser

fråga bruksanvisning vid köpbrister iOm det föreligger avom
kan16 tredje Feletföreligger fel i § stycket.datorutrustning ett varan

anvisningar. Isäljaren överlämnar godtagbaraavhjälpas attgenom
påföljdergällande defall kan konsumenten göra gentemotannat

säljaren konsumentköplagen erbjuder.som

Tillämplig lagstiftning

Supporten utgångspunkt immaterielltorde betraktaattsom vara som en
tjänst, för särskild lagstiftning därmedvilken det saknas och
konsumentskydd se avsnitt 2.3.2.

5 Prop. 1989/90:89, s.95
6 Prop. 1989/9039, s.96
7 Prop. 1989/90:89, s.97
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Arbete i form installation, montering eller arbeteannatav som en
näringsidkare utför för fullgöra avtal köp lös sak falleratt ett om av en
dock under konsumentköplagens tillämpningsområde. Sådana
situationer, dvs. med anledning köp hårdvarasupport ellerav av
mjukvara lagrad diskett eller cd-rom, torde alltså falla under
konsumentköplagens tillämpningsområde. Köprättsliga regler gäller

dåäven utförs för avhjälpa såldfel isupporten egendom. Reparationatt
hårdvara koppling till tidigare köpavtal,utan dvs. arbete lösav sak,

faller under konsumenttjänstlagens tillämpningsområde.

Allmänna reklamationsnämndens praxis

Allmänna reklamationsnänmden har i avgöranden fråganett prövatpar
svensk bruksanvisning:om

aKonsumenten hade inte erhållit någon svensk bruksanvisning vid
köp Detta enligt nämndens mening inteav en betraktascanner. var att

fel i konsumentköplagensett mening. 1996-061som 1
b Konsumenten hade inte erhållit någon svensk bruksanvisning vid
köp datorskärm och yrkade få svensk bruksanvisning.av en att en
Konsumenten avböjde erbjudande hävning och demonstrationom av
skärmen. Det fanns enligt säljaren ingen svensk bruksanvisning att
tillgå. Nämnden konstaterade enligt 16 § konsumentköplagenatt är en

felaktig den inte åtföljs anvisningarvara dessom användningav om
och skötsel det normalt kan krävassamt att bruksanvisningenatt är
avfattad på svenska. Eftersom det inte fanns någon svensk bruksanvis-
ning tillgå borde dock konsumentenatt enligt nämnden låta sig nöja
med genomgång bruksanvisningen eller hävning.en 1997-1388av

Nämnden har även ärenden angåendeprövat kostnadsfri support:

c Konsumenten köpte dator och köpeavtalet omfattade kostnadsfrien
vilket användessupport, försäljningsargument.ett Datorleverantö-som

ändrade därefter sitt supportavtal på såren frisätt inteatt support
längre utlovades, vilket återförsäljaren inte kunde påverka. Nämnden
ansåg den friaatt utgjorde delsupporten avtalet mellanen av
återförsäljaren och konsumenten och konsumenten därför hadeatt rätt
till fri under den tvåårsperiodsupport säljaren har köprättsligtsom ett

för den sålda 1996-5603ansvar varan.
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Produktansvar3.5

Inledning3.5.1

uppstår några särskildamina direktiv analysera detskall enligtJag om
ellerIT-utrustningkonsumentensproblem i samband med skador

drabbarskadori samband med andraeller somprogramvaror
detinstallation, service och abonnemangkonsumenten vid köp, när

gäller IT-utrustning.
bestå i fel den köptaSkador konsumentens utrustning kan dels

hård-befintligskador utrustning orsakar redandelsvaran, som ny
uppståSkada vidareeller mjukvara s.k. produktskador. kan p.g.a.

rådgivning. felreglema ifelaktig Vad gäller fel i den köpta gällervaran
köplagstiftningen vanligt sätt.

3.5.2 Produktskador

påMed produktskada ellerskador orsakaravses som en vara person
Såvittsåldaegendom den här intresseän ärannan varan. av avses

således skador befintliga IT-utrustning orsakaskonsumentens som
hård- hård-den eller mjukvara konsumenten ellerköper. Denav som

mjukvara påverkakonsumenten anskaffar därvid denkansom
befintliga ii konsumentens dator eller medföra denattprogramvaran

hårdvaranbefintliga inte fungerar den förska. Reglersom om ansvar
produktskador finns i flera olika regelverk i vissa fall parallelltärsom
tillämpliga.

Konsumentköplagen

Skadeståndsansvaret för produktskador enligt konsumentköplagen
omfattar skada på såldagrund fel den uppkommersom av varan

egendom någon hushålltillhör köparen eller imedlem hansannan som
och avsedd huvudsakligen för enskilt bruk 31 §. Genom dennaär
bestämmelse såledessäljaren i viss utsträckning föransvarar
produktskador

Skadeståndsansvaret förutsätter, liksom hela konsumentköplagens
Såvitttillämplighet, konsumenten lös sak.har köpt här äratt en av

intresse hårdvaratorde omfattas och möjligen mjukvara lagrad
diskett eller cd-rom. För det fall konsumenten har köpt mjukvara som

8Motsvarande finns inte i 67köplagen, §ansvar se
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levererats via talar detnätet för skadeståndsansvaret enligtmesta att
konsumentköplagen inte gäller avsnittse 2.3.1. IT-utrustning densom
enskilde hyr sin arbetsgivare kan inte heller förgrundutgöraav
skadeståndsansvar enligt lagen.

Vidare förutsätts behäftadatt är med fel ivaran
konsumentköplagens mening. Om fel inte föreligger finns heller ingen

till ersättning.rätt Felet måste därtill sättha reklamerats vanligt
Näringsidkaren inte skyldigär betala skadestånd han kan visaatt om
underlåtenheten avlämnaatt felfri berottatt hinderetten vara utom

hans kontroll och han inte skäligen kunde förväntas ha undvikitsom
eller övervunnit.

Säljarens omfattar endast sakskada, dvs. inteansvar personskada
och förmögenhetsskada. Ersättning för sakskada omfattar sakens värde
eller reparationskostnad och värdeminskning, kostnad till följdannan

skadan och inkomstförlust eller intrång iav näringsverksamhet 5 kap
7 § skadeståndslagen.

Konsumenttjänstlagen

Även enligt konsumenttjänstlagen föreligger visst förett ansvar
produktskador. Den näringsidkare utför tjänst kan blisom en
skadeståndsskyldig för skada föremålet för tjänsten eller annan
egendom tillhör konsumenten eller någon medlemsom hans hushållav
31 §. En förutsättning tjänstenär skallatt felaktig i lagensanses som
mening eller det föreligger dröjsmål.att

Konsumenttjänstlagen, i första hand arbete lösa saker,som avser
torde dock ha begränsad betydelse beträffande IT-utrustning.en
Reparation datorutrustningetc. och avseende hård-av ellersupport
mjukvara torde i de flesta fall delutgöra i fullgörandeten ettav
köpavtal eller syfta till avhjälpa fel iatt köpt I andra fallen vara. avser
arbetet inte lös sak, t.ex. avseende Intemetabonnemangsupport ett se
närmare avsnitt 2.3.2. Vad gäller sådana immateriella tjänster som
orsakar skador konsumentens egendom saknas särskild
konsumentskyddslagstiftning. Skador orsakas sådana tjänstersom av
måste därför bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Produktansvarslagen

Även enligt produktansvarslagen 1992:l8, bygger EG-som ett
direktiv, har konsumenten i vissa fall tillrätt ersättning avseende

9 Herre, Konsumentköplagen kommentar, 1999, 326en s.-
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personskadorprimärtomfattarersättningtillproduktskador. Rätten
stycket.förstasäkerhetsbrist l §orsakatprodukt har enp.g.a.som en

sammanhang.i dettaintressefall saknarDetta
sakskadaförockså få ersättningemellertidkanKonsumenten som

sintillegendomorsakatsäkerhetsbrist harprodukt somenp.g.a.en
vidskadelidandeändamål, denenskiltavsedd förvanligen är omtyp

sådantförhuvudsakligenegendomenanvändeför skadantiden
dockproduktensjälva ersättsSkadorändamål stycket.§ andra1

intesakskadadockfråga konsumenterivikt ärinte. Av attstor om
måste500 kr. Konsumentenunderstiger 3dentill den delersätts

självrisk.betydandesammanhangeti det härsåledes bära en
inteskadelidande behöverdvs. denSkadeståndsansvaret strikt,är

få ersättning.vårdslöshet förbevisa att
förstalös sak 2 §skadan skallorsakatharproduktDen vara ensom

för det falltillämpligintemöjligenlageninnebär ärstycket. Detta att
skadasegendomprodukt.digital Dens.k.sakskadan orsakas somav en

såväl fast egendom.löskan däremot somvara
består mängd olikadenIT-utrustningUtmärkande för är att av en

därtill beroendehårdvaran ochsåvitt gäller ärkomponenter av
efterhandkompletterarför kunna användas. Konsumentenmjukvara att

härmed kansambandhård- mjukvara. Iochsin utrustning med ny
då falluppstå. i dessaVad gällerpå befintliga egendomenskador den

produktskadorbeträffande
produkten. Härsjälvainte skadorgällerLagen nämnts ovansom

köprättsligadetmåste således gränsdragning mellangöras ansvareten
produktansvarslagenpå enligtsjälv ochför skada produkten ansvaret

förhållandet videgendom. Avgörandeför skada ärannan
beståndsdelen ingick iskadebringandeförvärvstillfället, dvs. denom

köprättsligasådant fall skallförvärvades. Ihuvudprodukten dennanär
någotregler gäller i ställetregler gälla. Produktansvarslagen när

infogats iför sig och däreftertillbehör har förvärvats
huvudprodukten. datorpaketkonsument köperDen utan attettsom

såledeshård- mjukvara, torde inte kunnasjälv tillföra ytterligare eller
uppstårerhålla skadaskadestånd enligt produktansvarslagen detom

hård- ingår i paketet.eller mjukvara som
tillför andrablir tillämplig för det fall konsumentenLagen däremot

redanprodukter till paketet, modem, orsakar skadaettt.ex. som
anskaffar mjukvarabefintlig egendom. För det fall konsumenten som

befintlig blir bedömningen tveksam.orsakar skada egendom mer

O Rådets direktiv tillnärmning lagar och andra85/374/EG medlemsstaternasom av
författningar skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbristerom

Blomstrand m.f1., Produktansvarslagen, 1993, 82s.
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Om mjukvaran vid köpet finns pålagrad diskett eller cd-rom vilken-
torde kunna betraktas lös sak och orsakar skada hård-befintligsom -
eller mjukvara torde enligt produktansvarslagen möjligen kunnaansvar
utkrävas. Om i stället konsumenten laddar ned mjukvaran via Internet -
vilken inte torde kunna betraktas lös sak lagen dockärsom en -
möjligen inte tillämplig. råderDet dock, framgår närmaresom av
avsnitt 2.3.1, osäkerhet i detta avseende.storen

Frågan för tillverkare datorprogramansvaret emellertidärom av
omdiskuterad och delade meningar finns i litteraturen. Bl.a. har hävdats

"fast inbyggda program skallatt integrerad del i datornanses vara en
och lagen därför skall kunna tillämpas sådanatt mjukvara, attmen
tillverkaren datorprogram inte kan ansvarigett göras enligt lagen förav

orsakar.skador Från konsumentskyddssynpunktprogrammet kansom
emellertid sådan gränsdragning framstå godtycklig. Det tordeen som
inte möjligt tekniskt säkert bestämmaatt skallvara gränsenvar
mellan fast inbyggd mjukvara och mjukvara. Det finnsannan
mjukvara mångai delar dator och all mjukvara måste kunnaav en
uppdateras/uppgraderas eftersom datorn skulle kunna bliannars
oanvändbar grund enda programmeringsfel.ett Redan idag detav är
möjligt för användaren redigera exempelvis fileratt används försom

datorn,att dvs. filerstarta kan sägas delupp utgörasom en av
operativsystemet. Ett exempel denärannat finns iprogramvara som
BIOS det chip datorn och hållerstartar påreda tidensom ochsom- -
liknande basfunktioner. Denna kan uppgraderas, vilketprogramvara
också sker idag i utsträckning för klarastor övergången årtillatt av
2000. Möjligheten påverka mjukvaran därtill rimligenatt är beroende

den enskilde konsumentens tekniska färdigheter.av Den tekniskt roade
konsumenten kan använda sigt.ex. operativsystem,öppna i vilka allav
kod i fri. Man kan såledesärsystemet hämta all mjukvara ingår isom
operativsystemet och läsa koden och det därmed ocksåär möjligt att
ändra i koden och skapa operativsystem. Medett hänsyneget till vad

kan det framståsagts vanskligtsom nu detta särskiljasättattsom
viss mjukvara från annan.

För ersättning skall kunna utgåatt enligt lagen skall produkten vara
behäftad med säkerhetsbrist. Med säkerhetsbrist produktenen attavses
inte så säkerär skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömassom
med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den
har marknadsförts med hänsyn till bruksanvisningar,samt tidpunkt då
produkten i omlopp och övrigasatts omständigheter 3 §.

2 Blomstrand mfl., 89 fa.a., s.
3 T.ex. filer config.sys och autoexec.batsom
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harproduktenvisaskadelidandeåligger den attDet enatt
dennagrunduppkommitharskadansäkerhetsbrist och avatt

många falliemellertidskullebeviskravsådantsäkerhetsbrist. Ett
Detsina krav.hävdaståndskadelidandeden sättsmedföra attatt ur

skada harhurtillförklaringartänkbaraflerainte sällanfinns en
skadelidandeför denomöjligt attpraktisktuppstått. kanDet tagetvara

harvadklargörabsolut visshetmedutredningfå fram somsomen
harillusoriskskadestånd skall blitillinteFörorsakat skadan. rättenatt
harLagstiftarenmåste lindras.beviskravendärförlagstiftaren ansett att

eftersomrättstillämpningen,bevislättnadfråganöverlämnatdock om
bestämmauppgiftvanskligalltfördethar attäransett enman

‘4bevislättnadsregel.tillämpningsområdet för en
ilindratsbevisskyldighetskadelidandesrättstillämpningen har denI

NJAproduktskadai falldomstolen harsådana fall. Högsta ett om
bevislättnad.regelLeo-målet tillämpats.k.421, det1982 omens.

vidorsakssambandfrågaienligt domstolengällerRegeln om
berörhändelseförloppkompliceradesvåröverskådliga och som

hasakkunniga kanspörsmål därvetenskapligatekniska ochinvecklade
isänkasbeviskravet börtillMotiveringenuppfattningar.skilda att

bevisning.fullframmöjligt läggafaktisktfall det intedessa ärär attatt
tillmöjlighetskadelidandesdenså beviskrav skulleställtEtt högt göra

såbevisregelnformuleradedomstolenersättning illusorisk. Högsta att
bevisbördasinfår fullgjortsådana hai fallskadelidandeden anses

framstår klartpåstått dettaorsaksförlopp,visstbeträffande ett somom
motsidannågon lämnasförklaring till skadansannolikt än avsommer

omständigheterna imed hänsyn tilli sig sannoliktoch därtill äräven
målet.

medframstår rimligtenligt min mening ävenResonemanget som
sambandkompliceratfinnsIT-utrustning, där detavseende ett

därtillkanhård- installerad mjukvaramjukvara. tidigaremellan och En
installeradmedmedföra negativa konsekvenser tillsammans ny

svårt säkerhetsbristenvisaföljd kanmjukvara med det attatt vara
finns fel. Attvilken mjukvaroma detöverhuvudtaget eller i ett enav

visa sigmjukvara kanmjukvara inte fungerar ihop med t.ex.annan
åtgärderutförfelmeddelanden eller datorn utanattgenom genom

föregående kommando.
6produkten §Ansvarig enligt lagen i första hand tillverkarenär av

Även föransvariga, dock inteförsta importörer kanstycket 1. göras
och den harimport inom 6 § första stycket 2 och 3,EU som

sittförse den medmarknadsfört produkten sin att namnsom genom
eller varumärke eller kännetecken 6 § första stycket 4.

‘ Prop. 1990/91:197, 64s.
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Detta innebär konsumenten inte behöver ståatt någoti
avtalsförhållande till den ansvarige, dvs. det finns inget krav att
konsumenten skall ha köpt den ersättningsansvarige ellervaran av

Ävenliknande. sådan IT-utrustning den enskilde hyr sinsom av
arbetsgivare kan alltså medföra till skillnad frånansvar,
bestämmelserna i konsumentköplagen.

För det fall skada orsakas produkten utgörav en som en
beståndsdel i produkt, skall båda produkterna haen annan anses
orsakat skadan 2 § andra stycket. De ansvariga solidarisktansvarar

konsumenten förgentemot den uppkomna skadan 6 kap 3 §
skadeståndslagen. Näringsidkama får sedan sinsemellan fördela

mellan sig. Beträffandeansvaret datorpaket såledeskan fleraett olika
tillverkare och importörer ansvariga.vara

Skadeståndslagen

Som framgått det gällandeär regelverket avseende skador påovan IT-
utrustningen inte heltäckande. Skador mjukvara levereratsp.g.a. som
via Internet omfattas möjligen inte regelverket. Inte heller omfattasav
skador felaktigt utförda tjänster,p.g.a. i månden sådanat.ex. support,
tjänster inte omfattas konsumenttjänstlagen. Det förtjänar dessutomav
åter påpekas konsumentenatt får bäraatt självrisk 3 500 kr viden om
tillämpning produktansvarslagen.av

I de fall produktansvarslagen eller konsumentskydds-annan
lagstiftning inte tillämpligär konsumentenär hänvisad till skadestånd
enligt skadeståndslagen 1972:207. Kretsen ansvariga inteärav
begränsad på det följersätt produktansvarslagen ochsom detav
behöver inte föreligga något fel eller säkerhetsbrist i produkten.en
Någon självrisk föreligger inte. Ansvar enligt skadeståndslagen
förutsätter dock uppsåt eller oaktsamhet från skadevållarens sida, vilket

åliggerdet konsumenten visa 2 kap 1 §.att



119-utrustningAnskaflhing IT106 avSOU 1999:

överväganden förslagoch3.6

mjukvaraochhård- supportKöp samtav

anvisningarsådanaerhållaskallbedömning: KonsumenternaMin
behövsIT-utrustningköpmedsambandioch/eller somsupport av

utrustningen.användakunnaför att

meningminenligtmedförmjukvarahård- ochköpKonsumentens av
Däremot ärrättsligproblemnågra särskilda natur.inte av

ochmed köpetsambandstöd iråd ochbehovikonsumenterna stort av
användningen.samband medidärefter

ideltagarnaharavsnitt 3.2iredovisningenframgåttSom av
fråninformationenmånga upplevtfalliundersökningTEMO:s att

dockharavsnitt 3.4iredovisningenEnligtbristfällig.försäljama är
anvisningardekonsumenternalångtgående skyldighetsäljaren att geen

IT-utrustning.sinanvändakunnaskallför konsumentenbehövs attsom
å sidanformikrävasvad kanmellanGränsdragningen enaavsom

framståravtalsärskiltå sidanandrabruksanvisningar och supportom
instruktioner ärdeKlarttydlig.heltdock inte är att somsom

datorutrustningenindividuellaanvända denför kunnanödvändiga att
enligtdärvidkanKonsumentenutrustningen.köpetskall följa avp.g.a.

skalloch densvenskabruksanvisningnormalt krävamin mening en
med allmännakonsumentsådantavfattad sätt attett envara

bruksanvisningen.med hjälputrustningenanvändakunskaper kan av
konsumentskyddslag-tvingandeskyldighet följerdennaGenom att av

ingå någotavseendesåledes iinte dettakonsumentenstiftning behöver
tillhandahållasskallanvisningarnaochsärskilt avtal utansupportom

stödteknisktvarmeddet fallsärskild kostnad. För support, peravses
förstå hurskallnormal konsumenttelefon, behövs för att manen
jämställas meddenna kunnautrustningen tordeköptaanvänder den

särskildmeningminskall därmed enligtbruksanvisning och utanges
låter sig nöjaintekonsumenternaViktigtkostnad köpet. är attp.g.a.

språk anvisningendafrämmandesvårtillgänglig manualmed somen
avtalhänvisad till särskiltfrån blisäljaren eller support.ettatt om

och huranvänder datorninformation kring hurallmänMer manman
utanför säljarensliggatorde däremotkan använda Internet etc.

därvidkanoch konsumentenenligt konsumentköplagenskyldigheter
formellersärskilt avtali behov supportett avannanomvara av

utbildning.information eller
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Intemetabonnemang

Mitt förslag: De Standardavtal används i samband medsom
tecknande Intemetabonnemang bör över Konsumentverketav ses av
i samråd med branschen.

Intemetabonnemang tjänst förär vilken särskild lagstiftning saknas.en
Konsumenterna i ställetär hänvisade till de Standardavtal som
leverantörerna använder sig av.

Leverantörerna abonnemang blir allt fler och teknikerav förnya
anslutning till Internet erbjuds marknaden. Det därför stortvore av
värde för konsumenterna branschen och Konsumentverketom
tillsammans utarbetade sådana villkor. Enligt Konsumentverket har
erfarenheterna sådana förhandlingar inom andra områdenav generellt
varit goda.

Det vidareär vikt, särskilt förhandlingarstor enligtav inteom ovan
kommer tillstånd, avtalen granskasatt bakgrundmot av
bestämmelserna i lagen 1994:1512 avtalsvillkor iom
konsumentförhållanden. Konsumentverket handlägger enligt uppgift
f.n. sådana ärenden efter anmälningar från enskilda vissa villkorom
avseende Intemetabonnemang.

Produktansvar

Mitt förslag: Produktansvarslagen bör över med avseendeses
lagens tillämpningsområde. Det bör därvid från konsumentens
utgångspunkt inte någon skillnad på produktskadorvara orsakasom

mjukvara eller lös sak.av av

Den genomgång produktansvaret enligt svenskav rätt redovisatssom
visar konsumentensovan att möjligheter få ersättning föratt uppkomna

skador IT -utrustning möjligen beroendeär skadan orsakasav om av
lös sak eller mjukvara.en Rättsläget fårav dockren betraktas som

oklart. I enlighet med vad redovisats i avsnitt 2.3.1 beträffandesom
konsumentköplagens tillämpningsområde finns det risk resultatetatten

rättslig bedömning framstårav en godtyckligt från konsument-som
skyddssynpunkt. Utgångspunkten måste enligt min mening attvara
konsumenten måste ha rättsliga skydd beträffandesamma mjukvara

levereras via Internetsom vid produkter köps i butik.som Detsom är
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olikaskillnadframkomlig sortersdärvid ingen göraväg att
den har lagrats.hur ochmjukvara, dvs. var

börkonsumentköplagenföreslagiti avsnitt 2.3.4 ävenharJag att ses
också hasjälvfalletkommerförslaganledning. Detta attöver sammaav

skadeståndbestämmelseravseende lagensbetydelse med p.g.a.om
fel i och produktansvar.varan
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marknadsföring4 Allmänt om

4.1 Inledning

enligt mina direktiv undersöka och vilka speciellaJag skall kartlägga
problem främst marknadsrättslig konsumenten kan ställasnaturav som
inför kommunikation i informations-i samband med elektronisk
samhället. För marknadsekonomi skall kunna fungera krävs ettatt en

för företagetsrättsregler drar rättsliga gränsersystem av som upp
påhandlande marknaden ramregler för företagens etablering,genom

konkurrens, marknadsföring, prissättning, produktutfornming, avtals-
villkor Detta marknadsrätten. Den grundläggande mark-ärsystemm.m.
nadsrättsliga regleringen den marknadsföringslagen trädde iär nya som
kraft den l januari 1996. syftar tillLagen främja konsumenternasatt
och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av
produkter och motverka marknadsföring otillbörligäratt motsom
konsumenter och näringsidkare. Med produkter tjänsteravses varor,
och andra nyttigheter inklusive fast egendom, elkraft, aktier ocht.ex.

arbetstillfällenrättigheter olika slag, liksom ingårI begreppetav
således alla de tjänsteroch marknadsförs Internet,varor som
inklusive s.k. digitala produkter, dvs. programvara.

Marknadsföringslagen enbart sikte kommersiell marknads-tar
föring och reglerar inte politisk propaganda, samhällsinformation,
religiös förkunnelse eller verksamhet någonmed vilken i tal ellerannan
skrift vill bidra till opinionsbildning eller nyhetsförmedling. Den icke-
kommersiella informationen regleras i tryckfrihetsförordningen TF
och yttrandefrihetsgrundlagen YGL. Kommersiella framställningar
faller emellertid inte helt utanför det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga
området. Censurförbuden och vissa delar förbudet spridnings-motav
hinder exempel tryck- eller yttrandefrihetsrättsligaär principer som

ocksågälla för framställningar kommersiell Bedöm-anses natur.av
ningen framställning kommersiellär eller inte ärrentav om naturen av
många gånger förenad med svårigheter.uppenbara Det viktigtär att

Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, 6u, 1996 nedan citerad Svensson m.fl.,
58.s.
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marknadsföringslagen inte tillämpas sigkansättett tesom
fråntvivelaktigt tryck- eller yttrandefrihetsrättslig synpunkt. Iannan

förarbetena till framhållsmarknadsföringslagen i tveksammaatt man
måstefall de företrädegrundlagsskyddade rättigheterna ochge anse

YGL.:framställningen skyddad TF och detta betänkande användsIav
begreppet marknadsföring i marknadsföringslagens mening ingetom

uttryckligen sägs.annat
ingårI mitt uppdrag särskilt frågor frånbehandla de och problematt

konsumentsynpunkt har samband med gränsöverskridande mark-som
nadsföring och handel med hjälp informationsteknik. Frågor rörav som
gränsöverskridande handel behandlas i del i FrågorI betänkandet. som

gränsöverskridande marknadsföring behandlas i dennarör del. Det är
huvudsakligen frågor marknadsrättslig karaktär jag enligttre av som
mitt uppdrag skall behandla, nämligen förskyddet den personliga inte-
griteten vid marknadsföring Internet, marknadsföring Internet till
särskilt och obeställd Frågornareklam viautsatta e-post.grupper
behandlas för sig i kapitel 5-7.var

4.2 Marknadsföringslagens territoriella

tillämpning

Marknadsföringslagen MFL gäller marknadsföring i alla medier,
således Internet. Utgångspunktenäven för den svenska
marknadsföringslagstiftningens tillämpning marknadsföringenär att
riktar sig till svensk publik, dådvs. dels marknadsföringen direktär
inriktad Sverige reklamen inteäven producerad dåhär, delsärom
marknadsföringen internationell ochär den delvis i inte helt obetydlig-
grad riktar sig den svenska marknaden. finnsDet rättspraxis idemot-
nordiska länderna hållpunkter för sådan bedömning detnärsom ger en
gäller andra media Internet. Dennaän praxis torde fullt tillämpligvara

vid marknadsföringäven via Internet riktar sig till Sverige ellersom
Ävennordiskt land. tekniken för brukannat Internet kanom av vara

olik den förekommer vid bruk andra distanskommunikations-som av
tekniker, finns sådanadet påfallande likheter till detnär man ser
praktiska förfarandet och resultatet det, det knappast föreliggerattav
några nämnvärda skillnader i bedömningen grundar sig olikaattsom
tekniker utnyttjas. Marknadsföring webbsida engelska kanen
exempelvis jämföras med marknadsföring på språk isamma en
världsomspännande dags-, vecko- månadstidningeller eller i en

2 Se Svensson m.fl., 31t.ex. s.
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sådan inteinternationellt inriktad tv-kanal. I situation kan denen
måletsvenska för marknads-marknaden det speciellaanses vara

föringen. Om däremot marknadsföringen sker some-postt.ex.genom
sådan fråndirektadresserad, skiljer sig inte exempelvisär nämnvärt

tryckta reklamförsändelser eller marknadsföring via telefon.
Direktadresserad och individuell marknadsföring via till svenskae-post
konsumenter följaktligenkan i princip riktad till denanses vara sven-
ska marknaden. Vid bedömningen marknadsföring riktadär motav om
den svenska ocksåmarknaden bör beaktas språk,vilka valutor och
andra internationella kännetecken Vidareanvänds. bör beaktas isom
vilken omfattning verksamheten eller den aktuella presentationen i
övrigt ifrågavarandemarknadsförs ocksåden marknaden. Det kan
föreligga samband mellan marknadsföringen viaeller Internetett
och andra marknadsföringsaktiviteter, påverkavilka kan bedömningen.
Om näringsidkaren beredd följa marknadsföringenär medatt upp
erbjudande ingå köpeavtal med konsumenter hemma-ärattom som
hörande i Sverige, det ytterligare omständighetär kan tala fören som

marknadenmarknadsföringen riktad den Frågansvenska fåratt är mot
utifrån helhetsbedömningavgöras omständigheterna i deten av

enskilda fallet se avsnitt 2.2.2.även
I detta sammanhang kan det finnas skäl kort försla-även nämnaatt
till EG-direktiv vissa rättsliga aspekter den elektroniska han-get om

deln den inre marknaden det s.k. e-handelsdirektivet. framgårSom-
avsnitt finns2.4 i direktivförslagets artikel bestämmelse3av en om en

s.k. ursprungslandsprincip. Enligt förslagets nuvarande lydelse är
avtalsförpliktelser enligt avtal ingåtts konsumenter undantagnasom av
från tillämpningsområdet artikel Principen dock omfattaav synes
den marknadsrättsliga regleringen.

4.3 Vad tillbörlig marknadsföringär

Marknadsföring skall enligt marknadsföringslagens generalklausul 4 §
l st med godstämma marknadsföringssedöverens och i övrigtäven

tillbörlig konsumenter och näringsidkare. Med uttrycket godmotvara
marknadsföringssed god affärssed och andra vedertagnaavses normer -
såväl rättsliga utomrättsliga syftar till skydda konsumen-attsom som-

och näringsidkare vid marknadsföringter produkter. Dessaav normer
i väsentliga delar förankradeär i Internationella Handelskammarens

3 Se bl.a. de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunktgemensamma om
handel och marknadsföring Internet och andra liknande kommunikations-

dec. 1998. Se MD 1989:6 och 1998:17.ävensystem, t.ex.
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ICC Grundregler för reklam respektive Regler för säljfrämjande
åtgärder. Begreppet god marknadsföringssed tämligen inför-detär nytt,
des med den nuvarande marknadsföringslagen. Tidigare hänvisades till

Ävengod affärssed. andra etiska såvälregler, nationella inter-som
nationella, förekommer i tillämpningen kan komplette-utgörasom en
rande normkälla. Inom för god marknadsföringssed faller ävenramen
myndigheters råd och rekommendationer. Vidare Marknadsdomsto-är
lens praxis viktig normkälla för vad god marknadsföringssed.ären som
Genom denna praxis har rad viktiga principer för vad ären som
otillbörligt utvecklats. sådanEn princip den s.k. lagstridighetsprinci-är

Den innebär marknadsföringsåtgärd otillbörlig,att denärpen. en om
lagstiftningstrider Uttrycket även i övrigtmot tillbörlig"annan vara

i generalklausulen Marknadsdomstolen frihet iattavser ge en
rättsbildningen, dvs. domstolen inte låst rådandetillär läge elleratt
bunden värderingari näringslivet.av

Generalklausulen utformad såär det möjligt ingripaäratt att mot
alla reklam- och marknadsföringsåtgärder hållerinte godtagbarsom
standard. Bestämmelsen uttrycker lagens allmänna krav marknads-
föringen. Dessa kompletteras och preciseras i efterföljande regel-en
katalog 5-13 §§, reklamidentifiering ocht.ex. avsändar-angivelse.om
Vederhäftighetskravet enligt generalklausulen i 4 § l MFL innefattarst
dels skyldighet avstå från vidta vilseledande åtgärder,att delsen att en
skyldighet lämna uppgifter i syfteatt undanröja risken föratt
vilseledande. Det osäkert långthurär denna s.k. upplysningsplikt
sträcker sig. Klart dock det inteär möjligtär med stöd dennaatt att av
bestämmelse meddela självständiga påbud åtgärdviss skallattom
vidtas eller utformas speciellt Generalklausulensätt. täcker de sär-
skilda reglerna i katalogen; dessa ligger så inuti 4§säga l ochatt st

i självautgör verket exempel bristande tillbörlighet eller informa-
tionslämnande.5

Vid marknadsföring skall näringsidkaren lämna sådan information
särskildär betydelse från konsumentsynpunktsom 4 § 2av st, t.ex.

produktinformation, information avtalsvillkor och informationom om
det kommersiella Bestämmelsen inte i förstaursprunget. är hand
avsedd förhindra vilseledandeatt inriktadär konsumenternautan att
skall få tillräckligt med relevant information för kunna fatta rimligtatt
underbyggda beslut köp och andra transaktioner. Skyldigheten i 4 §om
2 lämna information fårst att komplement ochettses som en

4 Svensson mfl., 87.s.
5 Svensson m.fl., 59.s.
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tillbörlighets-ivederhäftighetskravetgrundläggandepåbyggnad till det
bestämmelsen

så detochutformasmarknadsföring attpresenterasskall allVidare
s.k.st,marknadsföring 5 § 1frågaframgår dettydligt äratt om
förframgåockså klartskallreklamidentitet. Det svararvem som

praktikeniavsändaridentitet. Dens.k.§ 2 st,marknadsföringen 5
denmarknadsföringslagenibestämmelsen ärbetydelsefulla ommest
får vidnäringsidkaremarknadsföring;vilseledandeförbud mot en

framställningarpåståenden andraelleranvändaintemarknadsföringen
någonellernäringsidkarensfrågavilseledande iär annanegenomsom
betydelsegrundläggande6 §. ärnäringsverksamhet Avnäringsidkares

framställning ipå rättvisandekravetvederhäftighet, dvs.kravet
hansbevisaåliggermarknadsföringen. Det annonsören attatt

tillämpasbevisbördaomvändariktiga. Dennapåståenden i reklamen är
Konsumentverket/Konsumentombuds-vederhäftighetsfrågor införi

domstolama.7och imannen

marknadsföringenför4.4 Ansvaret

marknadsföringslagen harfrågan enligtdet gällerNär somvem
avsändareni första handmarknadsföringför är svaretansvaret av

tordemarknadsföring Internetfråga förreklamen. I ansvaretom
tordewebbsidaReklamhelt klart.rättsläget inte egenvara

Även i formför reklam,för.näringsidkaren själv t.ex.ansvaret avsvara
hosnormalt liggawebbsida tordebanners eller pop-ups, annans

dockmedverkansreglerEnligt lagensavsändaren/annonsören. svarar
ochnäringsidkarens vägnaräven samt somvar enannan som agerar

och §§. Dessamarknadsföringen 14, 15 17väsentligen bidragit till
träffaförsta handoch iregler torde i exemplet med banners pop-ups

vidaremedverkandeansvar tordewebbsidans Reglerna ävenägare. om
m.fl. producerarträffa intemetkonsulterproduktionsbolag, som

haportaler Torget och Passagenwebbsidor. Därutöver torde ettsom
sådana sidor liggermotsvarande tidningarnas fört.ex. somansvar

kontrollunder deras

6 Svensson m.fl., 84.s.
7 66f.Svensson m.fl., bl.a. s.
8 på 165. Jfr.Se Carlén-Wendels, Nätjuridik och Internet, 2u, 1998,Lag rätt s.

1998:112 för elektroniska anslagstavlor, vilken denlagen genom somom ansvar
tillhandahåller åläggsför elektronisk förmedling meddelanden bl.a.tjänst ettaven

innehåll,visst brottsligt hetsbort meddelanden med motatt ta t.ex.ansvar
folkgrupp.

IToch19-1555Konsumenterna5
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4.5 Kontroll, tillsyn och sanktioner enligt
marknadsföringslagen

Den svenska bedriver tillsynsverksamhet för ochstaten att styraen
kontrollera marknaden. Tillsynen handhas olika statligaav
förvaltningsmyndigheter. De viktigaste det gäller konsumentfrågornär

Konsumentverketär och Konsumentombudsmannen. En näringsidkare
marknadsföring strider god marknadsföringssed eller någotvars mot

otillbörligsätt konsumenterär eller näringsidkare fårannat mot
förbjudas fortsätta med den marknadsföringen eller vidta någonatt att

liknande åtgärd. En näringsidkare vid sin marknadsföringannan som
låter bli sådanlämna information särskild betydelse frånatt ärsom av
konsumentsynpunkt får åläggas sådanlämna information. Enatt
näringsidkare får åläggas betala särskild avgift s.k. marknads-att en -
störningsavgift denne bryter regeln reklamidentifie-mot t.ex.om om-
ring eller marknadsföringen vilseledande.är Talan förbud ellerom om
åläggande får väckas vid Marknadsdomstolensagts bl.a.som nu av
Konsumentombudsmannen eller sammanslutningar konsumenter.av
Om eller i samråd med denna,part, väckersamma talanannan om
marknadsstörningsavgift eller skadestånd med anledning marknads-av
föringen. skall talan förbud åläggandeeller väckas vid Stockholmsom
tingsrätt. Tingsrättens domar och beslut får regel överklagas hossom
Marknadsdomstolen

Genom Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/27/EG om
förbudsföreläggande för skydda konsumenternas intressen,att kommer
Konsumentombudsmannen och godkänd inrättning fåannan störreatt
möjligheter angripa överträdelseratt skadar konsumenternassom
kollektiva intressen, bl.a. särskild ansökan företaget igenom denmot
medlemsstat det har sitt Direktivetsäte. torde kunna förbättra situa-
tionen för konsumenterna kollektiv de direktnär konfronterassom med
vissa olagliga marknadsförfaranden kommer från med-som en annan
lemsstat. Ett med offentligasystem eller konsumentorganisa-organ
tioner företrädare för konsumentkollektivetsom medför bättre förut-
sättningar åstadkommaatt god efterlevnad. Enligt direktiveten detär
lämnat vilketÖppet lands lag skall tillämpas. Det gäller såvälsom för
elektronisk handel och marknadsföring Internet för andra for-som

handel och marknadsföring.mer Direktivetav skall implementeratvara
den 2000.93| decembersenast En genomgång Marknadsdomstolensav

refererade avgöranden under det decenniet visar påsenaste brister när
det gäller möjligheterna vända sig ochatt genomdriva sanktioner mot

U Sc bl.a. Bogdan. EU-dircktivet förbudsföreläggande förom skyddaattkonsumenternas intressen. SvJT l998 532 ff.s.
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utländskamål harendast tiotalländer. Inäringsidkare i andra ett
mål dardeinblandade, ochSverige varitfilial inäringsidkare utan

länder.nordiskai andranäringsidkarevarit har det sigKO rörtpart om
någotsituationenförbättraförbudsföreläggande kanDirektivet menom

ocherkännandeföreskrivalösningbättreän att omvoreen
i detmeddelatsmarknadsrättsliga avgörandenverkställighet de somav

belägen.konsumentmarknadenmedlemsland där den berörda iir

Överväganden och förslag4.6

civilráittsligainte enbartKonsumentskydd generellt.förslag:Mitt
frånkonsumentförhållanden. undantasiavtalsförpliktelser

elektro-EG-direktiveti kommandeursprungslandsprincipen det om
från konsument-enda acceptablalösning dennisk handel. Denna är

internationellafortsattabör i detskyddssynpunkt. Regeringen
sådan lösning.verka förarbetet en

civilriittsligtinte bara iinnebär problemGränsöverskridande handel
KommissionensDarmarknadsriittens omrade.hänseende ävenutan

elektroniskaaspekter denvissa rättsligaförslag till direktiv om
zivsnitt 2.4e-handelsdirektivetmarknadenhandeln den inre se —-

marknads-civilrättsliga problemen. liimnzisväl hand deganska tar om
direktivlkirslzigetiursprungslandsprincipens.k.därhän. Denrätten

med stödfår möjlighetsvenska konsumenterinnebär sanne attatt av
niirings-utländskalagstiftning hävda sigmarknadsrättsligsvensk mot

irådsresolution konsumentenrimmar illa med denidkare. Detta om
beslöt denkonsumentministrarEUzsinformationssamhället som

1998." transak-gransöverskridandeviduttaladesnovember Iden30 att
informationsteknik "bör konsumen-genomförs med hjälptioner avsom

Bryssel- ochgemenskapslagstiftningen ochförinomterna, ramen
lagstiftningenåtnjuta det skyddRomkonventionerna, kunna ges avsom

tillgang tillobehindradvistas och haland där de vanligeni det
de vanligenframför i det land daralltförfaranden för gottgörelse,

allaKommissionen "vidtaRådet uppmanadevistas 10:e skälet. att
medför i Svereiisstammelseåtgärder möjligade är attsom

internationella förpliktelseroch gemenskapensgemenskapsrätten
relevanta rättigheterförlita sig dekonsumenterna kansäkerställa att

° Ibid.
12900/98
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redan tillerkänns Bryssel- och Romkonventionema, blandsom genom
sådana gäller tillämplighetenannat lagstiftningen isom av

bosättningslandet, sådanaoch gäller obehindrad tillgång tillsom
nationell rättsskipning, vid behov förstärka dessa rättighetersamt 3:e
uppmaningen. Ursprungslandsprincipen går i viktiga hänseenden för
tillvaratagande konsumenternas intressen i IT-samhället stick iav stäv

Rådetsmed resolution och även tanken bakom flertalet konsument-mot
direktiv, bl.a. det förbudsföreläggande se avsnitt 4.5. Enligt dessaom
direktiv har medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärderatt och
ingripanden överträdelser direktivenmot har effekter inomav som
respektive Så långt konsumenträttsliga frågor intestat. harmonise-är
rade torde regel ursprungslandets absoluta prioritet vid lagvalen om

till nackdel för svenska konsumenter. Det gäller i synnerhet i frågavara
de marknadsrättsliga konsekvenserna medan de civilrättsligaom följ-

derna tills vidare oklara till följdär sades i avsnitt 4.2, civil-att,av som
rättsliga avtalsförpliktelser i konsumentförhållanden enligt den
nuvarande lydelsen förslaget till e-handelsdirektiv uttryckligenav
undantas från tillämpning ursprungslandsprincipen. Om förslageten av
genomförs enligt dess nuvarande lydelse kommer således svensk dom-
stol aldrig kunna hävda svensk marknadsrättsligatt lagstiftningatt skall
tillämpas på gränsöverskridande marknadsföring från medlems-annan

riktar sig till denstat svenska marknaden. Nationellasom restriktioner,
representerande EG-domstolen erkäntett allmänt intresseav Lex.som
konsumentskydd förslagets artikel 22 3, får visserligen enligt
direktivförslaget i särskilda fall undantas från tillämpningen av
ursprungslandsprincipen. Med hänsyn till allt harmoniseratatt
konsumentskydd inom för s.k. elektronisk inforrnationstjänstramen
ingår i det föreslagna direktivets samordnade område, kan man som
regel utgå från Kommissionen kommeratt undantag.vägra Frånatt
konsumentskyddssynpunkt därför enligtär min mening den enda
acceptabla lösningen konsumentskyddatt generellt, inte enbart
civilrättsliga avtalsförpliktelser i konsumentförhållanden, undantas från
ursprungslandsprincipen. Regeringen bör i det fortsatta arbetet verka
för sådan lösning.en
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vidintegritetPersonlig5

marknadsföring Internet

Inledningl

föreliggerundersöka detdirektivenligt minaJag skall närmare om
medi sambandför konsumenterintegritetsproblemsärskilda att
inhämtarför sin verksamhetmarknadsföraren i ochnäringsidkaren eller

användningutnyttjar information konsumenteroch avgenomom
Undersökningari sammanhang Internet.informationsteknik, dvs. dessa

i Europa,Kanada, där näthandeln mycketgjorda i USA och är större än
för huroroadeallt antal konsumentervisar ärstörreettatt

förtroende för näthan-personuppgifter konsumenternasanvänds och att
nätetutanförmindre jämfört med handeldeln är

genomgång personlig inte-följer avsnittenrättsligaDen omsom
inhur personuppgifter samlasgritet och kränkning i allmänhet samt

personuppgifts-marknadsföringslagen och denInternet, omfattar nya
internationella reglering och självregleringlagen PuL liksom den som

området. tagitfinns Sverige antal branschorganisationerI har ett
organisationerfram riktlinjer bl.a. god etik och fleraInternetom

håller sådana organisationer har rikt-utarbeta regler. Av deatt som
IT-före-linjer färdiga kan Svenska IT-företagens organisationnämnas

tagen.2 hållerorganisationer fram regler kanAv de näm-taattsom
BitoS.3 branschöverenskommelseAv särskilt intresse denär somnas

tagits på i avsnittfram initiativ SWEDMA och kort beskrivsav som
5.6.

l PrivacySe Online: A Report Congress, FTC, juni 1998, http://www.ftc.gov/to
och bl.a. hänvisningen däri till Commerce, Communicationäven and Privacy
Online, NationalA Survey of Computer Westin/Harris,Users, 1997.
2 Riktlinjerna redovisas i Datainspektionens Frivilligt integritetsskyddrapport
Internet l999:2.
3 utkast till riktlinjer frånEtt BitoS redovisas i Datainspektionens Frivilligtrapport
integritetsskydd Internet 199922.
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5.2 Vad personlig integritet ochär

kränkning denav

Rätten till privatlivet de grundläggande fri- och rättigheterna.är en av
Den svenska regeringsformen reglerar skyddet för personlig integritet

myndigheter. I Europakonventionen föreskrivs hargentemot att envar
till skydd för sitträtt privat- och familjeliv, sitt hem och sin

korrespondens.
Begreppet personlig integritet har analyserats särskilt inom

skadeståndsrätten. Termen integritet intimt förknippad medär
begreppet kränkning och kan innebära okränkbarhet,sägas oberoende
och frihet från inblandning eller obehörig påverkan. I rättsliga
sammanhang har denna från början främst förekommit medterm

på sådanaavseende bestämmelser slår vakt den kroppsligasom om
eller fysiska integriteten, straffstadganden misshandel. Medt.ex. om
tiden har den emellertid allt kommit också skydd föratt rentmera avse
immateriella/ideella värden.

Begreppet kränkning inte mindre svårdefinierat.är Rent allmänt
innebär kränkning någon behandlas nedsättandeatten genom angrepp
på den handling.‘personliga hedem/integriteten i ord eller genom

Begreppet personlig integritet definieras ofta utifrån vad som anses
kränkningutgöra den. Enligt inom skadeståndsrätten oftaen av en

Strömholm5citerad katalog Stig kan integritetskränkningarna delasav
in i huvudgrupper; i intrång i fysisktre eller mening iannan en

privata sfär, ii insamlande uppgifter privatapersons av om en persons
förhållanden och iii offentliggörande eller användning t.ex.annan

bevisning i rättegång material privata förhållan-som av om en persons
den. Integriteten såledeskan kränkas många olika Kränkningarsätt.
kan komma från fråneller det allmänna. Gemensamten annan person
för alla kränkningar de innebär intrångär i skyddadatt denen zon som
enskilde tillförsäkrad.är Det grundpelama vårtianses vara en av
rättssystem integritetsskydd i dennaatt vida bemärkelse skall
upprätthållas.°

För kränkning den personligaatt integriteten vid behandlingen av
personuppgifter, såväl vid marknadsföringav Internet vid mark-som

nadsföring i andra media, skall kunna konstateras krävs det till börjaatt
med behandlingen sker påatt eller isätt utsträckningett denen som
enskilde uppfattar obehörigt intrång i den privata sfären. Medsom

4 Nationalencyklopedins ordbok, band 1996, 222.s.5 Individens skyddade personlighetssfär, i Om våra rättigheter, Antologi utgiven av
Rättsfonden, 1980, 30;jfr Strömholm i SvJT l97l 698.s. s.° Se sou 1992:84 l87ff.s.
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sigkännaochoftare bammöjligen äntordedetta synsätt ungavuxna
intrånguppfattarVadmarknadsföring.kränkta sompersonenav
andra.intrånguppfattasnödvändigtvisintedockbehöver avsom

såledessynpunktfrånintrång denna rentFrågan vad ärutgörsomom
objektivfastställasskall kunnakränkningsubjektiv. För ur enatt en

agerandeinnefattadessutommåste handlingensynvinkel ett som
lag. Attbrottskadeståndsgrundande eller utgörantingen motettär en

såle-har skettintegritetenpersonliga ärkränkning denbedöma avom
enskildeMarknadsföringsåtgärder denuppgift.grannlagades somen
förtroen-förlorarenskildetill denledakränkande kanuppfattar attsom

gårobjektivt konstateradetmediet,fördet attrentoavsett om enom
dockskett. Dettapersonliga integritet ärenskildeskränkning denav

kanDet sägasmarknadsföring Internet.föringet unikt omsamma
pappersform.traditionell reklam imarknadsföring i ochtv om

inpersonuppgifter samlas5.3 Hur

Internet

delviswebwidekommersiellt och worlddelvis ärInternet är numera
således och viktigtwide webreklamfinansierat. World är ett stort

spännande1.6.reklammedium avsnitt Internetse är även nyen
tillgängligheterbjuder inte baramarknadsplats för konsumenter, som

mängdtjänster,utbud ochtill ävenutanett stort enormenav varor
bättre ochförinformation med potential konsumenterna göraatt mer

möjlighetdessutom konsumenternaväl avvägda köpbeslut. Internet ger
från från Samtidigtoch hemmet.handla arbetet är nätetatt en enorm

enskilda.7 Enligt minaför insamling personuppgifterkälla av om
billigt ochmarknadsförare verktyg fördirektiv Internet ettett attger

uppgifter konsumenter, bl.a.effektivt samla detaljeradesätt om
marknadsföringen till dem.personuppgifter, kan användas isom

på i formMarknadsföring i form reklam hemsidor t.ex. avav -
torderiktar sig till bred mottagarkrets,banners och som enpop-ups -

Likasåpersonuppgifter. tordenormalt inte innefatta behandling av
interstitials mellansidor kan liknas vid TV-reklam, somsom

målgrupper likväl intevisserligen kan riktas särskilda ärmot men som
många utanför. Amerikanskadirekt riktade till enskilda, i fall hamna

förslag till förFederal Trade Commission FTC har i reglerett
kommersiella transaktioner och marknadsföring via Internet, bl.a.
ifrågasatt inte interstitials borde jämställas med och därmede-postom

7 juniSe bl.a. Privacy Online: Congress, FTC. I998,A Report to
http://www.ftc.g0v/.
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direktreklamsmed Personuppgifter används dock ibland till att
skräddarsy reklam i olika former bannersäven och påt.ex. pop-ups- -
webbsidor. sådanaI fall torde användningen personuppgifterav
innebära behandling i person-uppgiftslagens mening se inärmare
avsnitt 5.5. Reklam via innefattar alltid behandlinge-post av
personuppgifter se härom inärmare kapitel 7.

En källa för insamling personuppgifter konsumentensärav
surfbeteende. gångVarje besöker webbplats registrerasman en -förutom befinner sig justatt den nätplatsen och därförman sannolikt

intresseradär det vilkaämnet webbsidor läser,av vilkenman-
webbplats besökte just innan, vilken ochman versiontyp av
webbläsare har och vilken nationalitet har. Nationalitetenman kanman

spårasnormalt den datoradress varifrån webbsidan begärts.genom Om
använder sin e-postadress för fåman information elleratt t.ex.

nyhetsbrev registreras givetvis även e-postadressen. När sigrörman
mellan webbsidor lämnar således alltid spårnästan efter sigman ett-s.k. elektroniskt spår ofta i form korta dataslingor för viss tidav som-
eller lagras den hårddisken.permanentmer Exempelegna en
sådan dataslinga den s.k.är cookien, dvs. liten dataslingaen som
skickas webbsidans dator och lagrasav användarens hårddisk.
Cookies kan delas in i cookiessession och persistant cookies. Den
första kategorin cookies används under besök påav nätplats,ett t.ex.en
när handlar och lägger i varukorg.man Denna cookievaror en typ av
försvinner normalt när avslutar besöket eller anslutningenstängerman
till Internet. Den andra kategorin är cookie ligger kvar underen som en
längre tid och används för hålla redaatt har varitvar en person en
nätplats. Med hjälp denna cookies kantypav skräddarsyav t.ex.man
reklam nätplatsen utifrån vilka sidor har tittat på. Detpersonen

användningsområdet detsenare är normalt cookiesnärsom avses
diskuteras. Rent tekniskt det dockär i princip ingen skillnadannan
mellan de olika kategorierna livslängdenän hos cookien. Cookien i sig
innehåller ingen information siffer-än ellerannan bokstavskoden men
den möjliggör således identifikation användardatorn och därmedav
ofta indirekt användaren. Mer surfvana konsumenterav känner till
detta och också hur förvet gör antingen slippaatt demman eller för att
då och då bort gamla cookies. Omrensa vill delta i olikaman
aktiviteter nätet, diskussionsgruppert.ex. fåeller del elektroniskaav
nyhetsbrev, lämnar vanligtvis diverse uppgifterman sig själv,som
antingen direkt webbplatsen eller via Uppgiftere-post. om
konsumenters preferenser och köpvanor s.k. konsumentprofiler kan- -

8 http://www.ftc.gov/bcp/rulemaking/elecmedia/
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dåellerexempelvis inköpi samband medbyggas ävenupp
tävlingar.eller deltar ienkäterkonsumenterna svarar

till cookie-anknytningaffärsidé medtid harUnder en nysenare
antalingå medavtalform. Affärsidéntekniken tagit är stortettatt

Med hjälpfå sidorna.administrera reklamenförwebbplatser att av
varjefråninformation alla webbplatserföretaget incookies samlar om

företagetnågon webbsidorbesöker deenskild besökare. Om somen av
ifrågavarande webbplatskommer reklamenhar träffat avtal med

från alla andrasammanställtsinformation harbeakta dengenast att som
metoden kanadministrerar. Med den härföretagetwebbplatser som

kundprofil.9företaget skapa mycket exakten
vanligt näringsidkareochEtt sätt är attannat enenmer mer

utifrån infor-tillhandahåller reklampaketwebbsida skräddarsydda
Några erbjudermation lämnat. internetleverantörerkonsumentensom

i mycketgratis internetabonnemang i utbyte fyllermot att man en
avancerad konsumentprofil lagras användarens dator. När mansom

isedan surfar profilen och intemetleverantörens datorläses görav
ordning Varjereklampaket lagras användarens dator.överett som
gång olika nätsidor visassedan hoppar mellan reklamen.man

mångaEn ytterligare källa för insamling, konsumenter ärsom nog
omedvetna debattden datorn. Under tid harärom, egna senare en
pågått integritetsfrågor beståndsdelarhur vissa i datorn,ochom om

och operativsystem, kan användas fört.ex. att utanprocessor
användarens kännedom samla in uppgifter enskilda. Om webbsidanom
kan registrera och identifiera konsumentens dator och om
identifikationsuppgiften gårdirekt eller indirekt härleda tillatt
konsumenten fått tillståndtorde krävas webbplatsens i förvägägareatt

personuppgiftertill samla in i avsnitt börjanse 5.5. Iatt närmare av
året sigdet känd tillverkarevisade bräntatt en av processorer,

vissaserienummer i versioner sina Företaget utsattesav processorer.
för eftersom identifikationsnumretstark kritik automatiskt kan spridas

Ägarepå påminnervia Internet utbytet cookie.sättett som om av en av
således frånwebbplats kan vilken dator meddelande kommeretten se

webbplatsen.eller besöker liknandeEn debatt blossadevem som upp
sigdet visade välkänt operativsystem har funktionnär att ett en som

användaren.det möjligt registrera informationgör Det medäratt om

9 Se Komputer för alla 5/99, Vi vad du har för dig 50ff.nätet,t.ex. ser s.
10Se Carlén-Wendels, Nätjuridik, Lag och Internet, 2 uppl., 86.rättt.ex. s.
H Se Computer Swedens nyheter den 1999,llnätett.ex. mars
http://nyheter.idg.se

Se Computer Swedens nyheter den 10 1999,nätett.ex. mars
http://nyheter.idg.se
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gången tekniken kommerförsta sistasannolikhet varken eller attstor
insamlingmöjliggöraför kännedomanvändas användarensatt utan av

information.
således i princip alltidlämnarOavsett vad Internetgör

Mångaspår.uppgifter själva efter elektronisktettoss; avom oss
användningsområde förenklarteknikerna har positivt deattett genom
sig nätplatsen kännerför konsumenten Internet,röraatt t.ex. att

igen, dvs. identifierar, konsumentens dator och tidigare visatvad den
intresse för. Cookietekniken, liknande tekniker, ieller dessutomär
många fall nödvändig för skallkonsumenten kunna handlaatt

mångaelektroniskt. I nätbutiker förekommer varukorgar i vilka skalldu
lägga de du önskar handla. Om nätplatsen inte kanvaror
minnas/registrera vilka idu lagt korgen kan du inte handla.varor
Samtidigt finns det webbsidor tillträde intevägrarsom om man

cookies, det någotsaknas egentligt behovaccepterar trots att attav
kunna använda tekniken.

Att mängd personuppgifter i omlopp visserligen inteär ärstoren
förunikt Internet. I dagens samhälle där intill varje konsument harnäst

uppsjö plastkort kontokort och bensinkort det möjligtärt.ex.en av - -
för den med teknisk kapacitet kartlägga enskildas konsumtions- ochatt
rörelsemönster. Möjligheten teknisk bygga omfattandevägatt upp
konsumentprofiler finns således Påutanför Internet. grundäven av
mängden personuppgifter överförs via Internet torde riskerna docksom

någondär istörre reklammedium.än annatvara

5.4 Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen MFL saknar regler särskilt siktetarsom
skyddet för den personliga integriteten. Lagen dock tidigareär som

i och för sig tillämplig på marknadsföring Internet.sagts
Som sades redan i avsnitt 4.3 Marknadsdomstolens praxisär en

viktig norrnkälla för vad god marknadsföringssed. Genomutgörsom
denna praxis har den s.k. lagstridighetsprincipen utvecklats. Den
innebär marknadsföringsåtgärd otillbörlig, den strideratt ären motom

lagstiftning Ävenpersonuppgiftslagen. marknads-t.ex.annan om
föringslagen i sig inte innehåller regler direkt påsikte skyddettarsom
för den personliga integriteten kan såledeslagen bli tillämplig även
frågor personlig integritet. Detta förutsätter näringsdkare iom att sam-
band med marknadsföring Internet använder personuppgiftert.ex.- -

otillåtet sätt.ett

13Svensson m.fl., 87.s.
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Personuppgiftslagen5.5

rättighetmänskligintrång personliga integriteteniSkydd den ärmot en
Rådets direktivochEuropaparlamentetsgrundläggande frihet.och en

behandlingavseendeför enskilda med95/46/EG skydd personerom
uppgiftersådanaflödetpersonuppgifter och det fria utgöravomav

kraft i oktoberträdde iför personuppgiftslagen PuLgrunden som
personligamänniskor derassyftar till skydda1998. Lagen mot attatt

personuppgift. spelar ingenbehandling Detintegritet kränks genom av
ändamål behandlas, internt iför vilket personuppgifterroll eller ettvar

Behandlaroffentligt i massmedia Internet.företag eller t.ex.sommer
Behandlingnågon personuppgifter lagen tillämplig.är av

ipersonuppgifter fysisk utför led verksamhetettsom en person som en
tillämpningsområde.frånprivat undantas dock lagensrent naturav

svårtolkadfinns sina detaljerI artikel 4 i EG-direktivet det ien
tillämpningsområdet för varjebestämmelse det territoriellaom

Frågan innebördenmedlemsstats lagstiftning. den närmareom av
artikeln särskild kommitté, vilken inrättats enligthar redan väckts av en
artikel direktivet. för31 i Det undvika luckor och överlapp-är, att

frågan samförståndningar, viktigt och nödvändigt löses i mellanatt
fårsamtliga förutsättas såmedlemsstater. Det sker. Den regelatt som

återfinns innehålleri personuppgiftslagen § huvudregler4 de som
artikeln,5framgår sådanaotvetydigt nämligen förlagen gällerattav

personuppgiftsansvariga6 Sverige.etablerade i Lagenär ärsom
ocksåtillämplig den personuppgiftsansvarige etablerad i tredjenär är

land, dvs. land utanför EU/EES, för behandlingenett men av person-
uppgifter använder sig utrustning finns i Sverige. Vadav som som nu

gäller dock inte utrustningen används för överförasagts attom
uppgifter endast utanförmellan länder EU/EES.

Lagens definition begreppet personuppgift all slagsärav
information direkt eller indirekt kan hänföras till fysisksom en person

i livet. Härmed uppgifter enskildär t.ex.som avses om en person som
namn,upplysningar födelsedatum, nationalitet,om personnummer,

4 EGT 281, 23.11.1995,L 31. Se avsnitt 5.7 EU:s Arbetsgrupp förävennr s. om
dataskydd.
5 Se 1997/98:44 55.prop. s.
16Med personuppgiftsansvarig den eller tillsammans med andraavses som ensam
bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen personuppgifter.av
7 Lagen innehålleroch bild i reklam förbud för näringsidkare vidattom namn
marknadsföring reklamåtgärdföreta innebär utnyttjande bild ellersom av annans

dennes samtycke, Svensson m.fl., 296. Förbudet omfattarutannamn se s.
reklamåtgärder överhuvudtaget alltsåoch publiceringäven t.ex. av namn
webbsida i marknadsföringssyfte.
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utbildning, Ävenfamilj och anställningsförhållanden. andra uppgifter
mindre personlig karaktär räknas personuppgifter. Enligtav som

regeringen uppgifteräven bostadsförhållanden,avses om en persons
banktillgodohavanden, fastighets- eller bilinnehav och upplysningar i
övrigt ställning.ekonomiska En kanom en persons person vara
identifierbar även kombination särskiljande kriteriergenom en av
ålder, yrke, bostadsort etc., vilka gör kan kännas igenatt personen

den han eller hon tillhöratt omfattar färregenom och färregrupp
Krypterade uppgifter omfattas sålagen länge någonpersoner. kanav

uppgifternagöra läsbara och därmed identifiera individer. Också
sådana i sig uppgifter det möjligtgör medanonyma s.k.som
bakvägsidentifikation fysisk omfattas. Det tillräckligtav ären person

fysisk kan identifierasatt med hjälp uppgifterna,en inteperson attav
den personuppgiftsansvarige själv kan förfoga samtligaöver uppgifter

möjlig.identifieringengör Frågansom identifierbarärom en person
oberoendeär kostnaden för fastställa identitet.av att personens

Definitionen omfattar uppgifteräven utseende, fingeravtryckröst,om
och karakteristika.genetiska

Vid diskussionerna kring integriteten på nätet oftanämns cookies
se avsnitt 5.3. Normalt torde cookie inte utgöra personuppgift.en en
För det fall cookie direkt eller indirekt, i eller kombinationen medutan

information, kan knytas till enskildannan kan den utgöraen person en
personuppgift.

Begreppet behandling av personuppgifter mycketär vitt och
definieras i lagen åtgärdvarje eller serie åtgärdersom vidtas iav som
fråga personuppgifter, sig det skerom automatisk eller inte,vare väg

insamling, registrering,t.ex. organisering, lagring, bearbetning eller
ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom
översändande, spridning eller tillhandahållandeannat uppgifter,av
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller
förstöring. Den behandling träffas den lagstiftningensom ärav nya
enligt huvudregeln sådan helt ellerär delvis automatiserad. Lagensom
gäller föräven behandling personuppgifter,annan uppgifternaav om
ingår i eller är avsedda ingå i struktureradatt samlingen av
personuppgifter tillgängligaär för sökning ellersom sammanställning
enligt särskilda kriterier. Detta torde innebära även manuellaatt
register där det finns eller mindre utvecklade sökrutiner hamnarmer
inom lagens tillämpningsområde.

8 Se 1997/98:44 31.prop. s.
9 sou 1997;39 338.s.
2 SOU 1997:39 11Sf.s.
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mån detillämpliga i dengivetvis inteBestämmelserna i PuL är
yttrandefrihet itryck- ochstrida bestämmelsernaskulle mot om

YGL.yttrandefrihetsgrundlagentryckfrihetsförordningen TF eller
sådan behandlingtillämpligi delar inte hellerPuL är stora av

ändamål ellerpersonuppgifter uteslutande för journalistiskaskersom
föremålvaritkonstnärligt litterärt skapande. undantag hareller Detta

journalistiskför uppmärksamhet i media. Vad det förärstor
fårfaller under undantasverksamhet den TFutöver avgörassom som

Utgångspunkten måsteEG-direktivets syften. enligtbakgrundmot av
journalistikDatalagskommittén det handlar vedertagenattvara om som

ansvarigbedrivs i den ordning ställs i TF och YGL medsom upp
utgivare enligtosv. När det gäller litterär verksamhet kan man

utgå frånkommittén i fallerverksamheten regel under TF,att men
sådantprecis journalistisk fördet gäller verksamhet börnärsom som

ändånärvarande inte innefattas i grundlagsskyddet omfattas av
Ävenundantaget i PuL. konstnärlig verksamhet undantas, t.ex.annan

ordbehandlingsprogram.revymakare skriver i ettsom manus
Grundläggande påkrav behandling personuppgifter bl.a.är attav

behandlingen iskett enlighet med god sed 9 §.
fårPersonuppgifter enligt huvudregeln behandlas endast denom

registrerade sitt samtyckehar lämnat till behandlingen 10 § första
punkten. Med samtycke i lagen varje slag frivillig, särskildavses av
och otvetydig viljeyttring vilken vårtden registrerade dvs. i fallgenom
konsumenten, efter fåttha information, godtar behandlingatt av
personuppgifter honom eller henne. alltsåDet ställasrörsom synes

uttryckligt.påkrav någonsamtycket i mening skall Det tordeatt vara
inte tillräckligt med underförstått eller samtycke.ettvara presumerat

hellerInte konkludent samtycke torde lagens kravett motsvara
viljeyttring.frivillig, särskild och otvetydig

Lagen frånmedger kravet samtycke 10 § a-favsteg när
behandlingen nödvändig förär att

2 Se vidare SOU 1997:39 avsnitt 10.7.4.
22 Denna uppfattning delas Datalagskommittén, SOU 1997:39 341. Iav se s.
direktivet bakom PuL tycks tanken dock frivillig, särskild och otvetydigattvara en
viljeyttring någotkan uttrycklig, jfr.än kravet uttryckligt samtyckeannatvara

det gäller behandlingnär s.k. känsliga personuppgifter artikel 8.2 §15av resp.
PuL. Hur frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring skall kunna manifesterasen

uttrycklig dock inte.nämnsutan att vara
23 Denna uppfattning delas Petersson/Reinholdsson i Personuppgiftslagen iav

Öman/Lindblompraktiken, 102. Motsatt uppfattning har i Personuppgiftslagens. -
En kommentar, 36, och Peter Seipel i debattartikel i Svenska Dagbladet dens. en
26 november 1998.
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a avtal med den registrerade skall fullgöras åtgärderkunna ellerett som
den registrerade begärt skall kunna vidtas innan träffas,avtalett

b den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra rättslig skyldighet.,en
vitala intressenc för den registrerade skall kunna skyddas,

d arbetsuppgift allmänt intresse skall kunna utföras,en av
e den personuppgiftsansvarige eller tredje till vilkenen man

personuppgifter lämnas skall kunna utföra arbetsuppgift i sambandut en
med myndighetsutövning, eller

f ändamål berättigat intresserörett hos denettsom
personuppgiftsansvarige eller hos sådan tredje till vilkenen man
personuppgifterna lämnas skall kunna tillgodoses, detta intresseut om
väger den registreradesän intresse skyddtyngre kränkningmotav av
den personliga integriteten.

Personuppgifter får, vad inte behandlas föroavsett sagts,som nu
ändamål direkt marknadsföring,rör den registrerade hos densom om
personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält han eller honatt

sig sådanmotsätter behandling 11 §. Den enskilde alltsåhar en
absolut slipparätt direktmarknadsföring oaktatatt endera av
undantagen från kravet samtycke i 10 § uppfyllt.är

När det gäller s.k. känsliga personuppgifter ställer lagen upp
ytterligare begränsningar i möjligheten till behandling 13-20 §§.

Den behandlar personuppgifter skall enligt lagen regelsom som
lärrma den enskilde information behandlingen. För det fall uppgifterom

samlas från själv skall infonnationom lämnasen iperson personen
samband därmed. Om information hämtats från någon källa skallannan
information lärrmas uppgifternanär registreras eller försenast det fall
uppgifterna avsedda lämnasär till tredje såatt sker. I ingetut närman

fallen behöver dock näringsidkaren lärrma informationav sådanom
behandling konsumenten redan känner till. Informationensom skall
omfatta bl.a. vilka uppgifter skall behandlas, källan och ändamåletsom
med behandlingen. Om personuppgifter hämtats från källa änannan
konsumenten själv behöver information inte lämnas vid tidpunkt som

detta skulle innebärasagtsnyss oproportionerligtom storen
arbetsinsats. Information skall dock alltid lämnas då uppgifternasenast
används för vidta åtgärder denatt registrerade,rör i formsom t.ex. av
direktreklam. Om konsumentprofil byggts konsumentenen utan attupp
varit medveten det exempelvis s.k. cookies begreppetom genom ges

förklaring i avsnitt 5.3 torde uppgifternaen hämtade frånanses en
källa konsumentenän själv.annan

För det fall information hämtats från källa konsumentenänannan
själv och det finns bestämmelser registrerandet eller utlämnandetom

personuppgifterna i lag eller någonav författning, gäller inteen annan
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måsteinformationsskyldigheten. Enligt Datalagskommittén registre-
författning. Deutlämnandet uttryckligen föreskrivet iringen eller vara

kommitténsi Sverige offentlighetsprincipen enligtregler utgör ärsom
fråga uppgifternaså till vilkamening inte preciserade i personerom

kaneller vilka uppgifter skall lämnas deskall lämnas ut ut attsom
sådan föreskrift i EG-uppfylla kraven uttryckligen som avsesanses

direktivet. hämtar in personuppgifter med stödDen som av
måste såledesoffentlighetsprincipen enligt kommittén informera de

någotsin vidare behandling uppgifterna interegistrerade om av om av
tillämpligt."de övriga undantagen är

EG-direktivet sig enligt huvudregelnDet skydd sträckersom ger
personuppgifter,EU/EES. gäller behandlinginte utanför När det av

konsumentprofiler, utanför EU/EESuppbyggande ärt.ex. genom av
således skyddsnivån enskilda landets reglering ellerberoende detav

fråga personuppgifter till landavsaknad därav. I överföringom av
utanför föreskriver förbjudetEU/EES PuL huvudregel det äratt attsom

föra behandling.till tredje land personuppgifter underöver ärsom
också behandling iFörbudet gäller överföring personuppgifter förav

tillåtet personuppgifter förtredje land. Det dock föraär överatt
Europarådetstillanvändning enbart i har anslutit sigstaten som

konvention för databehandlingskydd enskilda vid automatisk avom
får fråga automatiseradpersonuppgifter. Dessutom regeringen i om

behandling överföringpersonuppgifter meddela föreskrifter attav om
tillåten,personuppgifter till tredje överföringen reglerasland ärav om

avtal tillräckliga garantier till skydd för de registreradesettav som ger
rättigheter. Förbudet försett med antal ytterligare undantag,är utanett
intresse i detta situationer isammanhang, delvis demotsvararsom
vilka personuppgift. Förbudetsamtycke inte krävs för behandling av
riktar sig till den behandlar personuppgifter och inte siktetarsom
den enskilde. kan givetvis överföra personuppgifter sig självDenna om
till vilket land han eller hon torde direktönskar. Detta resonemang vara
tillämpligt publicera personuppgifterInternet. Genom att en
webbsida uppgifterna tillgängliga för alla uppkoppladegörs är motsom

såledesPublicering personuppgifter tordeInternetnätet. varaav
liktydigt med överföring personuppgifter till land.annatav

tillförutsättning för sig skyldigEn marknadsförare skall göraatt en
marknads-kränkning personliga integritet vidkonsumentsen av en

föring på personuppgifter.användning eller fleraInternet är av en
Personuppgiftslagen princip helt kontrollerakonsumenten irätt attger

förutsättninganvändningen personuppgifter. Under att personupp-av
såledesgiftslagen torde riskenefterlevs vid marknadsföring Internet

2‘ Se sou 1997:39 387.s.
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för kränkningar den personligaatt integriteten sker relativtav vara
liten.

Den l 1999 överlämnade Datainspektionen tillmars rapporten
regeringen med förslag till frånundantag förbudet i 33 § PuL, dvs.
huvudregeln det förbjudet tillär tredje land föraattom att över person-
uppgifter under behandlingär eller för behandling i tredje land. Isom

Datainspektionenrapporten publicering person-uppgifteranger att av
Internet likställaär med överföring till tredjeatt land eftersom vem

helst jorden tillgångmed till Internet kansom runt del uppgif-ta av
Datainspektionen har föreslagitterna. särskild bestämmelse meden ett

generellt undantag för s.k. harmlösa uppgifter:

För informationsspridning eller kommunikation får personuppgifter i
löpande föras tillöver tredje land viatext Internet eller nätannat textenom
framställts för sådant ändamål och omständigheterna sådanaär det äratt
uppenbart det saknas risk för kränkningatt den personliga integriteten.av

Förslaget föremålär för behandling i regeringskansliet. Ijuni 1999
överlämnade regeringen till lagrådet remiss ändringar i PuL. Ien om
lagrådsremissen föreslås lagens bestämmelseatt förbud motom
överföring Överföringpersonuppgifter ändras.av personuppgifterav
till land inte ingår iett EU eller anslutet tillär EESsom tredje land
skall inte längre förbjuden det tredje landet har adekvat nivåvar om en
för skyddet personuppgifter. När det gällerav avgöraatt om
skyddsnivån adekvatär skall enligt lagrådsremissen alla omständig-
heter kring överföringen beaktas.

5.6 Svensk branschöverenskommelse

På initiativ SWEDMA Swedish Direct Marketingav Association har
regler för användningen personuppgifter vid direktmarknads-av m.m.
föring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och
liknande, tagits fram. Reglerna syftar till bakgrund gällandeatt mot av
lagstiftning och allmänt omfattande etiska värderingar närmare ange
dels vad kan god sed vid behandlingsom anses personuppgiftervara av
för direktmarknadsföringsändamål, dels det åvilar företag,ansvar som
organisationer eller den utför sådan behandling. Förutomsom annars
SWEDMA har vid utarbetandet förslaget deltagit Annonsör-av
föreningen, Direkthandelsföretagens Förening, Frivilligorganisa-
tionemas Insamlingsråd, Näringslivets Delegation för marknadsrätt,
Industriförbundet, Svenska Postorderföreningen. Sveriges Reklam-
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Tele-InfoMediaTeliaochABTidningsutgivarna, Postenförbund,
Vision AB.

bl.a.byggerreglernaetiskaDe

avsnitt 5.5Pulbakom seDirektivet
7.8.2avsnittTeledataskyddsdirektivet se

avsnitt 7.8.1Distansavtalsdirektivet se
Personuppgiftslagen PuL

PuFPersonuppgiftsförordningen
Reglerreklam,förGrundreglerICCHandelskammarensInternationella

Direktmarknadsföring Internet-föråtgärder, Regler samtsäljfrämjandeför
avsnitt 5.1 lbl.a.marknadsföring seochriktlinjer för reklamregler:

marketingtelephoneof thefor theO principlesEuropeanFEDMAs as ause
businessmedium by

förskerpersonuppgifterbehandlingtillämpligaReglerna är somav
avseddmarknadsföringendirektmarknadsföringsändamål då är att

såväl privatpersonegenskapi derasindividerenskildariktas sommot
ochliknandeellerorganisationivid företag,befattningshavaresom

manuellaisåväl elektronisktmarknadenden svenska somsom avser
ochbranschorganisationerantagitsFörhållandet reglernaregister. att av

avseendeninte i alladeinnebärorganisationerfrivilligaandra att
ireglermotsvarandeföljermed vadöverensstämmer avsom

behandlanågot falligivetvis intedock rättlagstiftning. De attger --
praxislagstiftning,gällandestriderpersonuppgifter sätt motett som

Datainspek-meddeladevillkorsärskildaenligt denna eller t.ex.mot av
i vissagår lagstiftningen,de längretionen. Däremot än attt.ex. genom

motsvarandeverksamheterochflera företeelseromfatta änavseenden
lagregler.

medförenlighetreglemasgranskatDatainspektionen har personupp-
iskerpersonuppgifterbehandlingallgiftslagen. Härigenom är somav

frånundantagnabranschöverenskommelsenöverensstämmelse med
Datainspek-tillPuL36 första stycketanmälningsskyldighet enligt §

tionen.

dataskyddförArbetsgrupp5.7 EU:s

Rådetavsnitt 5.5 hari i direktivet bakom PuL seMed stöd artikel 29
med avseendeenskildaför skyddinrättat Arbetsgrupp aven

förbenämnd Arbetsgruppenpersonuppgifter, vanligenbehandlingen av
rådgivande ochtänkt hadataskydd. Arbetsgruppen är att en

teledataskyddsdirektivetficksjälvständig roll. Arbetsgruppen genom
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se 7.8.2 sitt uppdrag vidgat. Arbetsgruppen skall bestå av en
från varje medlemsstats tillsynsmyndighet,representant företrädareen

för den eller de myndigheter har inrättats för gemenskapenssom
institutioner och från kommissionen.samt Irepresentantorgan en
februari 1999 arbetsgruppen rekommendationantog osynlig ochen om
automatisk behandling personuppgifter på Internet med hjälpav av
mjukvara hårdvara.och

Som bakgrund till rekommendationerna lämnar Arbetsgruppen
följande beskrivning.

För närvarande detär omöjligtnästan använda Internetatt mötasutan att av
inslag kränker den personliga integriteten ochsom behandlarsom
personliga uppgifter frågaiutan kanatt detta.personen se
Internetanvändaren medär andra ord inte medveten attom
personuppgifterna har samlats och behandlats och de kan kommaatt att
användas för okända ändamål. sådanEn användare känner inte till att
databehandling pågår och kan själv inte fatta beslut frågan.i Ett exempel
denna teknik den såär kallade cookien. Den kan definieras ettsom
dataregister informationöver skickas från webbserver tillsom en en
användares dator för identifiering denna dator användaren isenare närav
framtiden besöker webbplats. Bläddrare applikationsprogramärsamma

bland grafiskt visar det materialsom annat finns Internet. Bläddraresom
kommunicerar mellan användarens dator klienten och den dator där
informationen finns lagrad webbservern. Bläddraren skickar ofta mer
information till webbservern vadän absolutär nödvändigt försom att
etablera kontakt. Klassiska bläddrare skickar automatiskt uppgifterut om
bläddrarens och språk, andratyp applikationsprogram och Systemprogram
på användarens PC, via vilken länk användaren kommer, befintliga cookies

Sådana uppgifteretc. kan bläddrarprogrammet också osynligt och
systematiskt föra vidare till tredje Med denna teknik kanpart. skapaman en
"klickkarta" Internetanvändaren.över Denna karta innehåller information

beteende, ochom vägar valen underpersons besök webbplats.ett en
Kartan innehåller de länkar användare har följt och registreras påsom en
webbservern. EU:s direktiv datasäkerhet 95/46/EG och 97/66/EGom
innehåller utförliga bestämmelser individens säkerhet detnär gällerom
skydd personuppgifter. Bägge direktivenav relevantaär för de situationer

tagits i denna rekommendationsom eftersomupp databehandlingen av
Internetanvändarens personuppgifter sker i detta sammanhang. Cookies
eller bläddrare kan innehålla eller ytterligare behandla sådana uppgifter
med vilkas hjälp direkt eller indirekt kan identifieraman den enskilde
Internetanvändaren. Tillämpningen bestämmelsernaav öppenom
databehandling, legitima skäl för behandling och användarens fattarätt att
beslut databehandlingom personuppgifter är aspekterav lettegna framsom
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desärskildmedrekommendation. Arbetsgruppen orotill denna ser
sådanpersonuppgifterbehandlingmedförknippade omrisker är avsom

Utformarebehandling.dennaomedvetna avheltanvändare är omsom
respekteraochtillhänsyndärförhårdvaraoch att tamjukvara uppmanas

Internet-skyddetförbättradärigenomdirektiv ochi dessa avprinciperna
integritet.personligaanvändarnas

rekommendationer.direktaföljandelämnarArbetsgruppen

utvecklahårdvaraochmjukvaratillverkare attArbetsgruppen avuppmanar
ochintegritetenpersonligadenskyddInternetprodukter garanterar avsom

datasäkerhet.reglereuropeiskameddärmed överensstämmer omsom
närlegitimt sättdatabehandlasendastkan ettPersonuppgifter

såledesoch ärbehandlingsådaninformeradblivituppgiftslämnaren om
allasärskilddärför medArbetsgruppendenna.medveten oroserom
ochmjukvaramedgenomförsnärvarandefördatabehandlingtyper somav
för"osynligt"såledesochvetskapberördpåhårdvara Internet utan persons

behandling ärsådan osynligexempelTypiskaeller henne.honom
HTTP-nivå, aktivttredjetillhyperlänkarautomatiska part,chattering

scripting-teknik ochklientbaseradellerActiveXinnehåll Java,t.ex. annan
bläddrare.vanligaförs in vianärvarandeförsåsom dessa"cookies"

skallhårdvara för Internetochmjukvaraprodukter med geI man
sig föruppgifter bestämtde attinformationInternetanvändaren manom
användas.uppgifter kommerdessaöverföra och hur attellersamla in, lagra

möjligheterockså användaren ettskall attprodukterdessaI geman
honominuppgifter samlatstillgång till defåstadium lätt omsomsenare

innebära:exempelvis kunnaskulleDettaeller henne.

informerasanvändarenbläddrare skallförmjukvaradet gällerNär om0
ändamålvilka närföröverföras ochuppgifter skallvilka som

förfråganskickarfått webbservern närkontakt medanvändaren enman
webbsida.eller emottar en

ianvändarenskallwebbplatshyperlänkargäller alla slagsdetNär enI
dessa länkar.kunnasin bläddrare se

sådaninformeras näranvändarencookies skallgällerdetNär enom0
Avinternetprogrammet.skickaslagras ellerkommer utemot,att tas av

informationframgå slagsvilketenkeltskall det sättmeddelandet ett
ändamål.och för vilkai cookienkommer att sparassom

25 innehållerprotokolletinnebärDettarekommendationerna lyder:iNoten att mer
servern.kontakt medförinformation vad behövsän att tasom
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Standardinställningen i hård- och mjukvaruprodukter skall inte tillåta
insamling, lagring eller överföring så kallad "client persistentav
inf0rmation".3° Några exempel:

Standardinställningen i mjukvara för bläddrare skall sådan baraattvara
den information absolutär nödvändig för Internetkontaktsom
behandlas. Enligt standardinställningen skall det inte skickas eller lagras
några cookies.
Det i bläddrarenutrymme till förär lagra och skicka informationattsom

användarens kommunikationsbeteendeom användarprofil får under
installationen inte fyllas i automatiskt med uppgifter tidigare lagratssom

användarens utrustning.

Hård- och mjukvara för Internetprodukter skall den användare ärge som
föremål för datainsamling friheten själv välja hur behandlingenatt dessaav
personuppgifter skall ske. Detta kan ske erbjuderattgenom man
användarvänliga verktyg för filtrera dvs.att avvisa eller förändra
mottagande, lagring eller överföring "client persistent information" efterav
vissa kriterier inklusive profiler, Internetserverns domän eller identitet,
vilken informationtyp kommerav samlas in, lagrassom elleratt överföras
och under hur lång tid Någraetc.. exempel:

Det skall finnas alternativ i bläddraren så användaren själv kanatt välja
och specificera vilken information bläddraren får eller inte får samla
och överföra.

frågaI cookies skall användaren alltidom möjlighet attges acceptera
eller tillbakavisa överföring eller lagring cookien i sin helhet.av
Användaren skall också möjlighet vilkenavgöra informationges att som
skall i cookie eller avlägsnas,sparas en exempelvis beroende hur
länge cookien aktivär eller hur länge den aktuella webbplatsen kommer

finnas.att

I mjukvaru- hårdvaruprodukteroch för Internet skall användarenman ge
möjlighet enkeltatt avlägsnasättett "client persistent information" utan

avsändarenatt görs uppmärksam på detta. Om det inte går avlägsnaatt

26Noten i rekommendationen lyder: "Client persistent information" är tekniskenoch inte rättslig sådanterm rör informationsom klienten användarens PC
finns kvar längresom underän datorutrustningen.ett Ettpass börjar närpassklienten skickar efter sida från viss webbplatsen och avslutasen klientennär

stänger bläddrarprogrammet ellerav datorn eller skickar efter sida frånen ny enwebbplats. En cookieannan är typisk client persistent information och saksammagäller så kallade "privacy preferences".
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ochöverföringförhindratillförlitliga sättmåste finnasdet attinformation
informationen.läsningobehörig av

skallinformation" ettpersistent"clientoch sparasCookies annan0
från klienten.sigförraderaenklaochstandardiserat sätt att varvara

Europarådet5.8

årorganbeslutanderådetsministerkommitté antogEuroparådets
automatiskvidenskildaförskyddtillkonvention1980 en

dataskyddskonventionen.s.k.denpersonuppgifter,databehandling av
denförklarandefogad expertgruppkonventionen rapportTill avenvar

Konventionenkonventionstexten.utarbetatEuroparådet sominom som
bl.a.ratificeratshar1985oktoberden 1i kraftträdde avnumera

Italien.EU-länder,samtliga utom
automati-huvudregelntillämpningsområde enligtKonventionens är

personuppgif-databehandlingautomatiskochpersonregisterserade av
dockkankonventionsstatVarjeverksamhet.enskildochi allmänter

tillämpnings-iutvidgningarinskränkningar ellervissa allmännagöra
möjlighetfinns visshelhet. Därutöveri desskonventionenområdet för

Reservationerbestämmelser.från några enskilda motundantagtill
ingentingdetfår Däremotinte äri övrigtbestämmelserna göras. som

skyddomfattandetillerkännsregistreradehindrar ett meratt personer
konventionen.föreskrivs iän som

skalldatabehandlingundergår automatiskPersonuppgifter som
med hän-relevantaochkorrektbehandlasoch sättinhämtas ett vara

undergå automatiskfår inteuppgifterändamålet. Vissatill typer avsyn
ändamålsenligtnationella lageninte dendatabehandling, ettgerom

ellerreligiösåsikter,politiskauppgiftergäller troskydd. Det ras,om
säkerhets-Lämpligabrott.sexuallivhälsa,övertygelse, samtannan
oavsiktligpersonuppgifterskyddaföråtgärder skall vidtas gentemotatt

skyddsåtgärder förytterligareVissaotillåten förstörelseeller m.m.
allabl.a. ärföreskrivsVidareföreskrivs.registrerade att sompersoner

registretinsyn itillmöjlighetskall hapersonregisteriregistrerade ett
uppgifter rättade.få felaktigamöjlighetoch att

fråga kravenifår undantagvissakonventionen görasEnligt om
docksådana avvikelser krävsoch dylikt. Förbeskaffenhetuppgiftemas

inödvändigadelagstiftning, delsnationell ärihar stöddels de attatt
dyliktsäkerhet ellerskyddasamhälle fördemokratiskt statensattett

fri- ochandraellerregistreradesskydda denföreller personersatt

27 ff.172från 1997:39innehåll SOUhämtadkonventionensBeskrivningen är s.av
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rättigheter. Rätten till insyn och rättelse får också i vissa fallm.m.
inskränkas frågai personregister för statistikändamål ellerom veten-
skapliga forskningsändamål. Den nationella lagen skall också innehålla
lämpliga sanktioner och rättsmedel.

Reglerna i konventionen dataflödet över syftargränserna, tillom att
förena kraven fritt informationsflöde och dataskydd. Huvudregeln är

överföring mellan konventionsstateratt skall fri. Det inte tillåtetärvara
ställa sig förbudatt eller krav särskilt medgivandeupp vare

uteslutande i syfte skydda den personliga integriteten.att tvåI fall är
det emellertid tillåtet undantag frångöra huvudregeln.att Den ena
grunden för undantag är avsändarlandets lagstiftningatt innehåller sär-
skilda bestämmelser för vissa kategorier personuppgifterav mot-men
tagarlandets lagstiftning inte likvärdigt skydd. Denett andrager grun-
den detär egentligaatt mottagarlandet står utanför konventionen men
överföringen dit sker via konventionsstat. I sådant fall deten ett är
möjligt för avsändarlandet för undvikaatt, dess lagstiftningatt att
kringgås, exempelvis kräva tillstånd för överföringen.

Av intresse är Europarådetsäven rekommendation skydd förom
personuppgifter används för direktreklamändamål 1985.28från årsom
Sverige har reservation ställt sigutan bakom rekommendationerna.

Huvuddragen i rekommendationerna denär enskilde skall haatt rätt
att

låtavägra uppgifter honom/hennerör ingå i marknadsföringslistor,som
vägra uppgifter finnsatt med marknadsföringslistorsom lämnas ut
till tredje man,
ovillkorligen och begäran sådana uppgifter utplånade eller
avlägsnade från flera eller alla de marknadsföringslistor innehassom av
användaren,

del och fåta rättat uppgifter hänför sigav till honom/henne.som

Europarådets Ministerkommitté i februari 1999antog rekommenda-
tioner för hur den personliga integriteten skall Intemet.skyddas på
Rekommendationema vänder bådesig till användare och Intemetopera-

ochtörer talar hur dessa kan bete sig förom maximalt skydd för denatt
personliga integriteten skall kunna upprätthållas vidäven utlämnande

personuppgifter på Internet.av Användare rekommenderas bl.a. att

28 Recommendation No. R 85 20 of the Committe of Ministers the Memberto
States the Protection of Personalon Data used för the of Directpurpose
Marketing. Rekommendationema finns intagna bilaga 3.2.3 i SOU 1993: 10.som29Recommendation No R 99 5 of the Committy of Ministers Member Statesto
för the Protection of Privacy the Internet.on
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andraochkreditkortsnummerlämnaförsiktiga med utattvara
möjlighetermed dehålla sig ä jourpersonuppgifter Internet attsamt

cookiess.k.mottagandeerbjuder stängawebbläsare m.m.att avavsom
intemetleverant6rer3° rekommen-dvs.providers,serviceInternetISP

ochriskerochkundersina prenumeranterinformerabl.a.deras omatt
ochuppdateradeuppgifternahållasäkerhetsnivån attsystemen,
detwebbplatspersonuppgifterpublicerainteochkorrekta omatt

iimplementerastänktaRekommendationema ärnödvändigt. attinte är
Europarådet.med iländerföreskrifter i de ärsärskilda som

sigriktardeltvå delar,iuppdeladeRekommendationema är somen
internet-sig tillvänderdelochanvändama/konsumentema,till somen

innehållertill konsumenternaRekommendationemaleverantörema.
i sinredovisa demhäranledningdärförråd finnsoch dethandfasta att

helhet.

differentHowever,that the InternetRemember meansnot secure.
ofprotectiontheimproveenablingdevelopedbeingandexist toyouare

data. anddataavailableallTherefore, protectto yourmeansuseyour
confidentialencryption foravailablelegallysuchcommunications, e-as

computer.personalcodesmail, well to your ownaccessas as
visit thesitemake,transactionthatRemember onyoueveryyouevery

withoutused,betracks""electronicTheseleavesInternet cantraces.
andofprofile of whatbuildknowledge, sort you arepersonto ayour

encouragedprofiled,wish bedo tointerests. tonot you areyouyour
of beingpossibilityinclude thewhichtechnicalthe latest meansuse

Youreject suchandtime leaveinformed traces.totraces,youevery
of differentpolicyprivacyabout theinformationask foralsomay
record fewwhichthosepreferenceand givesitesand toprogrammes

accessed inwhich bedata anonymous way.ancanor
ofandof services,andAnonymous meansto anonymoususeaccess

aboutprivacy. Findofprotectionthe best outmaking payments, are
appropriate.anonymity, whereachievetechnical tomeans

legalofbecauseappropriateanonymity be4. Complete notmay
law,permitted bythoseconstraints. In use amayyoucases,

ISP.onlyidentity knownpersonalpseudonym that to youryourso
such dataotherISP,Only give necessaryas areperson,your or any

about. Beinformedbeenhavefulfill specificorder to purpose youa

3° aktörer Internet.likställs andramed ISPrekommendationernaI attanges
3 people.and otherwhichpersonal datarefersword dataThe to concern you
32 regularly.change thempasswords andexample,For use
33 andpre—paidkioskspublicusing Internet paymentexample byFor accessor
cards.
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especially careful with credit card and numbers, which beaccount can
used and abused easily the of the Internet.very context
Remember that e-mail address personal data, and thatyour others

wish for differentto suchmay inclusionuse directoriespurposes, as
lists. Do hesitate ask about theor user not to of the directorypurpose or

other You be omitted douse. request tocan be listed.not want toyou
Be of sites which datawary thanrequest formore are necessary
accessing the site for making transaction, which door tella or not you
why they all these data fromwant you.
Remember that legally responsible for theyou processingare of data,
for example, illicitly upload download, andyou that everythingor

be traced backmay to pseudonym.you even you use a
D0 send maliciousnot mail. bounce back with legalcan
consequences.

10. Your ISP responsible for of data. Ask ISP whatproper datause your
he/she collects, and whatstores, and forprocesses whatway purpose.
Repeat this from time time.request Insist thatto ISP change themyour

they delete them theyare wrong excessive,or of dateare out or no
longer required. Ask the ISP notify this modificationto other partiesto

whom he data.she hasto communicatedor your
11.If satisfied with thenotyou are ISP collects,way currentyour uses,

communicatesstores data, and heor she refuses change his hertoor or
then consider movingways, another ISP.to believe that ISPyou your

does comply withnot data protection rules, inform theyou can
authoritiescompetent take legal action.or

12. Keep yourself informed of the privacy and security risks the Interneton
well the methods availableas reduceas such risks.to

13. If intend send datato anotheryou to should becountry, thatyou aware
data be less well protected there.may data about involved,you are

free, ofyou are communicateto thesecourse, data nevertheless.
However, before send data about othersyou anotherto country, you
should seek advice, for example from the authority of country,your on
whether permissible.the transfer You might have ask theto

34Data protection laws, following Article 5 of the Council of Europe Convention
the Protection of Individualson with regards Automatic Processingto of Personal

Data ETS No. 108, give responsibility for the and updating of dataaccuracy tothe who them.person processes
35The laws of European countriesnumerous forbid transfers countries whichto do
not adequate equivalentensure an level ofor protection that ofto country.youExceptions nevertheless providedare for, particular the concerned hasperson
concented the transferto of his her data such countries.or to
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safeguards of theprotectionrecipient provideto to ensurenecessary
data.

nationerna5.9 Förenta

År datoriserade1990 Generalförsamling riktlinjer avseendeFN:santog
personregister. första datoriserade personregisterSkyddet i handavser

register. Riktlinjernakan utsträckas till gälla manuellaävenattmen
varje skall förse sinställer de minimikrav medlemsstatupp som

nationella lagstiftning Riktlinjerna liksommed. närmasttar person--
föregångareuppgiftslagens sikte personregister och intedatalagen -

sådana. informationpersonuppgifter Huvudprincipen är attsom om
får någotinte in på oetiskt ellersamlas eller behandlaspersoner

något ändamålolagligt och inte heller användas för stridersätt, som
syftet och principerna bakom grundfördrag mänskligaFN:smot om

rättigheter. ansvarig förDen insamling eller förvaringärsom av
personregister har skyldighet regelbundet kontrolleraatt atten
personuppgifterna korrekta, fullständiga och adekvata i relation tillär
ändamålet såmed registret uppgifterna registret användslängesamt att

aktuella. sammanställningar personuppgifter skall komma till denär av
enskildes såkännedom denna kan kontrollera registret inteatt att
innehåller sådanaandra uppgifter utifrån ändamåletadekvataän ärsom
med registret, uppgifterna inte ändamålanvänds för andra detänatt
specificerade personuppgifterna ändamåletinte sedansamt att sparas

uppnåtts.med registret Varje enskild har efter ha identifieraträtt att
dröjsmålsig, eller kostnad, tillgång till uppgifter iutan

personregister berör honom/henne. fel onödigaUpptäcks ellersom
uppgifter skall den enskilde ha till korrigering. Vad iblandrätt som
kallas känsliga personuppgifter, etniskt politiskt.ex. om ursprung,
uppfattning, religiös uppfattning, får ingåsexuell läggning, inte i
personregister.

frånAvvikelse får förekomma endast det motiveratärovan om
utifrån nationell säkerhet, allmän ordning, allmän hälsa eller moral,

föreller det fall uppgift i register skulle ikomma konflikt med andras
mänskliga rättigheter, såsom frågai politiska flyktingar,t.ex.om
förutsatt sådana hänsyn föreskrivs offentlig reglering. Avvikelseatt av
såvitt gäller skyddet för s.k. känsliga personuppgifter kräver dessutom

36These safeguards be developed and/or presented particular Contractmay a
transborder flows.dataon

37 UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Files,Data
resolution 45/95 den 14 december 1990 A/RES/45/95.nr
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avvikelsen förenlig med FN:s deklarationär mänskligaatt om
rättigheter och andra regelverk med motsvarande syfte. Befintliga
register skall förvaras säkert till skydd för dataintrångsätt,ett t.ex.

Överföringoch datavirus. person-uppgifter mellan olika fårländerav
enligt huvudregeln ske endast länderna har skydd motsvarande detom
här redovisade.

Imina direktiv UNCITRAL:snämns FN:s handelrättskommission
s.k. modellag elektronisk från århandel 1996. innehållerDennaom
regler huvudsakligen sikte jämställa elektroniskatarsom att
meddelanden med fysiska dokument.

5.10 OECD

The Organisation for Economic Cooperation and Development -
OECD årgrundades 1961 dess föregångare OEEC medvar-
målsättningen analys och utbyte erfarenheter stimuleraatt tillgenom av
långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning vidgadsamt
världshandel på basis.multilateral och icke-diskriminerande

OECD:s råd år 1980 riktlinjer för skyddantog den personligaav
integriteten. Samtliga medlemsländer, däribland Sverige, har godtagit
rekommendationen den.och därmed åtagit sig följaatt

Enligt rekommendationen skall medlemsländerna i sin nationella
lagstiftning beakta de principer personlig integritet och individensom
grundläggande rättigheter har i de riktlinjerpresenteratssom som
fogats till rekommendationen. Medlemsländerna skall vidare försöka
undanröja opåkallade hinder för internationell datakommunikation som
gäller personuppgifter och undvika sådana skapas underatt nya
förevändning behov skydd för personlig integritet. Samarbeteav av
skall bedrivas vid verkställigheten riktlinjerna såoch möj-av snart som
ligt skall länderna avtala särskilda procedurer för överläggningarom
och samarbete gäller tillämpningen riktlinjerna.som av

Syftet med riktlinjerna sökaär undvika de risker föratt personlig
integritet och individens frihet personuppgifter kan utgörasom
grund det vilketsätt de behandlas, grundav uppgiftemas naturav
eller på grund det sammanhang i vilket de används. Riktlinjernaav är
tillämpliga på personuppgifter både inom den offentliga och den

38Nationalencyklopedin, 14:e bandet, 1994, 394.s.39 Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of
Personal Data, 23 september 1980.
40 Beskrivningen rekommendationen i detta avsnitt hämtad frånav är SOU
1997:39 lO0ff.s.
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lagrasbåde uppgifterförtillämpligaprivata Desektorn. är som
hinderfinns ingetförs manuellt. Detuppgifterautomatiskt och som

persondata,skyddsåtgärder för olika slagtillämpar olikaattmot avman
persondatatillämpning undantarfrån riktlinjemasatt somman

integritet ellernågon risk för personliguppenbart inte innebär att man
databehandlingpå automatiskendastriktlinjernatillämpar av

grundläggande principerfrån riktlinjemaspersonuppgifter. Undantagen
så få möjligttillämpning skallnationell internationellför och somvara

betraktasRiktlinjerna skallallmänheten.kända föroch göras som
integritetsskyddetvarför ingenting hindrarminimiregler, görsatt mer

omfattande.
åttabehandlarinnehåller särskild avdelningRiktlinjerna somen

integritet, bl.a.skyddet för personligprinciper rörandegrundläggande
ske medpersonuppgifter, det skäligt, skallinsamlingen när äratt avom

samtyckef"den enskildes kännedom eller
innehåller internationellprinciper föravdelning riktlinjernaEn av

medlemsländerna skall vidta allatillämpning. föreskrivs bl.a.Här att
åtgärder personuppgifter kanrimliga och lämpliga för tillatt attse

Vidare skall medlems-säkert och avbrott.gränserna utanpassera
frågaavhålla från i flödetländerna sig inskränkningargöraatt om av

Sådanafrån till andra medlemsländer.personuppgifter det landetegna
förhållandeinskränkningar tillåtna i till land, dettadockär annatett om

skallinte iakttar riktlinjerna eller personuppgifter bara passeraom
det andra landet till tredje land och avsändarlandetsettgenom

ocksåintegritetslagstiftning kringgås. fårdärigenom medlemslandEtt
frågainskränkningar i personuppgifter för vilka den inhemskagöra om

integritetslagstiftningen innehåller sådanasärskilda skyddsregler, om
uppgifter inte har likvärdigt skydd i mottagarlandet. Medlems-ett

åberopandeländerna för personligskall undvika under skyddatt av-
integritet förfarandeoch individens friheter i lag, tillämpning eller-

gårställa hinder för flödet personuppgifter över gränsernaupp av som
för sådantvad nödvändigt skydd.utöver ärsom

Vid OECD:s Ministerkonferens bl.a.i Ottawa förra hösten antogs
handel."aktionsplan för bekräftas prin-elektronisk I aktionsplanenen

ciperna ligger för från årtill grund riktlinjerna 1980. I ett annatsom
officiellt dokument i Ottawa konsumentskydd vid elektro-antaget om

4 Principerna ingåenderedovisas i SOU 1997:39 100f.s.
42 borderless"A world: Realising the potential of global electronic Commerce
OECD action plan for electronic SG/EC989/REV5.Commerce,
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handelnisk behandlas bl.a. skyddet för den personliga iintegriteten
avsnitt särskilt intresse. Det finnsär därför anledningett attsom av

citera det i sin helhet:

Privacy Protection

The growth of electronic and the global expansion of digital andcommerce
network technologies information exchange, increaseencourage consumer
choice, facilitateand the which data be generated, accessed,ways can
compiled, processed, linked and stored global networks. While this dataon
processing offers benefits, also allows the creation of detailed online user
profiles that track online activities and electronic transactions that threaten
privacy. As become increasingly and concerned about theconsumers aware
potential online threats personal privacy, they need about theto assurances
fair collection and of their personal data.use

The interactive characteristics of digital and networkcomputer
technologies help develop skills themselves andtocan consumers to protect
exercise choice with privacy protection online. However,respect to
technology alone will provide with sufficient online privacynot consumers
protection. Both and the private have important rolegovernments sector an

play that benefit fromto to seamless privacy protectionensure consumers
global networks. Governments, the private andon sector consumer

representatives should work that commercial activitiesto conductedensure
global networks least consistant with the effectiveover atare

implementation of the 1980 OECD Privacy Guidelines.

ställningstagandet i första stycket elektroniska spår och skyddet förom
den personliga integriteten särskilt viktigt.är

43 Consumer protection the electronic marketplace, DSTI/CP9813/REV2. Se
Ministerialäven Declaration the Protection of Privacy Global Networks,on on

DSTI/ICCP/REG9810/FINAL
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Internationella handelskammarenll

år 1937The International Chamber of Commerce ICC kom redan—-
riktlinjer marknadsföringspraxis; Grundreglermed allmänna avseende

årför reklam. versionen kom 1997. I dess inledningDen senaste anges
medier olika och reklam i medium inteäratt ettatt accepterassom

nödvändigtvis acceptabel i medium. Reklam skall därförär ett annat
utifrån påverkanbedömas dess sannolika konsumenten i det

specifika mediet. Grundreglernas huvudprincip all marknads-är att
föring skall laglig, hederlig vederhäftig. lagligoch Med skallvara

ursprungslandet.förstås i överensstämmelse med regleringen i
Reklam och marknadsföring utformasskall med vederbörlig känsla av
socialt och förenlig med vad inom näringslivetansvar vara som
uppfattas god marknadsföringssed. Grundreglema reklamsom om
innehåller endast artikel integritetsskydd artikel 9. Artikeln ien om
fråga berör avbildande åberopandeeller eller viss eller dennasperson
egendom vid tillståndmarknadsföring och saknar därför intresse iutan
dessa sammanhang.

Av intresse ICC:s grundregler direktmarknadsföringstörre är om
vilka kom i sin årförsta årupplaga 1992 den versionen komsenaste
1998. Dessa grundregler gäller alla former direktreklam, oavsettav
form innehåll,och och skall läsas i relation till ICC:s övriga rekom-
mendationer rörande marknadsföring. När ICC använder begreppet
konsument inte enbart konsumenter i strikt bemärkelse, utanavses
samtliga adressater direktreklam. Med begreppet personuppgiftav

varje uppgift direkt eller indirekt kan hänföras till enskild.avses som
När personuppgifter frånsamlas enskilda skall näringsidkaren

tillförsäkra den enskilde medveten behandlargörsatt om vem som
personuppgifterna, syftet insamlingenmed och eventuell avsikt att
vidarebefordra uppgifterna till utomstående. Den enskilde skall infor-

såhärom det kan ske, i första hand i samband med insam-snartmeras
lingen. Enbart personuppgifter korrekta, adekvata, relevanta,ärsom
nödvändiga fåroch aktuella behandlas och inom för det specifi-ramen
cerade syftet. Personuppgifter får bevaras såbara länge det nödvän-är
digt för uppfylla syftet med behandlingen. Enskilda skall haatt rätt att

nej till direktreklamsäga och till personuppgifter lämnas tillatt ut
utomstående. Enskilda skall vidare tillförsäkras möjlighet korrigeraatt
felaktiga uppgifter. Vid fax eller kommunikation "on-e-post, annan
line skall särskild hänsyn för minimera varje olägenhet kantas att som

44 Begreppet laglig definieras inte i grundreglerna. Den här lämnade definitionen
återfinns i ICC:s internetregler. fårBegreppet ha betydelse ianses samma
grundreglerna.
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innehållerRekommendationer reglerorsakas obeställd reklam. ävenav
dataintrång Vid överföringsäkerhet till skydd mot etc. avom

personuppgifter till särskild denland skallannat tasomsorg av som
behandlar personuppgifter för försäkra sig skyddet i ICC-att attom
reglema följs. Om det till vilket enskilda kan vändaupprättats system
sig för anmäla de inte önskar oadresserad direktreklam, skallatt att

näringsidkaren.detta respekteras av
årICC 1996 riktlinjer specifika för marknads-reklam ochantog

föring Internet. En grundtankama i dessa rekommendationer ärav
Internets karaktär möjliggör för konsumenten lämna adekvatatt att

information få tillgångsig själv, och därigenom till relevantom
produktinformation. Reklam och marknadsföring får inte utformas eller
överföras kan skada allmänhetens förtroende för Internetsättett som

medium och marknadsplats.som
Intemetreglema marknadsförare till den enskilde skallattanger

syftet eller syftena med insamlingen och användningenange av
personuppgifter. fårDessa inte användas i enlighet med syftetänannat
med insamlingen. Informationen, dvs. i detta sammanhang närmast en
konsumentprofil, skall korrekt, komplett och Liksomaktuell.vara
enligt ICC:s grundregler direktmarknadsföring skall den enskildeom
ha få del personuppgifterna fårätt kunna ståndtill rättelseatt samtav

felaktig eller ofullständig information. Den enskilde skall ävenav
kunna förhindra användningen personuppgifter, dock detutan attav

under vilka förutsättningarnärmare den enskilde skall kunnaanges
förhindra användning eller vilka kategorier personuppgifterav som

Den behandlar personuppgifter åtgärderskall vidta rimligaavses. som
för skydda informationen. Enskilda skall ha möjlighet neka tillatt att
vidarebefordran personuppgifter utomstående.till härifrånUndantagav
gäller vidarebefordran medges i lag. internetreglemaIom uppmanas
marknadsförare på hemsidor redovisa, och lätt tillgänglig,att göra
deras inställning till frågan skyddet för den personliga integriteten.om
Elektroniska online-funktioner" skall installeras så användare kanatt
utnyttja sin invändarätt personuppgifter lämnasatt mot att ut.

Även i andra ICC-riktlinjer berörs skyddet för den personliga
integriteten, ICC:s regler säljfrämjande åtgärder.t.ex. I sakse om
innehåller dessa riktlinjer dock inget vad redovisats.utöver som nu

MarknadsEtiska Rådet MER för tolkning tillämpningochsvarar
ICC:s marknadsföringskoder i Sverige. MER:s uppgift främstav är att

prövning principärenden uttalandengöra vad ellergenom ärav om som
bör god affärssed.anses vara

ICC har tillsammans med ESOMAR tagit fram regler för
marknadsundersökningar se avsnitt 5.12.
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5.12 ESOMAR

Society for Opinion and Marketing Research ESOMAREuropean är- -
den internationellt sammanslutningen för marknads- ochledande
opinionsundersökningar. Dylika inte marknads-undersökningar utgör
föring i egentlig mening i vissa fall, förarbetet införnärmast,utan
marknadsföringsåtgärder. Här redovisas kort den praxis gällersom
området för sådanamarknads- och opinionsundersökningar, eftersom

konsumenternas synvinkel uppfattaskan del marknads-ur som en av
föringen dåoch dylika undersökningar innefattar behandling av person-
uppgifter. Det kan därför intresse jämförelse med degöraattvara av en
etiska infört frågaregler denna bransch i skyddet för den personligaom
integriteten.

Av intresse först ESOMAR/ICC-reglema marknads-är om
undersökningar generellt. Marknadsundersökningar frånskiljer sig
andra former såtillvidainsamling information, identiteten hosattav av
den försett undersökningsinstitutet med information hemlig förärsom
beställaren. Den deltar i marknadsundersökning skall detgörasom en
frivilligt måste såledesoch medveten frågadet ärattvara om om en
marknadsundersökning. får såledesMarknadsundersökningar inte
utföras konsumenten medveten det,ärutan att t.ex.om genom
registrering teknisk konsumentens beteende Internet. Omväg av
intervju gjorts och denna upptagits teknisk eller skallväg,annan
upptagningen eller motsvarande förstöras eller raderas den enskildeom
så önskar.

Personuppgifter samlas inom för marknadsunder-som ramen en
fårsökning behandlas endast inom för syftet med denna. Allramen

information den enskildes identitet skall fysiskt förvaras separatom
från den information den enskilde lämnat. fårUndantag dengöras om
enskilde medgett det eller det nödvändigt för fortsatt bearbetningär av
undersökningsresultatet.

Personuppgifter får inte vidarebefordras den enskildesutan
samtycke såvida inte offentlig reglering medger det. Om den enskilde
samtyckt till vidarebefordran får använda person-uppgif-mottagaren

enbart till ändamål i enlighet med dessa regler.terna
ESOMAR har hand tagit fram förregler marknads- ochegen

opinionsundersökningar Internet. I ingressen sådanaallasägs att
undersökningar skall beakta, förutom ESOMAR/ICC-reglema, såväl
nationella internationella regler till skydd för den personligasom
integriteten. Liksom tidigare skyddet för denpoängteras enskilde och

dennes medverkan alltid skallatt frivillig. Särskilt förvara
undersökningar via Internet bl.a. deltagare skall informerasär att om
eventuella kostnader kan följa för den tid den enskildet.ex. ärsom
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åtgärdervidta särskildaundersökningsinstitut skalluppkopplad och att
dataintrång, brandväggar.exempelvis s.k.för skydda sigatt mot genom

Konsumentombudsmannen5.13 nordiskaDe

framlade i december 1998De nordiska konsumentombudsmännen en
ståndpunkt handel och marknadsföring Internet.gemensam om

Ståndpunkten innehåller gällerföljande rekommendationer detnär
registrering behandling upplysningar. i Konsumenten böroch av

fritt endast förekomma registreringkunna Internet. Det böroperera
personuppgifter konsumenten särskilt sitt samtycke.har lämnatav om

påii Näringsidkare registrerar uppgifter bör InternetInternetsom
upplysningarlämna hur denna registrerar och behandlarom

personuppgifterna. information för registrering ochDenna bör lämnas
bådebehandling personanknutna icke uppgifter.och personanknutnaav

Näringsidkare härvid informerabör vilka upplysningar somom
registreras, hur upplysningarna registreras, registreradevad det

till,används hur länge upplysningarna upplysningarnasparas, om
vidarebefordras sådanaoch i fall till andra omständighetersamtvem av
relevans för konsumenten. iii Näringsidkare registrerarsom
personuppgifter Internet bör för de rättigheterutrymme attge
konsumenten har enligt datalagstiftningen kan gällande vidgöras en

förfrågan.elektronisk Näringsidkaren tydlig tillräckligbör lämna och
information dessa rättigheter.om

Vidare rekommenderas näringsidkare i riktlinjerna tillatt attse
personuppgifter skall användas för särskilt riktad marknadsföringsom
företrädesvis inhämtas från Påupplysningar konsumenten själv.genom
så tillförsäkras enligt riktlinjernasätt konsumenten själv haratt
inflytande vilka kriterier utifrån.personuppgifter databehandlasöver

5.14 De nordiska konsumentministrarnas
resolution

De nordiska konsumentministrarna den 25 augusti 1999antog en
resolution ståndpunktoch marknadsföring Internet riktad tillom
barn och Ståndpunkten preciseras i nio punkter finns iunga. som en
bilaga till resolutionen. I bilagan finns kommentarer till deäven
enskilda punkterna.
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intresse i sammanhang punktenAv särskilt detta är

upplysningar siglämnaoch ungdomar bör inteBarn att omuppmanas
barn ochhushållet bör inte förekommasjälva, eller andra Det attpersoner.

tillgång innehållettill iuppgifter villkor förungdomar avkrävs attsom
marknadsföringen.

resolutionen följande kommentar.Punkten i bilagan tillges

upplysningarRegistrering av

på förekommaKonsumenter bör kunna fritt bör endastInternet. Detoperera
registrering personuppgifter, konsumenten särskilt lämnat sittav om
samtycke. Näringsidkare registrerar uppgifter Internet börsom
Internet lämna upplysningar hur denne registrerar och behandlarom
uppgifterna. Denna information bör lämnas för registrering och behandling

både ickepersonanknutna och personanknutna uppgifter. Näringsidkareav
bör härvid informera vilka upplysningar registreras, hurom som
upplysningarna registreras, vad det registrerade används till, längehur
upplysningarna sådanaupplysningarna vidarebefordras i fallochsparas, om
till andra omständigheter relevans för konsumenten.samtvem av

sålundaVad anförts uttryck för vidgod sed behandlinganses vara av
personuppgifter och upplysningar har samband med enskildasom personer.

anförda fårDet relevansän personkretsen barn ochstörre när utgörs av
ungdomar. Denna bör därför inte via Internet lämnaattgrupp uppmanas
upplysningar sig hushålletsjälv, eller andra bör inteDet hellerom personer.
förekomma barn och ungdomar avkrävs uppgifter förutsättning föratt som

uppehålla sig eller delta i aktiviteter Internet.att

6 19-1555KonsumenternaIToch
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överväganden5.15 och förslag

15.1 Kränks den påpersonliga integriteten
Internet

Min bedömning: I takt med fler får tillgångoch fler till Internetatt
och marknadsföringen Internet liksom den elektroniskaatt
handeln utvecklas, kommer mängden personuppgifter överförssom
via SåInternet öka. länge konsumenterna inte har fullständigatt
kontroll användningenöver personuppgifter kommer risken förav

personuppgifter behandlas på för konsumenterna kränkandeatt ett
sannolikt bli alltsätt i takt med mängdenstörreatt att

personuppgifter överförs via Internet ökar.som

Tekniker varigenom personuppgifter samlas mångaInternet iär
fall antingen nödvändiga för eller underlättar den elektroniska handeln
se avsnitt Såvitt5.3. jag kunnat finna har inga svenska studier gjorts

hur många webbplatseröver samlar in personuppgifter och vad desom
använder uppgifterna till. Jag har inte heller kunnat finna något stöd för

kränkningar den personliga integritetenatt sker i utsträckningstörreav
vid marknadsföring på Internet jämfört med marknadsföring i andra
media. len amerikansk undersökning, i vilken 1.400 nätplatser iänmer
USA studerats, fingervisning frekvensen insamlandet.ges en om av
Studien visar 85 % nätplatsema samlade in personuppgifter,att av att
endast 14 % dessa informerar den enskilde insamlandet ochav attom
endast nätplatsema hadeett genomarbetad policyprocent ipar av en
fråga skyddet för den personliga integriteten. Procentenom av
nätplatser samlade in personuppgifter högre det gällde denärsom var
drygt 200 nätplatser riktade sig till barn år15 och yngre. Av desom

populära adresserna hade cirkamest 70 % uttrycklig integritets-en
policy. En slutsats skulle kunna dra det lönarär sigman att att
informera konsumenterna vilka principer frågahar iom man om
skyddet för den personliga integriteten. Visserligen förhållandenaär i
USA förmodligen speciella med hänsyn bl.a. till långadess tradition av
icke-reglering på området, samtidigt har FN:s, OECD:s och ICC:smen
och andra liknande rekommendationer frågai skyddet för denom
personliga integriteten funnits långunder tid. Enligt dessa
internationella riktlinjer krävs bl.a. insamlade uppgifter regelbundetatt
kontrolleras så de korrektaär och adekvataatt för ändamålet FN:s

45Se Privacy Online: A Report Congress, FTC, juni 1998, http://www.ftc.g0v/.to
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sigtillförsäkrarnäringsidkarenoch attavsnitt 5.9riktlinjer, att omse
avsnittriktlinjer,insamlingen ICC:senskilde medvetenden är seom

dra slutsatsenundersökningen kanamerikanska attden5.11. Av man
genomslags-önskadhaftuppenbarligen interekommendationerdessa

kraft.
tillgångfår tillsvenska konsumenterflerfler ochtakt medI att

på liksommarknadsföringen Internettillmed hänsynInternet och att
sannolikt kommerbl.a.utvecklas, vilkethandelnelektroniska attden

införs, kommerbetalningsmetoder mäng-elektroniskamedföra att nya
viaöverförs Internetsvenska konsumenterpersonuppgifterden somom

många fallikonsumenternatill ärhänsynöka. Med även attatt
risken föruppfattningmininsamlingen, detomedvetna attär attom

förbehandlasmarknadsföring Internetpersonuppgifter vid ett
Dennabli alltkommerkränkande större.konsumenterna sätt att

förEU:s Arbetsgruppi den bakgrunduppfattning vinner stöd som
liksom i deavsnitt 5.7rekommendationerdataskydd till sinalämnat

antagitEuroparådets ministerkommitté nyligenrekommendationer som
avsnitt 5.8.

minskasrisken för kränkningar5.15.2 kanHur

långsiktigfram verkställerMitt förslag: Regeringen ochtar en
personuppgifterfrågor behandlinginformationsplan rör avom som

frågorna uppmärksamt.vid marknadsföring följerInternet samt

står vid vägskäl. OmUtvecklingen Internet marknadsplats ettav som
frågan personligakonsumenternas förtroende skyddet för denochom
integriteten elektroniskainte uppmärksammas ytterligare, kommer den

nå direktivmarknaden sannolikt inte sin potential. I minastörstaatt
det angeläget konsumenten inser konsekvensernasägs äratt attatt av

personuppgifter fullgott skydd förhonom eller henne samlas in. Ettom
den personliga integriteten inte till konsumenternaleder enbart att
skyddas, till konsumenternas förtroende för ökarInternetävenutan att

förmåntill för den elektroniska handeln. hur informationOavsett
samlas så införståddin torde det klart länge konsumenten ärattvara
med personuppgifter samlas in och insamlingen har klartatt att ett
syfte, kan formdenna samspel mellan marknadsföraren ochav

bådakonsumenten fördel fårtill för Säljaren vad denparter. vetavara
enskilda kunden vill önskemål.ha och kunden kan precisera sina
Risken för kränkningar den ipersonliga integriteten torde dennaav



164 Personlig vidintegritet marknadsföring på Internet SOU 1061999:

situation minimal. När det däremot råderinte jämvikt mellanvara en
får säljaren kanövertag utnyttjas i otillbörligtparterna syfte.ett som

Exempel fall där det rådakan obalans konsumentenär när är ung
eller barn eller uppgifterna konsumentennärett samlas underom
falska förespeglingar eller konsumenten omedvetenärom attom
uppgifter samlas in. Frågan då det redan idag finnsär fullgottettom
skydd kränkningar den personliga integriteten.mot Om inte hur kanav

sådant skydd uppnåsett
Som framgår redovisningen i avsnitt 5.5 personuppgiftslagenav ger

konsumenter inom EU/EES visst skydd. Om näringsidkama följerett
regleringen i personuppgiftslagen har enskilda etiskt godtagbartett
skydd kränkningar den personliga integriteten.mot Lagen dockärav
inte tillämplig behandling personuppgifter sker utanförav som
EU/EES och de fall då konsumenter medvetet eller omedvetet lämnar
personuppgifter vid besök på webbplatser i tredje land, USA.t.ex.
Lagen dessutomär och inte okontroversiell. Det kvarstår mångany
frågetecken det gällernär lagens tillämpning. De internationella
överstatliga överenskommelser liksom de internationella etiska koderna

finns på området har inte haft önskad genomslagskraft.som De
internationella bakom de överstatliga överenskommelsemaorganen är
olika till sin karaktär och sina syften, vilket mångai fall leder till
regelverk svåra tillämpaär i kombinationatt med andra liknandesom
regelverk. Flera länder medlemmar bådeär i EU och i OECD och har
samtidigt åtagit sig följa Europarådets konvention.att EG-direktivet
bakom personuppgiftslagen förbjuder i princip överföring av person-
uppgifter till tredje land inte regeringen i föreskrift landetsom ansett
skydd EG-direktivets jfr. lagrådsremissenmotsvara ändringar iom
PuL, avsnitt 5.5 Enligt Europarådets konvention det, detär gällernär
informationsflödet mellan konventionsländerna, regel inte tillåtetsom

ställa sig förbudatt eller krav på särskilt medgivandeupp vare
uteslutande i syfte skydda den personligaatt integriteten. I OECD:s
riktlinjer återfinns liknande princip. När det gäller konflikten mellanen
EG-direktivet och Europarådets konvention har frågan formellt lösts på
så EG-direktivet,sätt att uttrycklig bestämmelse, gjortsgenom en
subsidiärt i förhållande till Europarådets konvention. Detta innebär
samtidigt EG-direktivet urholkatsatt i väsentligt avseende. EG-ett
direktivets skydd, får sägas det starkaste, såledesgällersom nog vara
inte vid överföring mellan EU-länder följer Europarådetssom

46Enligt förslaget till direktiv e-handel se avsnitt 2.4 skall detta förslag inteom
tillämpligt det område omfattasvara EG-direktivet skydd försom av om

personuppgifter, dvs. PuL. Enligt förslaget till e-handelsdirektiv kan vissa
konflikter uppstå mellan detta och PuL. sådanaI situationer skall PuL ha företräde.
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skalli OECDFrågan EU-länder medlemmarkonvention. hur de ärsom
formellt inteförhålla riktlinjer i aktuellt avseendesig till OECD:s ärnu

försvårigheter. gäller dei praktiken medföra Sammalöst, och torde
Europarådetsåtagit följa konvention.OECD-länder sigäven attsom

tillämpning internationellEtt problem olika ländersärannat att enav
sig grund olika rättskultureröverenskommelse ofta skiljer etc.av

Såvitt kvarstår således fleragäller de internationella regelverken
svårhanterliga juridiskapraktiska och problem.

antagits näringslivetNär det sedan gäller de etiska regler som av
nivå frivillighet. Själv-internationell problemet dess karaktärär av

någonreglering inte i rättslig mening bindande för näringsidkamaär
regelverket till del avtal med konsumenterna.än görsannat om en av

mångaEn ytterligare finns inteaspekt det företag deltar i deär att som
mångaolika branschorganisationema och inte följer de etiskasom

gårregler ställs därför nivånDet inte för skyddetgöraatt motsom upp.
kränkningar den integritetenpersonliga beroende enbart själv-av av
reglering.

I USA läggs mycket arbete frivilliga lösningar. Exempelner
organisationer sådanaarbetar med TRUSTe och OnlineBBBärsom
Better Business Bureau. Huvudtanken bakom deras respektive arbete

webbsideinnehållgranskat och godkänd näringsidkare.är Med-ett en
lemmama får förse sina webbsidor med märke, integritetsskydds-ett ett
sigill, under förutsättning de följer vissa riktlinjer för bl.a. mark-att
nadsföring. BBB Online har särskilt märke för webbsidor riktarett som
sig till bam. Det krävs bl.a. medlemsföretaget förvissar sigatt attom

inköp.barn har föräldrarnas tillstånd Inte heller dessa ellergöraatt
liknande lösningar kan enligt min mening bidra tillgöra änannat att en
etiskt godtagbar nivå för skyddet den personliga integriteten vidav
marknadsföring Internet.

Slutsatsen lagstiftningen, deär överstatli överenskommelsema,att ga
näringslivets etiska riktlinjer och tekniken inte räcker till för att ge
konsumenterna fullgott skydd kränkningar den personligaett mot av
integriteten vid marknadsföring Internet. Grundprincipema för ett
fullgott skydd för den personliga integriteten vid marknadsföring i
detta medium konsumenternaär medvetna hurgörsatt om
personuppgifter samlas in, konsumenterna bestämmaatt rätt attges

vilkaöver personuppgifter ioch vilka syften fårdessa behandlas samt
personuppgifterna skyddas utlämnandeatt den enskildesmot utan

samtycke adekvata säkerhetsåtgärder. fullgottEtt skydd krävergenom
global reglering och sannolikheten sådan uppnås inte särskiltatt är stor.

47 Se http://www.truste.org/ respektive http://www.bbb.org/, Computerävense
Swedens nyheter den 21nätet 1999.mars
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för användninginte bara de känsligaKonsumenterna, är avsom
dockpersonuppgifter kränkning personliga integriteten, kanoch denav

informeras hur kan skydda sig, vägraatt ta emott.ex.om man genom
cookies. personligaEtt acceptabelt skydd kränkningar denmot av

uppnåspåintegriteten vid marknadsföring kanInternet genom
kombinationen regelverk ochnationell lagstiftning, internationella
etiska riktlinjer, tekniska lösningar information till enskilda. Jagsamt
föreslår långsiktigregeringen fram informa-och verkställeratt tar en
tionsplan behandling personuppgifter vid marknadsföringom av

fråganInternet följer utgångspunktuppmärksamt. bra förEnsamt
inforrnationsinsatsema innehållet fråni rekommendationernaär
Europeiska Rådets frånArbetsgrupp för dataskydd avsnitt 5.7,
Europarådets Ministerkommitté avsnitt från5.8 och de nordiska
konsumentministrama avsnitt 5.14. Ansvaret för genomföraatt
sådana informationsinsatser kan läggas Konsumentverket,t.ex.
Datainspektionen eller konsumentorganisation, förutsatt atten
erforderliga för ändamålet ställs till förfogande. Informationenresurser

nåbör till hem, skolor, daghem, förskolor, förhållandeDetut etc. att
konsumenterna blir upplysta kan inte helt förhindra kränkningaratt av
den personliga integriteten sker. Information kan dock bidra till göraatt
konsumenterna medvetna de risker finns. Därigenom kanom som
spridningen personuppgifter begränsas och risken förnätetav
kränkningar minskas.

I dagsläget sker för svenska konsumenters vidkommande en
avgörande del den elektroniska handeln inom EU och med USA. Iav
USA finns ingen heltäckande lagstiftning vad skyddet vidavser
behandling personuppgifter. stället finnsI det blandningav en av
lagstiftning, administrativa föreskrifter och självreglerande åtgärder.
De s.k. safe harbor-principema kan betraktas sådanasom
självreglerande åtgärder. Det sig antal principerrör avseendeettom
dataskydd USA:s handelsdepartement har utarbetat samrådi medsom
näringslivet och allmänheten för underlätta handel mellan USA ochatt
EU. principema.Det frivilligtär ansluta sig till pågårDetatt en
dialog mellan USA:s regering och EU liksom mellan
branschorganisationer i Europa och i USA mellansamt
konsumentorganisationer båda sidor Atlanten. Syftet ochav
förhoppningen EU och USAär kanatt ett gemensamt systemenas om
där riskerna för konsumenterna för kränkningaratt utsätts denav
personliga integriteten vid behandling personuppgifter minskar.av

48 Principerna redovisas i sin helhet i Datainspektionens Frivilligtrapport
integntetsskydd Internet l999:2 finns tillgänglig http://www.din.sesom
under nyheter den 2 juli 1999
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Även förreglerbehovetpågår medarbete överinom USA att avse
FTCCommissionFederal Tradepå bl.a.marknadsföring Internet, av

lagstiftningtillförslagfram1998 ladei maj ett omsom
Internet.marknadsföring

detkonsumentgruppsärskilt även närBarn och är utsattunga en
kapitel 6personliga integriteten seskyddet för dengäller om

ochoch godtrognaoerfamaBarntill barn och unga.marknadsföring är
själv och sinsiginformationlocka demdärför lättdet är attatt omav

ochför barnsskyddetför det bästafamilj. Mycket talar att ungas
avseendefamilj. dettavälinformerad Iintegritetpersonliga är en

barnfamiljer.riktadeinformationsinsatsersärskildabehövs mot
organisationerolikasker i USA inomdet arbeteNämnas kan somsom

AdvertisingChildrensochfor Media Education CMECentert.ex.
undersökningarBåda organisationerna har gjortReview Unit CARU.

ochmarknadsföring till barnfram riktlinjer föroch tagit unga
föräldrar medvetnaochsyftar till barn ochInternet, göraatt ungasom

samla inför olikamarknadsföringen användsbl.a. hur sättattom
personuppgifter.

Se http://www.ftc.g0v/
"OSe http://www.cme.org/ och http://bbb.org/advertising/caruguidhtml, Webt.ex.
of Deception Threats Children from Online Marketing,to-
http://www.cme.org/cmwdec0v.html och GrowingTapscott, digital, 1998,up s.
200f.
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tillMarknadsföring Internet6

konsumentgruppersärskilt utsatta

Inledningl

8f:marknadsföringrubriken s.följande undermina direktivI sägs
frågeställ-särskildaaktualiserasreklammediumBeträffande IT som

från konsumentsynpunkt. Detproblematiskaningar kan settsom vara
vidanvändaren och datornsamspelet mellaninteraktiva inslaget, dvs.

sådan fråga uppmärksammasböranvändningen, är t.ex. genomsomen
exempelvis ochfår särskild barnden verkan äratt mot somunga,

finns därförpåverkbara Detspeciellt och konsumenter.utsatta som
finns speciella problemundersöka detbehov särskiltatt omav

till dennamedierna riktadförknippade med reklam i de grupp.nya
Även kan behövakonsumentproblem i detta sammanhangandra slag av
belysas.

och konsumentgruppbrukar allmänt barnMan nämna som enunga
svåraremarknadsföring eftersom dessa harsärskilt vidär attutsattsom

innehåller.förstå Till kategorinoch den information reklamenvärdera
vissa situationer kansärskilt föras sjuka ibör dock ävenutsatta som

särskilt mottagliga för vilseledande information.vara
begreppetde följande avsnitten lämnas beskrivning bl.a.I en av

interaktivitet översiktlig redo-och Internet reklammedium samtsom en
området.visning regleringen näringslivets etiskaochav normer

Därpå forskningenföljer redovisning den hittillsvarande rek-en av om
lam till jämförelse till ochbarn och med reklam barnsamtunga en

områdena.i köp-tv de Sistoch bio liksom regleringentv,unga
kommer mina överväganden. Redovisningen liksom övervägandena rör
i måndelar konsumentgruppen vissbarn och l kan reglernastora unga.

berör barn och tillämpas sjuka eftersom dessaäven ävensom unga
påverkbaraibland särskilt reklam. särskilda reglerExemplenär av

sjuka få.och reklam i lagstiftning etiskaeller koder dockärom
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6.2 Påverkar reklam oss

Reklamens centrala syfte fåär köpa, dvs. konsumera.att Reklamattoss
i dennaär mening företeelse syftar till övertalning elleren som

påverkan. I dagens samhälle det endastär politisk propaganda, som
också förmedlas till i form reklam, har lika tydligtoss ettav som
övertalande syfte. Många frågar sig överhuvudtaget påverkasom av
reklam eller fården köpa saker egentligen inteatt behöverom oss
eller kanske inte vill ha. Påverkar reklamen våra behov,ens
önskningar, och värderingar Frågor den härnormer hör oftatypenav
till dem uppfattas angelägna fåsom mest reklamenatt närsom svar
debatteras. När vi försöker besvara frågordessaspontant utgår vi gärna
från själva. Svaren brukar pendla mellan kategorisktoss fömekandeett

vi själva påverkasatt reklam till visstav tvivel. De ellerettav mer
mindre tvärsäkra kommer framförallt från dem harsvaren tagitsom
ställning, antingen för eller Företrädare för reklambranschenemot. har
i många sammanhang intresseett reklamens inflytandeatt tonaav ner
och påverkan.eventuella Ofta framställer de den oförargligtettsom
inslag i vardagslivet, samtidigt de givetvis beroendeär derassom attav
uppdragsgivare på reklamens förmågatror fånga potentiellaatt
konsumenters uppmärksamhet och också påverka dem. På motsvarande

överbetonarsätt många gånger reklammotståndarna och -kritikema
reklamens förmåga påverka samtidigtatt de självaoss, utgörsom ett
levande bevis för det finns relativtatt utbredd skepsis och till ochen
med den.‘motstånd Självklartett påverkarmot reklamen Dess pri-oss.

syftemära kommersielltär och reklamen inte hade haft någonom
effekt hade branschen inte spenderat försökaenorma attsummor -och lyckas sälja produkter l.6.2till se avsnittoss-

Fritt betyderöversatt ordet reklam påkalla uppmärksamhet.att Det
härleds från latinets reclamare betyder ideligen Iden härled-som ropa.
ningen ligger del reklamens effekt;en av bud-attgenom ettupprepa
skap eller varumärke minns konsumenterna budskapet/varumärket. Vil-
ken effekt reklambudskap fårett beror dockmottagaren till delstor

Det berorär.mottagarenvem även vilken produkten i vilketär,
medium budskapet framförs, hur budskapet utformatär Det fåretc.

troligt vissa konsumenteranses att kännetecknas hög övertalbarhet,av
andra lägre. Upplevelsen budskap,av dess intensitetett ochav effekt är
således inte beroende enbart vad ochsägs hur detav som presenteras.

l Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, l993/94z29,rapport 21 ochs.5f.
2 Børn tv-reklame, Nord 1992:4,og 28.s.
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interaktivitet6.3 Begreppet

direktiv. Uri minadefinieratinteinteraktivitet närmareärBegreppet
växelspelsocialtinteraktionbetydersynvinkelspråklig ettallmänen

så vanligt i IT-redandockBegreppeti kontakt. ärmellan personer
definition,officiellmindreellerfinnsdetsammanhang att meren

ochdatoranvändaremellani samarbeteskersamspelnämligen det som
alltsådator kansammanhang sägasi dessaInternetInteraktiviteten

därnäringsidkarenochmellan konsumentenskersamspeldet somavse
går detpraktikenmellanhand. Ifungerardatorrespektive sompersons

muspekarenochmed hjälpså användarennormalt till att musenav
kanAnvändarenframklickar sig nätet.skärmenpilen genom

få delochdeltalockastävlingarlekar,spel,aktiviteter attolika etc. --
defrån media. Enandraskiljer siginformation sätt avett somav

s.k.demedierandrainteraktivt ärInternet änfaktorer gör mersom
jagbildområden elleraktivadvs.hyperlänkama, text som, omav

Hyperlänkarnawebbsida.mig tillförflyttardem,klickar annanen
vi surfarhurutsträckning nätet.ibestämmer stor

Marknadsföringsmetoder Internet6.4

ochbannersi formförekommerReklam Internet t.ex. pop-ups.av
någoninte ii Sverige störreanvändsvia ännuReklam e-post

få fleralltsannoliktviframtid kommerutsträckning. I attnäraen
MetoderInternet.marknadsföringsmetoder t.ex.även som

kompositionering,gratistidningar,sponsring,produktplacering,
media,‘i andravanligaochvilka idag blireventmarketing etc., mer mer

vanliga Internet.metoder blimedtillsammans ävenkommer attnya
företrädesvisdetradio och tidningarmediertraditionella ärI tv,som

publiken/-vadbestämmermotsvaranderedaktion eller somen
månPå i vissvaletför. Internet över-skallkonsumenterna ärexponeras

för reklamföretagenutmaningen ärtill användaren. Denlämnat största
målgruppen. Denbesökssig webbplatserdärför att som avexponera

Kännedomannonsfinansierade webbplatserna.grunden för deutgör om
finnaspå Information kanfleraanvändarnawebbplatser kan sätt.ges

reklammedier.finnas i traditionellakanwebbplatser och denandra

3 1996, 64.bandet,Nationalencyklopedins ordbok, andra s.
4 till Generation X, TomasmarknadsföringkonsumentMorgondagensSe t.ex. -

reklamen,trender iTrix ochOlofsson, 1998 ochLönn och Anna
februari 1999.Konsumentverket,
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Reklam på oftastnätet är endast beståndsdelar i totalen
reklamstrategi.5

Marknadsförare torde väl medvetna interaktivt lärandevara attom
effektivareär opåverkbaraän studier och söker eftersträva sådantett

reklamutbud. Om konsumenterna erbjuds möjlighet aktivaatt vara -klicka på nätplats innehåller reklam torde konsumenternaen som-
påverkas reklamen de heltän passivtmer av medom matas ett
reklambudskap. Det interaktiva kan således detmomentet göra äratt
lättare locka konsumenternaatt del marknadsföringen.att ta I ochav
med konsumenterna ocksåatt deltar och utforskar spel,genom
frågesport kan det enklare företc. marknadsförare nå medvara att ut
sitt reklambudskap.

6.5 Marknadsföringslagen
MFL saknar bestämmelser särskilt sikte enskildatarsom
konsumentgrupper lagen tillämpligär marknadsföringmen tillom
särskilt någotiutsatta avseende strider dessgrupper bestämmelser.mot
En aspekt kan medföra bedömningsträngaresom vid fråganen vadom

tillbörligär respektive otillbörligsom marknadsföring se avsnitt 4.3,
är marknadsföringen vänder sigom typisktmot ärpersoner settsom
mindre kritiska eller har mindre erfarenheter konsumenterän i
allmänhet. Inom svenskt näringsliv har långunder tid avstått frånman

sända direktreklamatt till under år.16 Dennapersoner praxis
fastställdes Marknadsdomstolen i 1980-taletbörjanav Domstolenav
justerade år 1997 denna såvittpraxis gäller direktreklam i tryckta
skrifter. Förbudet ansågs utgöra spridningshinderett stred motsom
tryckfrihetsförordningen. Enligt uppgift fortsätter näringslivet dock att
tillämpa förbudet direktreklam tillmot barn under 16 år även
beträffande skrifter.7tryckta Med direktreklam eller egentligen det
vidare begreppet direktmarknadsföring sådan marknadsföringavses

söker direkt kontakt med konsumenten,som adresseradet.ex. genom
försändelser telefoneller per

Ett marknadsföringslagensav generella krav reklamenär föratt
konsumenten skall lätt identifierbar reklamvara se avsnitt 4.3.som
Det skall alltså klart framgå det frågaäratt reklam. Det skallom

5 Borch, Reklame barn Internettrettet mot forstudie, SIFO arbeidsrapporten-1998, 24.nr. s.
6MD 1983:16.
7MD 1997:4.
8 Svensson m.fl., 441.s.
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avsnittreklamen seframgå avsändaredessutom klart är avvem som
ochbarndet gällerhar särskild betydelse4.3. Dessa krav när unga.

frånupprätthållas fristående lagensreklamidentifiering skallKravet
utseendetvederhäftighetsanspråk. ofta självaDetallmänna är genom

reklam. Iblandsigomedelbart klart dethos framställningen röratt om
sådana fallinte självklar. Iidentifiering dock lika lätt ochdennaär

åtgärder så reklamkaraktär tydligtmåste vidtas budskapetssärskilda att
upplysning fram-Reklammarkering, dvs. speciellframträder. omen

åstadkomma detta,ställningens kan sätt annat attett att ettart, vara
från det omgivande materialet medreklamen avgränsas en

bårdiögonenfallande eller liknande. Vissa situationer kan tänkas fordra
direkt ändring reklamens utfomining. Vilken dessa eller andraen av av

möjliga i enskilda falletmetoder det den lämpliga och riktigaärsom
blir i utsträckning beroende det medium används. Detstor som

väsentligt konsumentintresse reklam inte intryckett attanses vara ger
fråninformation fri kommersiella syften, öppetatt utanav vara

framträder det partsbudskap det Brister i reklamensär.som
karaktäridentifierbarhet medför i regel vilseledande budskapetsom

6.6 Europeiska unionen

har lång pågåttInom EU under tid arbete med harmonisering av
Årmedlemsstaternas lagstiftning marknadsföringsområdet. 1984

Rådetskom direktiv 84/450/EEG tillnärmning medlemsstaternasom av
lagar och andra författningar vilseledande reklam. Detta imple-ärom

i oktobersvensk I 1997 kom Europaparlamentets ochrätt.menterat
Rådets direktiv 97/55/EG ändring i direktivet vilseledandeom om

innehållandereklam, regler jämförande reklam. Arbetet med attnya om
implementera det direktivet pågår inom regeringskansliet Dsse
1999:35.

Distansavtalsdirektivet och förslaget till e-handelsdirektiv se vidare
dessa i innehålleravsnitt 7.8 vissa regler sikte på mark-tarom som

nadsföring generellt och förhandsinformation i samband därmed, t.ex.
det gäller reklamidentifikation och sändarangivelse i distans-när art. 4

avtalsdirektivet och 5-6 i förslaget till direktiv e-handel. Avart. om
särskilt intresse det gäller marknadsföring till barn ochnär ärunga en
del artikel i distansavtalsdirektivet.4 Arbetet med implementeraattav

direktiv pågårdetta inom regeringskansliet se avsnitt 2.4 och 7.8.1.

9 Svensson m.fl., 92.s.
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Artikel i distansavtalsdirektivet4 punkt 1 och 2 lyder:

ingåsI god tid innan distansavtal skall konsumenten informationett
följande:om

identitet,a Leverantörens och det gäller avtal där förskottsbetalningnär
krävs, dennes adress.

b Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper.
c Varans eller tjänstens pris, inbegripet alla skatter.
d Eventuella leveranskostnader.

Sättet för betalning,e leverans eller fullgörande.
Ångerrätt,f idet fall i artikel 6.3.utom som avses

g Kostnaden för använda tekniker för distanskommunikation, näratt
kostnaden inte beräknad efter normaltaxa.är

h Den tid under vilken erbjudandet eller priset gäller.
i tillämpligaI fall, avtalets minsta löptid det gäller avtal för leveransnär

eller utförande tjänster fullgörs ständigt ellerav varor av som
regelbundet.

informationDen i punkt 1 och kommersiella syfte klartsom anges vars
framgå,skall skall klart och begripligt någoni formsättettges som

lämplig för denär teknik för distanskommunikation används, undersom
särskilt hänsynstagande till principerna god sed i affärstransaktionerom
och skydd för enligt den nationella lagstiftningen inteom personer som
kan giltigt samtycke, exempelvis underåriga.ettge

Viktig i detta sammanhang alltså skydd för underåriga:är passusen om
Den information punkt 1 .... skalli .... undersom anges ges
hänsynstagande till principerna .... skydd för .... underåriga. Iom
departementspromemorian Distansavtalslag Ds 1999:45 föreslås en
särskild paragraf i den distansavtalslagen för genomförande ani-nya av
kel 4 8 §. I paragrafens andra återfinnsstycke motsvarigheten till sista
ledet i artikel 4 punkt dvs. den skydd för underåriga:bl.a.om
"Marknadsföringen skall särskild hänsyn till behovet skydd förta av
underåriga". I promemorian föreslås inte den svenska gårlagenatt
längre i informationsskyldigheten vad direktivet kräver.än Föreskriften

såledestycks sikte näringsidkarens informationsskyldighetta och
inte omfatta exempelvis marknadsföringens form och utseende. Isynes

kravet ligger särskild hänsyn skall till underåriga kanatt tas att antas
mindre kritiska och bli lättare vilseledda andra konsumenter,änvar

inte minst vid distansavtal. Enligt promemorian skall marknadsföring
syftar till distansavtal underårigamed måttfull och inte för-som vara

ledande eller överdrivet frestande. detNär gäller målgrup-andra svaga
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kravenbestämmelserallmännamarknadsföringslagens omattangesper
artikel 4implementeringenGenomfår tillämpas. avmarknadsföring

höjas.underårigatillmarknadsföring attskyddsnivån vidkommer

handelskammarenInternationella6.7

marknads-skallavsnitt 5.1reklam seförgrundreglerICC:sEnligt
bristderasellerförtroendeså konsumenternasutformasföring att

rekommendationDennamissbrukas.intekunskap,ellererfarenhet
detNärochbarnriktad tillreklamtillämplig bl.a. unga.torde vara
fårintereklamföreskrivsvärderingarsociala attkallarvadgäller man

gällersig detdiskrimineringnågon form ras,tillmedverka vareav
någotifår hellerinteReklamålder.ellerreligionnationalitet, t.ex.

intefår vidareReklamvärdighet. utanmänskligundermineraavseende
möj-torderiktlinjeDennafruktan.ellerrädslaspelaskälvägande

riktlinjernasvidaresärskilt intresse ärsjuka. Avtillämpligligen vara
återges sin helhet.ihärungdomarochbarnregel somom

oerfarenhetochgodtrogenhettillHänsyn

godtrogenhetnaturligaungdomarsochutnyttja barnsfår inteReklama
erfarenhet.bristandeeller deras

användaförnormalt krävsålderochskicklighet attfärdighet,Denb som
i reklamen.underskattasfår inteproduktvissen

intereklamensäkerställaföriakttasskallaktsamhet attSärskild att0
verkligaproduktensannonseradedenoch ungdomarbarnvilseleder om

prestanda.hållbarhet ochbeskaffenhet,storlek, värde,
produktenanvändaförbatterier, färgtillbehör t.ex. attKrävs extra0

tydligtskall dettaresultatbeskrivetelleruppnå illustreratföreller ettatt
i reklamen.anges

dennaframgå, liksom hurklartserie skall dettaIngår iprodukten en0
anskaffas.serie kan

ellerproduktenuppnås medkanbeskrivs resultatellerIllustreras som0
typisktåterge vadframställningen sett,skallanvändningvid dess som,

aktuellai denbarn/ungdomaråstadkommasrimligen kan av
åldersgruppen.
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c Prisuppgifter får inte utformas så barn och ungdomar kanatt en
överdriven uppfattning produktens verkliga värde, t.ex.om genom
användning ordet endast. fårReklamen inte heller skenav attge av
produkten vidare inom varje hushållsbudget.utan ryms

Säkerhet och trygghet

fårReklam inte innehålla framställning i 0rd eller bild kansom
medföra barn eller ungdomar för fysiskautsätts skadeverkningaratt

påverkaseller negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Reklamen
får inte heller sådan den kan förleda barn eller ungdomarattvara att
försätta sig i riskfyllda situationer eller stimulera dem söka sällskapatt

främmandemed eller beträda okända eller farliga platser.attpersoner

Sociala värderingar

Reklam får inte intrycket själva innehavet eller användningen0 attge av
viss produkt barn eller ungdom fysiskt, socialten ett ellerger en

psykologiskt jämnårigaövertag över eller avsaknad produktenatt av
fåkan följder.motsatta

Reklam får inte i strid rådandemed sociala värderingar undergräva
föräldrars auktoritet eller och inte heller deras föransvar normer
omdöme och smak. Reklam får inte innehålla direkta uppmaningar till
barn eller ungdomar övertala sina föräldrar eller andraatt attvuxna
köpa den annonserade produkten dem.

ICC:s riktlinjer marknadsföring Internet se avsnitt 5.11om
innehåller särskilda regler barn ochom unga:

Annonsörer och marknadsförare, erbjuder och tjänster online tillsom varor
barn, skall:

inte utnyttja barnens naturliga godtrogenhet, ungdomars brist på
erfarenhet eller fresta deras lojalitet;
inte inkludera något innehåll skulle kunna skadligt för barn;som vara
markera material endast förär avsettsom vuxna;

föräldrar och/eller vårdnadshavareuppmuntra delta i och/eller ledaatt
sina barns aktiviteter online;
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och/ellerföräldrarnaserhållabarnmindre attuppmuntra0
online,informationtillhandahållertillåtelse deinnanvårdnadshavarnas

vårdnadshavarnassäkerställaåtgärder för attrimligavidtaoch att
lämnas;medgivande

olika sättvårdnadshavareoch/ellerföräldrartillinformation omlämna0
online.integritetpersonligabarnsskydda sinaatt

till barnmarknadsföringpåinnehåll med siktemotsvarandemedRegler
åtgärder,säljfrämjanderegleri ICC:såterfinnsgenerelltoch omunga

direktmarknadsföring.reglersponsring ochregler omom

ESOMAR6.8

5.12avsnittmarknadsundersökningar seICC/ESOMAR-reglema om
marknadsundersökningarsiktesärskiltregelinnehåller tarsomen

särskildvisaskallUndersökningsinstitutetdeltar:ellerbarndär unga
skallFöräldrar/vårdnadshavareintervjuas.ochbarnnär ungaomsorg

deltagande.till barnssamtyckesittförväg ochiinformeras ge
regler rörsärskildaframtagitESOMAR har även som

deltar:ochbarndärmarknadsundersökningar unga

minderåriga.gällerlagarmåste alla relevantaiakttaUndersökare som
uppställt kravReglerInternationellai sinaharESOMAR

reglerdessaminderåriga. Enligtmedintervjuerförsiktighetsåtgärder vid
ärinnanföräldertillståndmåste inhämtasartikel 12 sompersonenenav

Ämnen ochundvikasbörkänsligakanår intervjuas.under 14 ansessom
Undersökarevarsamhet.medhanteras störstaomständigheterunder alla

reglerESOMAR:ssigför försäkramåttmåste alla ochvidta attattsteg om
sigförvissakontaktrutin förspeciellexempelvis tillämpaföljs, att omen

så bedömspåbörjas. Närbarnmedvuxentillåtelse innan intervju etten
dessellercentraltrådfråga ESOMARundersökareskallnödvändigt,

organisation.nationella

konsumentombudsmännennordiska6.9 De

Konsumentombudsmannen decemberiladeländernanordiskai de
marknadsföringhandel ochståndpunktfram1998 omgemensamen
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Internet och andra liknande kommunikationssystem. Ståndpunkten tar
särskilt marknadsföring riktad till barn ochupp unga:

Marknadsföring bör utformad sådant detvara sätt är uppenbartatt för
den åldersgrupp målgruppenär det sigsom röratt marknadsföring.- om-

Näringsidkaren bör sin marknadsföring till målgruppensanpassa
utvecklingsnivå och bör därför inte utnyttja barn och ungdomars naturliga
godtrogenhet och brist erfarenhet. För det fall det ingår
underhållningsmoment i marknadsföringen lek, spel ocht.ex.som-
liknande bör underhållningen inte kombineras med eller avbrytas- av
reklaminslag.

Barn och ungdomar bör inte lämna upplysningarattuppmanas sigom
själva, hushållet eller andra En förutsättning förpersoner. tillgång tillatt
innehållet bör inte utlämnande uppgifter.vara av

Barn och ungdomar bör inte lockas med möjligheter till belöningar
pengar, ellerpresenter med ekonomisktannat värde för uppehålla sigatt

eller delta i aktiviteter Internet. Bestämmelsen hindrar inte
pristävlingar varken direkt eller indirektsom medför barnet uppehålleratt
sig längre tid näringsidkarens hemsida.

Näringsidkaren bör använda för tid befintlig teknikvar kansom geföräldrar möjlighet begränsa deten att material deras barn har tillgång till
via Internet.

Barn och ungdomar bör inte köpaatt elleruppmanas ingå avtalen vara
via Internet, och det bör finnas anordningar tillförsäkrar barnsom ochatt
ungdomar inte handlar och träffar avtal via Internet.

Näringsidkare, marknadsföring riktadärvars barn ochmot ungdomar,
bör inte använda länkar till platser innehåller materialsom inte ärsom

för barn ochavsett ungdomar eller inte iär överensstämmelsesom med
gällande rätt.

Interaktiv marknadsföring på Internet särskiltär problematisk i
förhållande till barn och ungdomar. Interaktiv marknadsföring någotär

baraänannat produktpresentation och produktorientering. Det innefattar
sofistikerade former för marknadsföring bestårt.ex.som spel,avlekhjälpmedel och tävlingar där djurfigurer, dockor, andra bilder och
varumärken är knutna tillm.m. som produkten typiskt ingår isom
marknadsföringen. Denna form marknadsföring harav tendensen att varadold för barnet och varumärket leks därmed im.m. barnets
undermedvetna. Näringsidkare bör inte använda teknik syftar tillsom attpåverka barn och ungdomars undermedvetna. Näringsidkaren bör beakta att
reklam riktad ocksåmot kan intressera barn.vuxna

Det bör avtalnoteras ingåttsatt barn ochsom omyndigaav somhuvudregel inte giltiga.är
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konsumentministrarnasnordiskaDe6.10

resolution

1999augusti25denkonsumentministrama enantognordiskaDe
tillriktadInternetmarknadsföringståndpunktochresolution om

ifinnspunkteri niopreciseras enStåndpunkten somochbarn unga.
till dekommentarerfinns ävenbilaganIresolutionen.tillbilaga
mycketmångt ochiståndpunkten ärInnehållet ipunkterna.enskilda

konsumentombudsmännensnordiskai deinnehålletdet somsamma
såvitt gäller6.9avsnitt1998decemberfrånståndpunktgemensamma

ochbarn unga.

och2punkternasammanhang äri dettaintressesärskiltAv

betydersådan. DetidentiñerbarklartskallMarknadsföringen somvara
föruppenbartdetsådant ärutformad sätt attden böratt vara

marknadsföring.sigdet rörochbarnmålgruppen att omunga --
marknadsför.identifierar dentydligtlämnasUppgifter bör somsom

underhållningsmomentinnehållermarknadsföringen somfalldetFör -
medkombinerasinteunderhållningenbörliknandespel ochlek,t.ex. -

reklaminslag.eller avbrytas av

följande.enligtståndpunktenikommenterasPunkterna

Identifikation

ochutformasskallmarknadsföringallprincipgrundläggande är attEn
marknadsföring.frågaframgår det ärtydligtså det att omattpresenteras

gällerdetNärvia Internet.marknadsföringvidgivetvisgäller ävenDet
krav änställa strängareanledningfinnsochtill barn attsådan reklam unga

ochproduktpresentationinte enbartgällerInternetreklameljest.
interaktivitettillmöjligheternainnefattarproduktorientering. Det genom

spel,bestårmarknadsföringförformer t.ex.sofistikerade avsom
andradockor,djurñgurer,förekommerdär dettävlingarochlekhjälpmedel

produkter.fleraellertillknutnavarumärken ärochbilder ensomm.m.
ochför barnet,doldtendensmarknadsföring harform attDenna varaenav

dåriskerarBarnundermedvetna.i barnetsdärmedleksvarumärket m.m.
vadvia Internet änreklamförhållningssätt tillkritiska i sittmindrebli änatt

liknandeandraviareklamgällerdetförhålla sig tillsig närlärtkan hade att
syftaranvändasdärför inteTeknik börhand.förstaTV imedia, dvs. som

börDetundermedvetna.ungdomarsochpåverka barns somtill att
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beträffande TV-reklam gälla klar åtskillnad mellan underhållningen
inbegripet lek och åspel, sidan, och reklam, å andra sidan.ena

Reklaminslag under underhållningsmoment

I TV-lagstiftning grundad EU:s TV-direktiv finns bestämmelser som
syftar till skilja reklam frånatt underhållningsmoment lek, spel och
liknande i marknadsföringen. I Norden finns denna lagstiftning.typ Detav
synsätt och de värderingar härigenom har kommit tillsom uttryck, nämligen

det med tankeatt TV-mediets speciella och förutsättningarart bör göras
strikt åtskillnad mellanen mer reklam och underhållning, bör överföras

även till den reklam sänds via Internetmediet.som Underhållningsmoment i
reklamen bör därför inte kombineras med eller avbrytas reklaminslag.av

l l Hittillsvarande forskning
6.1 1.1 Allmänt

Resultat forskning reklam/marknadsföringav om måste alltid
behandlas med försiktighet.största De teoretiska och metodologiska
komplikationer förenadeär med forskningsansatsersom ökar betydligt
så behandlarsnart frågorman gäller någotsom reklamensänannat
faktiska omfattning och hur andelstor given befolkningav en tarsomdel eller uppmärksammarav den. Många de studier har försöktav somkartlägga olika delar reklamens påverkan ellerav effekter kännetecknas
exempelvis det svårtatt ärav bekräftaatt giltigheten och
tillförlitligheten hos slutsatsema. I reklamdebatten hänvisar manibland till forskningsresultat för understrykaatt eller kraft olikage

Ofta förutsätterargument. också forskningenman att kan bekräfta eller
tvärtom vederlägga de förekommerargument i debatten.som Det
område går att avgränsasom reklamforskning allsom forskning isom-någon mening har reklam undersökningsobjektsom dockger-knappast några entydiga på övergripande frågorsvar mer reklamensompåverkan och effekter. Dessutom detär oerhört svårt skaffa sigatt enöverblick över den forskning har bedrivits inom dettasom område. Inte

de flesta forskareens sysslar med forskningsom på området torde ha
överblick över begränsadeän delar det."mer Deav svar som

0 Bjurström, Granskning forskningen reklamensav påverkanom och effekter, iNord 1993:558, 65.s.
Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket 1993/94:29,rapport s.
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behäftadeochräckvidd ärbegränsadöverlagharforskningen enger
handförstai attinteberorDettareservationer.radmed en

verkligheten ärpå attbristfällig,forskningen utan snarareär
frågandefinitivt omkan svarkomplicerad. Ingen ett merge
pusselbitarradfinns ärallteffekter,ochpåverkan enreklamens som

verkligheten. innebärDettadelklarläggertillsammans avensom
vissaalls. Inomnågraharinteforskningen gett svarintedock att

betydligtdemedan ärsolida,relativt vagamerkunskapernaområden är
Forskningenområden.andra svarinommotsägelsefulla gerocksåoch

i dettajagkommertillifrån alla. Dettalångt trotsfrågor,på vissa men
därdvs.solida,förhållandevisslutsatser ärderedovisaavsnitt somatt

riktning.ipekarundersökningarfristående sammaflerafinnsdet som
förinomskettområdet harforskningen ramendelEn stor av

Ämbetsmannakommittén förNordiskainitieradeprojektolika av
MinisterrådetNÄK NordiskaunderNEK,ellerKonsumentfrågor som

detländernanordiskademellansamarbetetförhar ansvaret
långharländernanordiskaområdet. Dekonsumentpolitiska en

påverkan.kommersiellochbarnskydda mottradition att ungaav
förgjorts avgörainsatser attdecennier har omUnder storasenare

reklam.påverkasochbarnvilkaellervilket sättså avi falloch unga
tvådeunderhar1970-talet senastei USAinleddesForskningen men

Norden.iochi Europaomfattning äveniökatdecennierna
inteharsjukatillgäller reklamdetforskningsinsats närMotsvarande
påendastsiktedärförÖversikten detta avsnitt tarigjorts.

ochbarnkonsumentgruppen unga.
gällerdetoklarhetviss närliderochbarnBegreppet enavunga

allmänhetiMed barn ettåldersintervallvilka avsesavses.som
åldersintervallettäckerår. Begreppettill 12-14åldersintervall ungaupp

tenderarinternationellt attmyndighetsåldem settår eftersomtill 18upp
ålder.dennavidligga

1993/94:29,2 Konsumentverkettv-reklam, rapportochBarn s.Bjurström,
tv-reklame,13 i Børnbarnreklame,kommersielle fjernsynetsBjörnebekk, Det og

InternettetbarnReklameBorch,och en49 rettet mot1992:4.,Nord -s.
1998, 7m.arbeidsrapportSIFOförstudie, s.nr.

Åtgärder NEK-ochM barnreklampåverkanotillbörlig unga,Bernitz, mot
198916, l2yn.rapport s.
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Barn och kan huvudföremål i reklamsammanhangunga vara
olika framståDe kansätt. som

målgrupp för marknadsföringen, dvs. konsumenter,
målgrupp för köptryck föräldrarna,utövaatt
redskap i reklamen, dvs. barn och används i reklamen för attunga

produkter.marknadsföra

I alla dessa avseenden har särskild kritik riktats reklam till barnmot
och och särskilt i grund reklammediumtv harattunga tvav som
egenskaper kombinationennärmast ljud bl.a. musik och rörligatext,-
bilder tidigare inget medium haft. När det gäller punktenannatsom-
finns det forskningsresultat påtyder barn uppträder iattsom om
reklamen påverkas barn och i utsträckningstörre barn inteänunga om
uppträtt.

Merparten forskningen har inriktat sig reklam till bam ochav
i Jag redovisar nedan huvudlinjema i forskningsresultatettv.unga när

det sådangäller reklam eftersom jag tv-reklamen den bästatror äratt
parallellen till framtidens påreklam Internet. Genom exempelvis
teknikerna Real Audio och Real Video har barn och tillgång tillunga
musik, film och andra sändningar iöver realtid,nätet s.k. streaming
media, precis tv-sändningar, detäven inte direktsändningär isom om
egentlig mening. Du kan och lyssna samtidigt det sänds tillse som
datorn. Teknikema har blivit standard gåroch de använda med deatt
flesta operativsystem. Barn kan vidare Virtual Reality Modelinggenom
Language VRML ladda tredimensionella objekt via nätet.ner
Objektet kan sedan på.navigera i och vrida och vända Enman annan
teknik används framförallt MPEG Audioär Layersom Medav unga

mp3-filer,8denna teknik sänds s.k. består komprimerad musik,som av
Internet. Ljudåtergivningenöver mycket bra.är Dessa och liknande

tekniker kräver visserligen viss kapacitet på datorn. Nya datorer har
idag dock ofta erforderlig prestanda. Kvaliteten blir bättre med ökande
hastighet på modem, ochnät processor.

Det utvecklas hela tiden och bättre tekniker för överföranya att text,
bild och ljud. Samtidigt utvecklas hårdvaran och det blir allt enklare att
använda oerhörtäven komplicerad hård- och mjukvara. framtidenI

5 ÅtgärderBernitz, otillbörlig reklampåverkanmot barn och NEK-unga,
1989:6, 11.rapport s.

16Bøm tv-reklame, Nord 1992:4, 37ö.og s.
17 Se Borch, Reklame barn Internettrettet forstudie,mot SIFOen-arbeidsrapport 1998, lOyn.nr. s.
8 Filsuffixet .mp3 används för identifiera ljudfilerna.att
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finnasteknikerna attdelsannolikhet stor avmedkommer enstor
förmöjlighetenmedKombinerati datorerna.installeradeochfärdiga
blikommersannolikt attInternetdetaktiv gör attkonsumenten att vara

Möjligheten attdigital-tv.reklammedium änflexibelt t.ex.ett mer
kommerteknikerochmeddatoruppdatera programsnabbare nyaen

i formidagredanspridsReklam avfördel.datornsannolikt att enge
jag attgör attAllt ansersammantagetnätet.tävlingarochspel

likaminstbliframtidenipotentialharreklammedium attInternet som
bilderrörliga görochmusikljud,Kombinationen text,avtv.stort som

harInternetreklampåverkaneventuelladenocheffekterna somatt
orsakenprimäradenDetta ärtv-reklamens.mindre änintesannolikt är

ochtill barnireklamstudie tv ungavaltjag göravarförtill avatt en
ochbarnpåverkanocheffekt unga.eventuelladessliksom av

ochavseendeifråndocksig ettskiljer tvreklammediumInternet som
6.3.avsnittseinteraktivitetendet är

iochbarntillreklamForskning unga1.26.1 om

allmänhet

samspeliverkarochdiffusochkompliceradpåverkan ärReklamens
omöjligtregeldärförDetfaktorer. ärsocialaandraflertal sommed ett

Mångareklarninslag.särskilttilltillbakaverkningar ettspåraatt
ochfånga barnsförmågatv-reklamens ungasattforskare att t.ex.menar

förstallvar, närsig ettvisarellerförändras,uppmärksamhet
forskaredessadelgånger. Enåtskilligaharreklaminslag avupprepats

irepetitioneruppfattarårtill 5uppbarnocksåframhåller att yngre
desättungefärmeningsfullt,ochbåde njutnings- sammasig som

gång. Medangångfilmellerhöraälskar sammaseatt sagasamma
lederproduktval,bättreförutsättningar förreklaminformativ ger

köp.välgrundademindretilloftareklamsuggestiv
präglasreklamochochbarnforskningen merdelhelEn ungaomav

begriperochbarngrundsynenomedvetet att ungamindreeller av
kanSituationenmedieinnehåll änpåverkasoch vuxna.mindre mer av

ocksåpåverkanförståelse ochsådan, eftersomalltidrimligtvis inte vara
medieinnehålletmycketochsida,individensfrånaktivitet avkräver

intryckdeförståelsen ochRimligtvis ärochinte barnintresserar unga.
ochhar barnDessutomåldrar livet.ii olikaannorlundaställetitarman

föränderligadetgrunddelsdedärför ärdels avatt unga,unga,

25.1993/94:29,9 Konsumentverket, rapporttv-reklam, s.ochBarnBjurström,
reklam,ochungdom20 i Barn,reklame,värderingförKriterierFmrden/Stokke, av

4f.1988:20,NordNEK s.
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samhället, ofta kunskaper saknar. I mycket behöversom vuxna vuxna
lära och sina liv till barnen. Eftersom barn och iav vissaanpassa unga
avseenden blir bättre rustade för den framtidennära än vuxna som

iväxte annorlunda samhälle, kanskeett ibland begriperupp vuxna
medieinnehållet påverkasochsämre det barn ochän Dettamer av unga.

har föranvänts motivera behovet forskningresonemang att medav
samtidigt.barn, ochunga vuxna

Forskningen det gällernär reklam till barn och mångai fallärunga
inriktad undersökning reklamens effekter dels på lång sikt,en av
dels kort sikt. Den kortsiktiga effekten påverkanär önskan att
konsumera och långsiktiga effekter den påverkanär eventuella påmer

värderingar.barns eller De långsiktiga effekterna reklamungas kan ha
påverkar den s.k. socialiserings- eller socialisationsprocessen, dvs.
utvecklingen från biologisk varelse spädbamet till samhälls-
medborgare individen.23den Socialiseringsprocessen idagvuxne är
mycket påverkad medier för någraän decenniermer sedan. Enav stor
del de värderingar skapas på till denav väg individensom vuxne
understöds i massmedia,stereotyper förav närvarande kanske

tv.huvudsakligen
Det finns forskningsresultat tyder föräldrarnasattsom syn

reklam inverkar hur barnen på reklam. Synen på reklam skiljerser
sig från kultur till kultur, från land till land. Exempelvis visar en
nordisk undersökning från föräldrarår 1992 svenskaatt kritiskaär mer

reklam till barn är. Ävenvadmot danskaän föräldrar den sociala och
ekonomiska bakgrunden kan spela in. Enligt svensk undersökning ären
det föräldrarnas utbildningsstatus upphov till de tydligasom ger mest
skillnaderna. De lägst utbildade och högre tjänstemän är positivamest
till reklam medan däremellan reklam.negativaär tillgrupperna mest

21 Feilitzen, Forskningen barn och medier, perspektivom och framtid,status, i
Nord 1993:558, 52f.s.
22Jarlbro, i Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 121.og s.23Fzerden/Stokke, Kriterier för värdering reklame, i Barn, ungdom och reklam,av
NEK Nord 1988:20 sida Se även närmare socialisationsprocessen iom
Andrén/Eriksson, Barn, ungdom och rörlig reklam, i Barn, ungdom och reklam,
NEK Nord 1988:20 93.s.
24Faerden/Stokke, Kriterier för värdering reklame, i Barn. ungdom och reklam,av
NEK Nord 1988:20, 9ff.s.
25Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 24.og s.26Jarlbro, i Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 125.og s.
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ochtv-reklam till barn6.11.3 Forskning ungaom

vänligasnälla,år såg intemånga i svensk bam-tvUnder barn änannat
några slutet 80-i veckan. Iibland pedagogiska timmaroch avprogram,

harkommersiella bam-tvznvia kablar och satelliter. Dentalet kom tv
internationellaoch förfinats denunder flera decennier utvecklats

årså kom 1987bli effektiv möjligt. Genom TV3marknaden för att som
politiskai och svenska. Deden kommersiella svenska hemtvzn

riktad till bam.eniga inte ville ha tv-reklampartierna att manvar om
undgårfrån Storbritannien till Sverigesända via satellitMen attgenom

fortsätta reklam till barnTV3 de svenska reglerna och kan med se mer
6.12.1.27avsnittdetta iom

förmåga fångaundersökningar har visat tv-reklamensEn rad attatt
påtagligtbarns och uppmärksamhet skiftar mycket beroendeungas

ålder. förmåga fångaderas Generellt minskar tv-reklamens attsett
ålder."barns och uppmärksamhet med stigande Det finnsungas

tvåframförallt konsumentskyddsaspekter reklam till barndet gällernär
påverkanspotentialoch i dels mediumhar större äntv, tvunga som

svåraretryckta medier, dels alla och det därför skyddaärtv attses av
unga.särskilda barn ochgrupper som

Föräldrarnas inställning till reklam viktig faktor det gällerär nären
reklam.vad bam och hur och uppfattarbarnentvser ser

förTv-reklam tycks närvarande den reklamfonn har störstvara som
inflytande på barn och bekräftas frånDetta forskningsresultatunga. av

länder.flera olika såReklaminslagen i ofta utformade deärtv att
knyter till barnens utgår frånfantasi. Inslagen viljabarnens lust attan
leka. inslagenI barnen leksaker, oftast i närbild, och händerser som
leker med dem. Betoningen ligger användningen leksakema.av
Reklaminslagets övertalningsförsök sålundabygger skapa kortatt en

leksituation.bildhistorik liknar barnets Genom kantror tvsom man
reklambudskapet föras in i hemmiljön där konsumenten särskiltär
avspänd och mottaglig. Tv-reklam innehåller andra förnormalt medel
påverkan dåandra media för fram bådereklambudskapet i ljud,än tv

27Wall, Vad sänder TV3 till barnen, Konsumentverket, 1995/96:12,rapport s.
28Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 25.rapport s.
29Børn tv-reklame, Nord 1992:4 16y.og s.
m Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 16, Björnebekk i Det kommersiellaävenog s. se
fjernsynets barnreklame, 91 och 109 i rapport.s. samma
3 Bjurström, Barn och Tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 19.rapport s.
32Wall, Vad sänder TV3 till barnen, Konsumentverket, 1995/96: 12,rapport

30.s.
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och bild. Reklamen kommer ofta överraskande tittaren småoch hartext
tempot.möjligheter direkt värdera reklamen på grund det högaatt av

Karaktäristiskt för ocksåtv-reklam den i utsträckningär att stor
appellerar till känslor i stället för konkret produkt- elleratt ge
köpinformation.

Många undersökningar har visat den primära effektenatt är
köpa.påverkan viljan Nordiska undersökningar har visatattav att

barn och känner särskild påverkan behovet konsumera,unga atten av
framförallt det sig sakernär rör de redan känner till, sakert.ex.om som

har.kamrater någraMedan barn har kunskapsmässig fömiågasom en
skilja mellan reklam och redan vid års ålder,att 3-4 utvecklasprogram

denna förmåga hos flestade barn först vid års ålder6-8 och det förstär
årsvid 10 ålder så alla barn har utvecklat dennagottsom som

förmåga. Större barn 9-åringar kan, enligt svensk undersökningen
7-9-åringar, i allmänhet redogöra för vuxenreklamens syfte ochav

innebörd. Beträffande reklam riktar sig direkt till barn hade, enligtsom
undersökning, dock någoninte de studerade densamma av grupperna

klarsynthet kunde för den s.k. vuxenreklamensnoterassom
vidkommande. Barnen förstod det reklam, syftetatt attvar men var
detsamma för vuxenreklam upplevdes däremot inte.som
Leksaksreklam upplevdes någonnärmast form bruksanvisningsom av
eller saklig information produkten fanns i handeln.att Barnenom nu

år7-9 sålundakunde inte tänka tanken leksaker visades iattens tv
syfte.kommersiellt Sammantagetett visar de undersökningar harsom

genomförts på relativt entydigt deett flestasätt barn inte kanatt
förklara reklamens bakomliggande syfte verbalt före års ålder.7-8 Barn
förstår avsikten med reklam årsvid 8-9 ålder 14-16-åringart.o.m.men
kan ha problem med identifiera och känna igen doldaatt former tv-av
reklam saknar reklamens kännetecken.traditionellasom En rad

33 ÅtgärderBernitz, reklampåverkan barn ochmot NEK-rapport 1989:9,unga,
11.s.

34 ÅtgärderBernitz, otillbörlig reklampåverkan påmot barn och NEK-unga,
1989:9, llf.rapport s.

35 Se Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 15 och hänvisningenog till Filipsson,s.
1988.
36 Børn tv-reklame, Nord 1992:4, 28my och Faerden/Stokke,og Kriterier förs.
värdering reklame, i Barn. ungdom och reklam, NEK Nordav 1988:20, 8f.s.37Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 28.rapport s.38Jarlbro, i Børn tv-reklame, Nord 1992:4, l39ff, och i Barn,og ungdom ochs.
reklam, Arbetsrapport 47, 1995, Institutet för journalistik ochnr
masskommunikation, Göteborgs Universitet, 14.s.39Borch, Reklam barn Internett forstudie,rettet SIFOmot arbeidsrapporten-

1998, 7yn.nr. s.



187till...InternetMarknadsföring på1061999:SOU

bakomliggandeförstår reklamensintebarnvisarundersökningar att om
budskapdetifrågasätterde inteför somsannolikhetensyfte attstorär

förefallersyfteövertalandereklamensFörståelsenförmedlar.den av
kunnaskallbarnförförutsättningviktig att0rdandramed envara

reklambudskap.olikavärderakritisktochifrågasätta
marknadsföringsmetod vadmycketdiskuteras somforskningenI en

syftartotalmarknadsföring. Begreppetellertotalreklamkallasibland
därlek/spel, dvs.exempelvisochreklambudskapblandning aven

underhållning,medblandatbudskapenkeltbarainte utanreklam är ett
brukar ävenbegreppetMedgodis avsesmålarböcker,spel, etc.

därmediumi samtförekommer änreklam ettdärmarknadsföring mer
andrahjälpmedmarknadsförsliknande ävenellerfigurertecknade av

förstå detsvårarehar barnforskningsresultaten attEnligtprodukter.
reklamj gällerdetochmån doldsådan i vissmedsyftetkommersiella

frånreklam10-12-åringar. särskiljasvårtsåledesharBarn attföräven
idendessutomtill barntv-reklamen är attTypiskt förunderhållning.

information i ställetnågon sakliginnehåller utaninteprincip
särskildhakanbildljud och sätt antaskombinerar etttext, som

ungaf ibland iförekommerTotalreklamochbarnattraktionskraft
ochskapadebamserier. Seriema ärtecknadeoftaform av --

målet säljaprimäramed detleksaksindustrin, attfinansierade t.ex. av
handlingen. tillUpphovsrättsinnehavareningår ifigurerde som

använderföretag,till andralicensrättighetersäljer sedanserierna som
produkter.andraheltmarknadsföringvidseriefigurema av

ochfilmseriertecknadeolikaår DisneysfrånTypexempel ärsenare -
säljerBBC. Manfrån engelskaTeletubbiesbarnenför de minsta -

dragplåster närfilmen/serienochfigur ärelleralltså symbol ettenen

40 30. Se1993/94:29,Konsumentverket,tv-reklam,och rapportBjurström, Barn s.
Åtgärder NEK-ochreklampåverkan barnotillbörligBernitz, unga,även mot

1989:9, 12.rapport s.
4‘ Marknadsforing BarnpraksisOrienteringForbrukerombudet, unge,ogom -—

SIFOförstudie,InternettbarnReklameBorch,1999, 25, motrettet ens.mars -
Nordtv-reklame,iTufte, Børn1998, 7 ocharbeidsrapport även ogs.nr.

186.1992:4, s.
42 1992:4, 37m.Nordtv-reklame,Børn s.og
43 reklam,ungdom ochi Barn,värdering reklame,förKriterierFwrden/Stokke, av

12x.Nord 1988:20,NEK s.
44 arbeidsrapportforstudie, SIFOInternettbarnBorch, Reklame rettet mot en—

1998, 12.s.nr.
45 1993:558,i Nordmediepedag0gik,medietekstTufte, Tv-reklame nyny --

Kommersiellutveckling, iReklamensKonsumentverketEkman58. Se ävens.
20.1988:9,NEK-rapportpåverkan barn och s.unga,

46 1991,ungdomar,till ochreklam barnKonsumentverket, Dold s.
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det gäller sälja licensierade produkter. Denna totala marknadsföringatt
mycket medveten marknadsföringsmetodär med bindningar mellanen

produkter, företag och medier byggs Syftet är göraattsom upp.
produktreklamen till icke särskiljbar, naturlig del den vardagligaen av
miljön." Användningen seriefigurer i tv-reklam ocksåav som
förekommer i programinnehållen, det svåraregenerellt för barngör att
skilja mellan reklaminslag och medan tydliga visuella ochprogram,
auditiva markeringar reklaminslag börjarnär och slutar detett gör

åtskillnad.lättare för dem dennagöra Detta tanken bakom någraäratt
bestämmelserna i radio- och tv-lagen avsnitt 6.12.1se bl.a. denav om

förbud eller figurer spelar framträdandemot att roll ipersoner som en
huvudsakligen vänder sig till barn år,under 12 uppträderprogram som

i tv-reklam.
faktorEn blivit allt viktigare del i marknadsföring till barnsom en

och i musik. Musiken har, visarär dansk studie,tv mycketunga en en
antagit.betydelsestörre tidigareän man

Utan det villnärmare jag dessutomatt nämna att
forskningsresultaten entydigt visar reklam till barn och oftaatt ärunga
könsrelaterad, dvs. riktad till enbart pojkar eller flickor, och att
könsrollerna i stereotypa.reklam till barn och oerhörtärunga
Pojkarna och flickorna med olika värderingar. Det finnsmatas klaren
risk för könsroller befästs lågredan i ålder.att Här föreligger dock ett
komplicerat samspel med hur könsrollerna i den familjenutser egna

umgängeLSoch det Någranärmare slutsatser hur reklamenom
påverkar barns och värderingar i dessa avseenden har jag därförungas
inte dragit.

Begreppet livsstilsreklam förekommer ofta i forskningen bamom
och och framförallt det tonåringar.gällernär I reklamvärldenunga,
liksom i verkligheten finns återkommandevissa strukturer, i formt.ex.

könsrollsvärderingar, attityder våld,till sexualitet, kärlek ochav olika
sysselsättningar, uppfattningen det goda livetsamt och det godaom
samhället. Dessa värderingar och attityder, det kan kallassom
reklamvärldens ideologi, visar sig främst i form frekvenser för vissaav
handlingar, miljön, sysselsättningar, personlighetsdrag och relationer i
det samlade utbudet reklam. Den effekt reklaminslag påhar barnsav
och ungdomars värderingar, och livsstil kommer förmodligennormer

47 Konsumentverket, Dold reklam till barn och ungdomar, 1991, 35. Se ävens.
Wall, Vad sänder TV3 till barnen, Konsumentverket, 1995/96:12, 31.rapport s.48Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94229, 27.rapport s.49Wall/Tufte, I hovedet trendsetter, TemaNord 1994:586.en ung
50Se Faarden/Stokke, Kriteriert.ex. för värdering reklame, i Barn, ungdom ochav
reklam, NEK Nord 1988:20, 31.s.
51Bjørnebekk, Det kommersielle fjernsynets barnreklame, i Nord 1994:2, 109ff.s.
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innehåll,stånd reklamutbudetstill just kontakt med det samladegenom
reklaminslag.någotde för enskiltän utsättsattsnarare genom

på6.11.4 Forskning reklam till barn och ungaom
Internet

år Någrablev för kommersiell information först 1991.Internet öppet
svenska studier hur marknadsföringen tillInternet riktadutom ser

såvitt Såvälbarn och har jag kunnat finna, inte gjorts.ut,unga ser
traditionella mindre vanliga marknadsföringsmetodersom nya
förekommer Internet avsnitt 6.4. spridsExempelvis reklamse
Internet via spel och tävlingar. En slutsats kan dra Internetsman av
interaktiva karaktär framförallt äldre barn ogillar eller inteär äratt som
intresserade reklam, lättare kan undvika påreklam Internet jämförtav

med tv-reklam.t.ex.
färskI norsk undersökning har analys gjorts treen en av

kommersiella webbplatser Kalle Ankas, Tine Norske Meierier AS:s-
och LEGO:s. Undersökningen visar marknadsföringen blandaratt
reklam med sakinformation, underhållning detsätt göretc. ett som
svårt för barn och går för vadavgöra gränsen ärattunga var som
reklam. Samma slutsats har jag själv kunnat dra jag studerat olikanär
webbplatser huvudsakligen riktar sig till barn och Någonsom unga.

undersökning har jag dock inte haftstörre möjlighet utföra inomatt
för mitt uppdrag.ramen

6.12 områdenNärliggande

6.12.1 Radio- och tv-lagen

En jämförelse kan med radio- och tv-lagen innehåller någragöras som
regler sikte marknadsföring till och ibarntar tv.som unga

Enligt radio- och fårtv-lagen reklam inte syfta fångai tilltv att
uppmärksamheten hos barn år.under tolv fårInte heller det i tv-reklam
uppträda eller figurer spelar framträdande roll ipersoner som en

huvudsakligen sigvänder till barn under år.tolv Reklamprogram som
får slutligen inte förekomma omedelbart före eller efter ett tv-program

52Andrén/Eriksson, Barn, ungdom och rörlig reklam, i Barn, ungdom och reklam,
NEK Nord 1988:20, 163.s.
53Borch, Reklame barn Internett förstudie, SIFO arbeidsrapportrettet mot en-

1998,nr. s.
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sig till barnvänderhuvudsakligendeleller ett tv-program somen av
fråganmednärbesläktatår. bamreklamFörbudettolv ärunder mot om

harbarntill förbudetBakgrundenannonsidentifikation. är att yngre
intebarnenoch andrasvårt skilja mellan reklam attsamtatt program

dem tilllockareklaminslagmedförstår avsikten äralltid attettatt
köp.

Agostini-deMarknadsdomstolenmål iuppmärksammatI ett -
målet förhandsav-1997 s.k.EG-domstolenlämnade ettsommaren-

tv-direktiv,EU:sdra slutsatsen ärvilket kangörande, att somav man
med-princip inte hindrartv-lagen, ii radio- ochimplementerat att en

konsumentskyddsföreskriftergenerellaingriper med stödlemsstat av
från medlems-till följd reklam säntsannonsörmot annanenav somen

tv-sändningar härrörâterutsändning egentlig meningistat, somavom
ingripandet och detfrån inte hindrasandra medlemsstatenden genom

tv-sändningar denkontrollföljaktligen inte införs andra utöveraven
enligt tv-direkti-skyldig utföraden sändande medlemsstaten är attsom

barnreklamförbudet i radio- ochfråga tillämpningenI tv-vet. avom
inte längre, undermottagande medlemsstatenlagen gäller dock denatt

får särskilt har tillnågra tillämpa bestämmelseromständigheter, som
underåriga efter-innehållet riktad tillsyfte kontrollera i tv-reklamatt

sådan sades.skulle innebära andra kontrolldetta nysssom en som
tv-direktivsöEnligt EU:sEn parallell köp-tv. ärär nya somannan -

tv-lagen får inte under-implementerat i radio- och köp-tv uppmana-
åriga ingå tjänsteravtal eller förhyming och nyaköpatt av varorom
artikel 16 skall dessutom uppfylla de krav ställs2. Köp-tv somp.

underåriga.all tv-reklam till

54Se 1990/91;149 1995/96:160 116.121 ochprop. s. s.
55 1998:17.MD
56 samordning vissaDet ursprungliga TV-direktivet, 89/552/EEG om av
bestämmelser fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningarsom om

årutförandet sändningsverksamhet för television, reviderades 1997av genom
direktivet 97/36/EG ändring tidigare direktivet, det s.k.det tv-om av nya
direktivet.
57 Prop. 1997/98:l84. Enligt regeringen täcktes aktuell del dets. 51 av nya
direktivet redan reglerna i radio- och tv-lagen.av
58Artikel 16 i dess ursprungliga lydelse i direktivet 89/552/EEG.
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under-hosskadafysiskellermoraliskorsakainteskallTv-reklam
kriterier.följandeuppfyllamåste därföråriga och

ellerproduktminderåriga köpainte direktskall attDena enuppmana
godtrogenhet.elleroerfarenhetutnyttja derastjänst attgenom

föräldrarsinaövertalaminderårigadirektskall inte attDenb uppmuntra
tjänsterna.ellerutannonseradeköpa deandraeller att varorna

tillminderåriga hyserförtroendespeciellautnyttja detinteskallDenc
andraellerföräldrar, lärare personer.

situationer.minderåriga i farligaskäl visaskall inted Den utan

ålderköparensbedömarimlig chansförsäljarenharVid köp-tv atten
skillnadenavseendedettatelefonen. I moti är storröstengenom

utföraförklickaunderåriga endast behöverdär attInternet
underårigträffasavtalanmärkasbörbeställningen. Det att avsom

delföräldrarna. Enunderårige förellerbindande för denintenormalt är
uppstå.dockkanpraktiska olägenheter

biotill barnReklam6.12.2

saknasSverigebio. Ireklam till barnytterligare parallellEn är
förvisning filmertill bam.reklam Föresiktedirektregler tar avsom

sig till barn.ibland riktarreklaminslagvisasbarn som
Samarbetskomrnitté ingickFilmbranschensKonsumentverket och

principer föröverenskommelse1970-taleti slutatredan omenav
enligt dessaBiografreklam skallbiograffilm.marknadsföring av

åldervilkensocialt och beaktamedprinciper utformade ansvarvara
därefter.reklamenföravseddaktuella filmenden är samt anpassa
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överväganden6.13 förslagoch beträffande

guka

Mitt förslag: Regeringen fram och verkställertar en
infonnationsplan klargör hur reklam påverkakan sjuka. Sverigesom
bör i det internationella samarbetet verka för införande särskildaav
skyddsregler avseende läkemedelsreklam på Internet.

Det ställs höga krav vederhäftighet och hederlighet frågai om
framställningar riktade till mindre kritiska änantasgrupper som vara
konsumenter i allmänhet, sjuka. återfinnsDenna princip i ICC:st.ex.
grundregler för reklam. Reklambudskap riktade till sjuka innehåller

budskap.ofta livsuppehållande Redan idagett riktas stor
uppmärksamhet Internet handelsplats för mediciner. Detmot kansom

sig i Sverigeröra receptbelagda respektive icke-receptbelagdaom
läkemedel s.k. mirakelprodukteräven i Sverige inte ärmen om som
klassificerade läkemedel. På utländska nätplatser kansom trotsman -

det regel krävs tillstånd för importeraatt läkemedel till Sverigeattsom
handla mediciner inte finns eller förbjudna i Sverige.ärsom som-

Läkemedelslagen ställer vissa krav information läkemedel.om
Sådan information har särskild betydelse för förebygga skadaattsom
eller för främja ändamålsenlig användningatt läkemedel lämnasen av
skriftligen läkemedel tillhandahållsnär konsumenten.ett Information

led iutgör marknadsföringen läkemedelett skallsom ettav vara
aktuell, saklig och balanserad. Information får inte heller vara
vilseledande.

En jämförelse kan beträffandeäven denna konsumentgrupp göras
med reklam i Enligt radio- och fårtv-lagen reklam förtv. receptbelagda
läkemedel sådanoch medicinsk behandling endast tillgängligärsom
efter ordination, inte sändas i Om läkemedelsföretagtv. ett tv-sponsrar

får sponsringen endast främja företagets eller anseendeprogram namn
inte receptbelagda läkemedel eller sådan medicinsk behandlingmen
endast tillgängligär efter ordination. fårVidare försäljnings-som

för läkemedel eller för medicinsk behandling inte sändas iprogram tv.
Även det gäller sjukanär det viktigtär de har tillgång till adekvatatt

infomiation. Förutom probleminriktad information krävsen
information de läkemedelsprodukter finns marknaden.om som
Behovet saklig och vederhäftig läkemedelsinformation kan enligtav en

59Se Mirakelmedicin, Konsumentverket,t.ex. 1995.



SOU 1999: 106 Marknadsföring till...på Internet 193

min mening knappast överdrivas. Den information jag talar här ärom
dock inte information enskilda läkemedel, naturmediciner,om
behandlingar information reklam för hur dessa produkteretc., utan om
kan utformad Reklam på vårbygger ibland osäkerhet ochetc.vara

fåsöker uppfylla vissa psykologiska behov, förhoppningatt t.ex.oss en
bli frånfri sjukdom eller längre liv.att Reklamenom etten om

utnyttjar alltså våra svagheter. De särskilt behöverutsatta grupperna
information detta. Ansvaret informera ligger i första påhandattom

Jag föreslår regeringen framstaten. och verkställeratt tar en
informationsplan reklam för läkemedel och liknande på Internetom

klargör hur reklam kan påverka sjuka och leder tillsom störreettsom
kritiskt tänkande hos de särskilt Tanken inte peka ellerärutsatta. att ut
identifiera avsikten informationenär skall finnasutansvaga attgrupper
tillgänglig för de önskar information, apotek, sjukhus ochsom t.ex.

Ävendistriktsläkarrnottagningar. tv-mediet bör kunna utnyttjas för att
sprida information. Ansvaret för fram och verkställa inforrna-att ta
tionsplanen kan läggas på Socialstyrelsen, Läkemedelsverkett.ex. eller
Konsumentverket, under förutsättning erforderliga ställs tillatt resurser
förfogande.

Det skydd konsumenterna läkemedelslagen detnärsom ges genom
gäller information torde gälla för reklamäven svenska nätplatser.
Det skydd konsumenterna radio- och tv-lagen det gällernärges genom
förbud i reklam för receptbelagdatv medicinermot och sådan
medicinsk behandling endast tillgängligär efter ordination, bör fåsom
sin motsvarighet såvitt gäller reklam för läkemedel Internet.
Reklamen finns dock ofta på utländska nätplatser och riktar sig inte
specifikt svenska konsumenter. Det torde såledesmot inte möjligtvara

komma tillrätta problemetatt svensk reglering. Sverige bör i detgenom
internationella samarbetet verka för införande särskilda skyddsreglerav
avseende reklam Internet för läkemedel sådanoch medicinsk
behandling endast tillgänglig efterär ordination.som

7 19-1555KonsumenternaochIT
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Överväganden beträffandeförslagoch6.14

barn och unga

ochtill barninternetreklamGenerella krav14.1

unga

näringslivetriktlinjeretiskainternationellaförslag: DeMitt som
nordiskaställs dede kravtillsammans medantagit bör avsom

nordiska konsument-och dekonsumentombudsmännen av
riktad till barnmarknadsföringförministrarna grundläggandevara

utgångspunkt SverigebörkravMed dessaoch Internet. somunga
särskildaför införandesamarbetet verkai internationelladet av

till barn ochmarknadsföring riktadskyddsregler för unga
Internet.

få ordning tillvaronkontinuerligt medochBarn strävar attunga
särskiltreklamsammanhangmentalt och kan i utsattsett ses som en

då deras kritiskabåde alla intryck ocheftersom de uppgrupp, suger
dåligt de barnen,sinne Särskilt gäller dettautvecklat.är yngsta som

andra upplevelser, ellerskilja mellan reklam ochvarken klarar attattav
från för de barnenskilja reklamen verkligheten. Gemensamt äryngsta

därför särskiltbehovstillfredsställelse. Dede vill ha omedelbar äratt
konsumera.påtryckningarförutsatta att

påverkasmindre reklam iForskningen hur barn ärt.ex. tvavom --
genomförts bland ungdomarbetydligt omfattande den harän sommer

forskning haroch betydelsefullt resultat dennaEtt ärgettsomvuxna.
olikaframförallt barn ofta bokstavligt det sägstroratt som omyngre

produkter.
6.11.3totalmarknadsföring avsnittGenom olika former seav

förofta lyhördavarumärken in i barnen. Föräldrar ganskaärpräntas
önskemål produkt. brukarbarns och och val Fenomenetungas om av

förmåga tjat övertalakallas dvs. barnens attpester genompower
närstående.°2 frågasärskilt iföräldrar eller andra Detta gäller om

väljsdagligvaror. finns därför uppenbar risk för produkterDet atten

60 i ungdomar ochFeerden/Stokke, Kriterier för värdering reklame, Barn,av
1988:20,reklam, NEK Nord s.

6 1993/94:29, 23.Bjurström, Barn och Tv-reklam, Konsumentverket, rapport s.
62 Tufte, tjat tagit bland storkonsumenterna",Se Genom har barnen maktent.ex.

februariSydsvenska Dagbladet den 6 1999.
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På detta sättförpackningen.finnsfigurerutifrån de somm.m.
iföräldrarnapåverkatillnäringsidkareoch attutnyttjas barn avunga
iharprodukter. konsumentombudsmännennordiskaDevalderas av

nordiska konsument-deliksom1998från decemberriktlinjersina
problemetpekat1999,från augustiresolutionsiniharministrarna

dennaanvänderintenäringsidkama typrekommenderat avoch att
uppfattning.dennadelarmarknadsföring. Jag

vilkakanochnärvarandealltidinteeller andraFöräldrar är sevuxna
påhållerhjälpföräldrarsTillbesöker. attochbarnwebbplatser unga

sådant PICSEttfilter. äri formhjälpmedelolikautvecklas av
TheutvecklatSelectionContentPlatform for Internet systemett av-

Consortium, frågaEU-stöd. Detmed ärbl.a.WebWorld Wide om en
möjlighetavsåg föräldrarursprungligen attvilkenstandard, att ge

kunnaskullederas barnvillede intenätplatserbortfiltrera att se, men
personligafrågor denberöratillutvecklats ävenatt somsom

varudeklareringformpraktikeniinnebärSystemetintegriteten. aven
läsakunnawebbläsarenskallinkopplatfiltretMednätplatsen.av
ochmed dettaproblemnätplatser. EttPICS-kontrolleradeendast

globalskulle krävaeffektivtliknande systemär att ett ensystem
ochföräldramedverkan. Dettaomfattandeoch systemstandard även en

sålladet gällerstöd främsttillföräldrardock när attliknande torde vara
tordeDevåld och Internet.material,olämpligtbort t.ex. porr,

deutsträckningnågonanvändas iinte kunna störredessutom av
vissmedi kontaktinte skall kommavill deras barnföräldrar attsom

AndraInternet.överhuvudtageteller reklamreklam system som
Cyberpatrol.ochCybersitterNetnanny,Surfwatch,PICSliknar är t.ex.

Cybersitterskrivande stund endastdet iPICS,inklusivedessa,Av är
ordlista.svenskharsom en

ihederlighetvederhäftighet ochkravställs särskilt högaDet
mindrekanfråga riktade tillframställningar antas varasomgrupperom

fårReklamsjuka.ellerbarni allmänhet,kritiska konsumenterän t.ex.
bristandeungdomarsellernaturliga godtrogenhetutnyttjainte barns

förlojalitetskänsla utsättasskall dessaerfarenhet. Inte heller gruppers
påverkaägnadellerfår riktas tillpåfrestning. Vidare reklam är attsom
fysiskamedförakaninnehålla framställninginteoch ungdombarn som

moralisktpsykiskt ellerpåverka idem negativtskadeverkningar eller

63 augustiDanmark,Forbrugerstyrelsen,markedsføring,Se Børn,t.ex. unge og
1998.
64 www.w3.org/PICS/.Se http://
65 alt.www.cybersitter.c0m/www.netnanny.c0m/,www.surfwatch.com/,Se

www.cyberpatro1.c0m/.www.cybersitter.nu/ samt
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avseende.°° Dessa krav följer de internationella etiska reglerav som
näringslivet antagit, huvudsakligen ICC:s olika regler om
marknadsföring, och gäller för marknadsföring i alla medier, dvs. även
Internet. Tillsammans med de rekommendationer de nordiskasom
konsumentombudsmännen antagit i sin ståndpunktgemensamma
avsnitt 6.9 och de rekommendationer de nordiska konsument-som
ministrama antagit i sin resolution avsnitt 6.10, bör dessa devara
grundläggande kraven all reklam riktad till barn och unga
Internet. Sverige bör med dessa krav utgångspunkt i detsom
internationella samarbetet verka för införande särskilda skyddsreglerav
för marknadsföring riktad till barn och Internet. En början tillunga

internationellt regelverkett med skydd för underåriga finns inom EU i
distansavtalsdirektivet se avsnitt 6.6. Enligt dess artikel 4 8 § i
förslaget till lag konsumentskydd vid distansavtalny ochom
hemförsäljningsavtal skall näringsidkare vid länmande informationav

bl.a. säljarens identitet produktensom pris ochsamt väsentliga
egenskaper, särskilt hänsyn till de principerta skydd för underårigaom

finns i ICC:s regler avsnittt.ex. 6.7.som Räckvidden denav nya
bestämmelsen marknadsföring till barn och torde bli frågaom unga en
för rättstillämpningen.

En särskild fråga hur begreppetär direktreklam skall definieras och
vad skiljer sådan från marknadsföringsom webbsidor som
skräddarsytts efter konsumentens uttryckliga önskemål eller attgenom
webbplatsen registrerat konsumentens aktivetet på webbplatsen och

utgångspunktmed därifrån tolkat intressen Denna fråga haretc.
särskild betydelse detnär gäller direktreklam till barn och underunga

år16 se avsnitt 6.5. frågaEn inte löstär skräddarsyddärsom om
reklam webbplats bör betraktas direktreklam eller inte. Isom
traditionell mening skall direktreklam adresserad och avsändvara
direkt till enskild. Nätreklam visserligenär inte adresserad i traditionell
bemärkelse, samtidigt syftetär och resultatet snarliktmen det vid mer
traditionella former direktreklam. På portaler Passagenav ochsom
Torget kan intressen och information såman uppge varjeannan att man
gång surfar dit får reklam de intressena.man Fråganom äregna om
inte denna marknadsföringtyp borde jämställas med direktreklam.av I
så fall skulle det åtminstone i Sverige förbjudet med skräddarsyddvara
reklam på nätsidor till barn och under år.16 Frågan får lösas iunga
rättstillämpningen.

66Svensson m.fl. 73.s.
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Reklamidentifiering14.26.

hosfokuseringenochTyngdpunktenbedömning:Min
måste, för kravetochriktad till barninternetreklam attunga

annonserade produktenligga denuppfyllas,reklamidentitet skall
fantasieggande elementstimulerande ochmängdoch inte en

marknadsföring tillvilseledande. Vissprodukten kankring varasom
sakinformation,medblandar reklamoch Internetbarn unga

svårt för barn ochdetunderhållning görsätt attetc. ett ungasom
Sådandet.vad intereklam ochvad äräravgöra somsom

otillbörlig.reklamidentitetbristenmarknadsföring är genom

identifieramöjligheten kunnagrundläggande konsumentkravEtt är att
den.kommunikation avsikten medsåväl kommersiellavsändare somav

pålagstiftningenför nordiskagrundvalama denDetta är aven
marknadsföringsorrlrådetf marknadsföringslagenden svenskaI

såså utformas ochmarknadsföring skalluttrycks det all presenterasatt
fråga marknadsföring. skallframgår Dettydligt detdet äratt att om

också framgå för marknads-tydligtenligt lagen vem som svarar
förslaget direktiv vissa rättsligaföringen. tillDet kan närrmas att om

marknadenelektroniska handeln den inreaspekter den e--
innehåller artikelhandelsdirektivet motsvarande regler förslagets-

tillhandahållas marknadskommunikation,uppgifter vidskall seom som
avsnitt 2.4.

avsändaridentifiering i reklam Internet kommerKravet genom
någorlundaframförallt bli tillgodosett. See-handelsdirektivet välatt

förslag gällermitt härom i det kravetavsnitt 2.2.8. Näräven
reklamidentitet, dvs. det budskapet skallkommersiellaatt vara

från påönska.andra element, finns Kravetmycketavgränsat att
ocksåreklamidentitet nyligen dehuvudpunktema i den heltär aven av

marknads-nordiska konsumentministrama resolutionenantagna om
föring Internet riktad till barn avsnitt 6.10. Den ringaoch seunga
forskning gjorts till barn ochdet gäller internetreklamnär ungasom

sakinformation,visar marknadsföringen blandar reklam medatt
underhållning svårt för ochdet barnsätt göretc. ett attungasom

67 Båtlivet.Se Svensson m.fl., Se92 och bl.a. MD 1992:19 tv-programmets.
Otraditionella marknadsföringsmetoder och Nord 1993:24,barnäven mot unga, s.

20.
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reklam.går föravgöra vadgränsen Dettaär poängterasvar som
särskilt i kommentaren till de nordiska konsumentministramas

Ävenresolution avsnitt 6.10.se såledesdet saknasom mer
omfattande forskningsresultat det klart det finns behov ökadär att av
klarhet och tydlighet. Tyngdpunkten och fokuseringen hos
intemetreklam skall ligga den annonserade produkten och inte en
mängd stimulerande fantasieggandeoch element kring produkten som
kan vilseledande. I vissa fall reklamen såtillvidadoldärvara att

mellan det kommersiellagränserna budskapet och tävlingar, lekar,
frågesporter, målarböcker, reklam och produktinformation otydligaär

iblandoch obefintliga. Reklamen kan bestå tävlingt.ex. utan attav en
någon produkt uttryckligen till försäljning.är I stället vissexponeras en
miljö, livsstil eller varumärke. Det kommersiella budskapet dvs.etten -

företag önskar sälja sina produkteratt i dessa fall långtifrånett är-
tydligt, allra minst för barn och Denna form marknadsföringunga. av
riktad till barn och enligt min meningär otillbörlig såledesochunga
förbjuden enligt marknadsföringslagen. För det fall otydligheten rör
väsentlig produktinformation, torde marknadsföringen stridaäven mot
artikel i4 distansavtalsdirektivet och komma strida 8 § i denatt mot
kommande lagen konsumentskydd vid distansavtal ochom
hemförsäljningsavtal se avsnitt 6.6. Ansvaret för efterlevnaden av
marknadsföringslagen ligger främst Konsumentombudsmannen och
Konsumentverket. Implementeringen distansavtalsdirektivetsav
artikel 4 och den uttryckliga reglering föreslås såvitt gäller skyddsom
för underåriga vid lämnande produktinformation, torde kunna bidraav
till ökad klarhet. De rekommendationer de nordiska konsument-som
ombudsmännen i december 19998 se avsnittantog 6.9 liksom den
ståndpunkt de nordiska konsumentministrama i augusti 1999som antog

marknadsföring Internet riktad till barn ochom se avsnittunga
6.10 torde kunna bidra till den fortsatta rättsutvecklingen området.

68 Borch, Reklame motbarn Internettetrettet forstudie, SIFOen-arbeidsrapport 1998,nr. s.
69Förordning 1995:868 med instruktion för Konsumentverket.
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14.3 Behov forskningav

Mitt förslag: Regeringen utarbetar plan för behovet forskningen av
barn och och marknadsföring på Internet stimulerarsamtom unga

aktivt forskning området.

någraMedan barn har kunskapsmässig förmåga skilja mellanatten
reklam och årsredan vid ålder,3-4 förmågautvecklas dennaprogram
hos de flesta barn först års åldervid 6-8 och det först års åldervid 10är

förmåga.så alla barn har utvecklat denna Större barngottsom som
9-åringar kan i allmänhet redogöra för vuxenreklamens syfte och
innebörd. Beträffande reklam riktar sig direkt till barn har de docksom
inte den klarsynthet beträffande vuxenreklamen. förstårBarn attsom
det reklam, inte syftetär detsamma för vuxenreklam.ärattmen som
Leksaksreklam upplevs någon form bruksanvisningnärmast som av
eller saklig information produkten fanns i handeln. iBarnenattom nu

års ålder7-9 kan inte tänka tanken leksaker visas iatt tv ettens
syfte."kommersiellt Sammantaget visar de undersökningar harsom

genomförts på relativt entydigt de flestasätt bam inteett kanatt
förklara reklamens bakomliggande syfte verbalt årsföre 7-8 ålder. En
rad undersökningar visar barn inte förstår reklamensatt om
bakomliggande syfte sannolikhetenär för de inte ifrågasätterstor att
det budskap den fömiedlar. Förståelsen reklamens övertalandesom av
syfte förefaller med andra ord viktig förutsättning för barnvara atten
skall kunna ifrågasätta reklambudskap."kritisktoch värdera olika När
det gäller den åldermognadsgrad och krävs för barn förståskallattsom

reklam reklam ochär leksaksreklamatt även reklam, finns detatt är
således förhållandevis solitt forskningsunderlag.ett

områdeEtt det emellertid saknas forskning på hurärsom en mer
teoretisk förståelse hos barn utvecklas till insikt reklamens syfteen om
och vilka faktorer kognitiva, psykologiska, sociala och kulturella som

viktiga i dennaär De resultat forskningen har sägerprocess. gettsom
med andra iord första hand något barn förstår syftet mednär ettom
reklamen, mycket lite hur deras förståelse utvecklas ellermen om
varför denna begränsad i åldrar.är olika fåAtt kunskap detta ärom av

Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 28.rapport s.l Jarlbro, i Börn tv-reklame, Nord 1992:4, l39ff, och i Barn, ungdom ochog s.
reklam, Arbetsrapport 47, 1995, Institutet för journalistik ochnr
tnasskommunikation, Göteborgs Universitet, 14.s.
2 Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 30.rapport s.
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betydelse eftersom reklam kan betraktas de faktorerstor som en av som
bidrar till forma människors livssyn, grundläggande värderingar,att
attityder och de kulturella föreställningar dominerar i samhället.som

påverkanDen livslång."reklamen i detta avseendeutövar ärsom
Kunskap detta område förutsättning för förståär kunna huratten
reklam på Internet påverkar.

Som entusiastiskanätets användargruppermesten av representerar
barn och potentiellt på den elektroniska marknads-ett segmentunga
platsen. De förhållandevis köpkraftiga,är dels delsgenom egen, genom
föräldrarnas konsumtion. De tidiga användareär teknisk utrustningav
och kanske viktigast allt, de framtidens konsumenter.är Ju tidigareav

får dem lojala kunder, desto fler produkter kommer deman som att
livstid."köpa under sin Det saknas forskningnärmare hur reklamenom

Internet och dess effekter påverkanochut barn ochser
framförallt huruvida, såoch i fall hur och varför, interaktivitetenom

Ävenspelar in. förhållandedet Internet och för mångaäratt ett nytt
spännande medium, kan innebära konsumentens normala beredskapatt

reklam lägre. Jag harär tidigaremot jag det sannoliktärsagt att tror att
reklam på Internet har liknande påverkanatt och effekter reklam isom
Något stöd forskningenstörretv. har jag dock inte för dennaav

uppfattning. Som jag det finns det behov forskningett stortser av ny
reklam till barn och Internet för skall kunnaom att göraunga man

jämförelser med reklam i andra media och i vilka avseenden
intemetreklam skiljer frånsig reklam i andra media, det gällernärt.ex.
interaktiviteten. Det inteär osannolikt det det gällernär reklamatt
Internet behövs skydd motsvarande det finnsett i radio- ochsom tv-
lagen, även Internets internationella karaktär medför särskildaom
svårigheter det gällernär möjligheten åstadkomma sådant skydd.att ett
För kunna vilket konsumentskyddatt avgöra rimligt ochärsom om
reglering nödvändigär krävs empiriskt underlag. För kunna förståatt
hur intemetreklam påverkar barn och behöver även vetaunga mer

varför kunskap reklam inte tycks hindra påverkasom om att av
reklam. Det finns behoväven kvalitativa undersökningarett hurav av
barn och upplever reklam Internet. föreslårJag därförunga att
regeringen utarbetar plan för behovet forskning marknads-en av om
föring till barn och Internet regeringen aktivt stimule-samt attunga

forskning området.rar

73Bjurström, Barn och tv-reklam, Konsumentverket, 1993/94:29, 45f.rapport s.74Borch, Reklame barn Internett förstudie,rettet mot SIFO arbeidsrapporten-
1998, 11.nr. s.

75 Werner, Hva betyr kunnskap reklame for påvirkningar fra reklame, iom
forskerkonference bøm tv-reklame, Nord 1993:558, 41.om og s.
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Inledningl7.

ochutvecklingen har konsumenterinformationstekniskaGenom den
på, nämligenfått kommuniceraoch effektivtenskilda sätt attett nytt

fördelarna medEn deelektronisk eller äre-post atte-post. storapost av
delEnpå telefonsamtal kanden inte göra.sättstör storettsomsamma

simultant eller i real-omvärlden behöver inte skekontakterna medav
själv vill. Mediettid. kan avsändarenMan när uppmuntrarsvara man

kommunikation.till snabb och kort
de funktionerElektronisk vid sidan world wide webärpost avav en

fått undersök-genomslagskraft. Enligthos Internet har störst ensom
använderoch telestyrelsen hösten 1998ning gjord uppdrag Post-av

e-postfunktionen fördem uppkopplade80 är nätetprocent motsomav
privat.‘skickaatt e-post

Många potentiellt reklammedium. Dene-posten ett stortser som
elektroniska möjliggör billig specifik reklamadressering.och E-posten

gårreklammedium inte i Sverige.dock utvecklad Detännuärpost som
idag inte heller i vilken utsträckning mediet kommersäkert avgöraatt

utnyttjas för marknadsföring. Det talas mycket s.k.att one-to-one-om
marketing, i form direktreklam,dvs. praktiken där näringsidkarenen av
etablerar personlig kontakt med den Näringsidkaretänkte kunden.en
har flera informationstekniker förutom ävene-post t.ex.genom nya -
cookies möjlighet i enskildesamarbete med den konsumentenatt-
bygga konsumentprofil såkonsumentens specifika intressenupp en om

reklamen skräddarsys utifrån önskemålkonsumentens och behov.att
dennaUr synvinkel torde reklammediume-post som vara

förhållandevis unikt. Traditionellt åsyftas med begreppet direktreklam
eller direktmarknadsföring sådan marknadsföring till skillnadsom -
från masskommunikation söker direkt kontakt konsumentenmed t.ex.-

försändelseradresserade Med och möjlighetenInternet attgenom
skicka elektronisk har denna distinktion delvis förlorat sin betyd-post

l ÖhrlingsSe Internetmarknaden i Sverige, Coopers Lybrand AB, september
1998.
2Se Svensson m.fl., 441.s.
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else. E-post kan användas till masskommunikation samtidigt som e-
breven adresserade direktär till konsumenterna.

Enligt mina direktiv skall jag vilka möjligheteröverväga det finns
för konsumenter undgå obeställd reklam. Frågan e-postreklamatt om
och sådanobeställd fråga förär den svenska lagstiftaren i sambanden
med EG-direktivet konsumentskyddatt vid distansavtal skallom
genomföras. Direktivet innehåller bestämmelse begränsningaren om av
användningen vissa tekniker, bl.a. telefax, för distans-kommunika-av
tion jag återkommer till detta direktiv i avsnitt 7.8.

För kunna analysera frågan måste förstatt ställning till vadtaman
begreppet obeställd reklam innefattar. En omtalad form direktreklamav

vad brukarär benämnas Begreppet har ingen vedertagensom spam.
definition, det omfattar frånallt skräpreklam i form massutskickav av

och s.k. bombning e-postlådae-post med massvis tillav en e-post,av
all reklam via inte beställd.är Spam delas ofta,e-post framförallt isom
USA, i två delar, nämligen unsolicited commercial e-mailupp UCE
och unsolicited bulk e-mail UBE. Den första formen avser
kommersiell reklam, den andra e-brev från opinionsbildare, tiggare och
s.k. bondfångare. Ett begrepp ibland användsannat oönskadärsom
reklam. Detta begrepp innefattar dock subjektivt ochett moment
lämpar sig därför illa i dessa sammanhang. I detta kapitel jagavser
endast obeställd reklam utifrån kriteriet jag begärt få reklamenattom

inteskickad till mig eller detNär fortsättningeni talas reklam viaom
således enbart obeställde-post reklamavses inget uttryck-annatom

ligen sägs.
Jag har inte funnit några belägg för obeställd reklam viaatt e-post

idag problemär för någonett andelstörre svenska konsumenter. Det är
problem för många konsumenterett i USA, där mycken energi läggs

olika åtgärder företeelsen.ner att Statenstoppa Virginia antog som
första i USA i februari åristat lag kriminaliserar otillbörligen som
användning I Europa har redane-post. flera länderav antagit lagstift-
ning förbjuder e-postreklam föregåendesom samtycke,utan senast
Österrike. I takt med Intemetanvändningenatt liksom användningen av
e-postfunktionen ökar, det dockär sannolikt obeställd reklam viaatt e-

kommer blipost problematt förett även andel svenska konsu-storen
Konsumentermenter. mycketär aktiva och frekventnätetsom läm-

sin e-postadress iut chat-gruppernar t.ex. eller haft oturen attsom-
hamna på olika sändlistor kan ha problem redan idag.-

3 Jfr. Ds 1999:35 där begreppet obeställd reklam s. 15 används med betydligten
vidare innebörd och omfattar sådanäven reklam konsument genom sittsom en
tidigare uppträdande köp fåretc. ha visat något helst intresse för".anses som
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kundrelation kanreklammedium ärmed attfördelEn e-post ensom
mellanSamspeletbådaförbilligtochenkelt parter.byggas upp

skräddarsyddochprecisoerhörttillledakund kanochnäringsidkare en
tordeönskemål. Med Internetochintressenprofil konsumentensöver

nå kun-näringsidkareförså möjligheten attdet dessutom nyaattvara
Sannolikt kom-media.traditionellamed andrabetydligtder änstörreär

kommunikations-betydelsefå allte-postadressen störreatt sommer
fåså önskarför demöjligtidag attredanDetinstrument. är t.ex. som

dessutomMed tanketelefonkatalogen.i e-postene-postadress attsin
närings-sannoliktdetkommunicerabilligt är attrelativt sättär attett

reklam.mediet förutnyttjautsträckningalltidkare i attstörre avser
ellerirriterandedetupplevaenskilde kandennackdelEn är somatt

Ensin dator.iobeställd reklamfå hemkränkande annanattt.o.m.
kostnadsaspekten.viktigastedensannolikt ärochnackdel --

för kunnamåste laddasiblandvia Internet attElektronisk post ner
Även dinläsadu kantid.och e-postvilket kostarläsas, tar ompengar

oche-brevgranska dinatidmåstepå du lägga sorteraattnerservern
i avsnittdettareklaminnehåller begärd sebort de brev mer omsom

brevlådan, dvs.fysiskadenidirektreklamTraditionell7.2.
i denhandlarde konsumenterbetalas endastpappersreklam, somav

billigarevisserligen änviabutiken. Reklam äraktuella e-post
alla konsumenterskillnadenpappersreklam, den är attstora sommen

får bäranäringsidkarenhandlarfår deinte barareklamen enavsom --
den.förkostnad

Åtskilligt tekniskapågår med söka vägararbete att stoppaatt
identifieragårvanlig teknikEnviaobeställd reklam ut atte-post.

kunnadärigenominnehållande reklam förmassutskick atte-postav
teknik s.k.olika former. Enfinns i ärTeknikenden.stoppa annan

många samarbetaranvändarevilket innebärkollaborativ filtrering, att
gårliknande metoderochbegärd Dessamed filtrera bort e-post.att

material.och oönskatobeställtvissttill gallra bortanvända attatt
inte hel-och allaanvändaokomplicerade ärTeknikerna inte heltär att

ornrå-koderetiskaNäringslivetsförler kostnadsfria konsumenterna.
önske-konsumenternasgår skall respekteradet i princip ut att man

affärssed.godfölja redanmål vilket tordeslippa reklam,att avom
saknartill reklamalltså nejmöjlighet tackaharKonsumenterna att men
pågåri världenobeställd reklam. Runtmöjlighet helt slippaatt om

spärregisterinternationellasåväl nationellaförarbete upprättaatt som
reklam viainte önskaranmäla dekunnatill vilka konsumenter skall att
Marketingområdet DirectNågra detaktörerna äre-post. av

4 synpunkter, Sverigesvia konsumentsOönskad reklamSe även e-post en-
Konsumentråd, 1997.
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Associations DMA i USA, FEDMA Federation of European Direct
Marketing på europeisk nivå och SWEDMA Swedish Direct
Marketing Association i Sverige.

När det gäller reklam beställdär eller avtalad har höjtssom röster
för det finns behovatt fråganöver konsumentsynvinkel.attav Dåse ur
denna fråga torde avtalsrättsligrent och intevara har någonav natur
särskild bäring på IT har jag valt inte pånärmareatt området.

I de följande avsnitten kommer jag redovisa den lagstiftningatt
området kan bli tillämplig marknadsföringslagensom och personupp--
giftslagen och därefter de etiska koder näringslivet självt antagit.som-
Jag redovisar deäven nordiska konsumentombudsmännens rekommen-
dationer på området liksom Europarådets konvention skydd förom
personuppgifter och EU:s direktiv och direktivförslag området.

7.2 Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen MFL framgåttär tidigare tillämplig påsom all
marknadsföring helt eller delvis inriktadsom är den svenska
marknaden. Marknadsföringens såledesär betydelseursprung seutan
avsnitt 4.2. MFL saknar bestämmelser särskilt sikte påsom tar
direktreklam. I detta sammanhang, dvs. MFL:sär bestämmelsere-post,

reklam- och avsändaridentitetom se avsnitt 6.5 betydelse.av
Avsändarangivelse bör så tydlig läsarenvara att kangenast

fastställa marknadsföraren Normaltvem är. åstadkoms detta med en
upplysning i klartext dennes eller firma. Iblandom kan det docknamn

tillräckligt med välkäntvara ett varumärke, direkt associerar tillsom ett
visst företag och således därigenom den nödvändigager
identitetsupplysningen. Grundprincipen för tryckta skrifter är att namn
och adress skall sättas Praxis harut. varit adressuppgiftenatt i
allmänhet kan bytas telefonnummer.ut mot t.ex. Vad nämnare kansom
gälla för andra medietyper dockär osäkerttämligen Beträffande
fysisk direktreklam har Marknadsdomstolen slagit fast det inte krävsatt
någon sändarangivelse ytterkuvertet. Det räcker detta lätt kanatt
identifieras reklam och innehålletsom att klart beskedger om vem somavsändareär

Hur denna praxis kan tillämpas på direktreklam via inteäre-post
helt klart. I e-brevett avsändare normaltanges automatiskt. Varje
seriös näringsidkare fyller i korrekta uppgifter avsändarföretag iom
sitt Atte-postprogram. även ärendemeningen fylls i korrekt, dvs. detatt

5 Se Svensson m.fl., 101.s.
6 Se MD 1983:16, 1991:2 och 1996:28. Se även Svensson mfl., 103.s.
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försjälvklarhettordefråga reklam, endet ärklart envaraatt omanges
skälvägandenågot motsåledes intefinnsnäringsidkare. Detseriös

tillmotsvarighete-brevetsiredanavsändarangivelseochreklam-tydlig
skallInnehållet i e-brevetbrevhuvudet.dvs.ytterkuvert,pappersbrevets

fysiska adresse-postadress, etc.dessföretaget,beskednärmare omge
medkontaktikommaenkelt kanbehovvidså konsumentenatt

2.2.8.avsnittiförslagennäringsidkaren se även
visstkonsumenternasåledes etttordeMarknadsföringslagen ge
ochklartbrevhuvudetdetkrävakansåtillvidaskydd attatt avman

brevet.skickatochfråga reklamframgår dettydligt är somvematt om
skyddfullständigtskall motmarknadsföringslagen ettFör geatt

läsakanemellertid konsumentenkrävsviareklamobeställd atte-post
deninnansinlagradhareller honhan e-postservervilken post

standardDenvissamedendastSå möjligt e-postprogram.hämtas. är
användere-postläsarenspråk, metoddatorkommunikationför som

POP3sådantsådana. Ettolika ärflerafinnsoch detprotokollkallas
Fördå intemetleverantören.samlasProtocol 3. PostenOfficePost av
nedmåste först hämtasdenläsakunnaskallkonsumenten postenatt

inbyggd ifinnsPOP3-versionenhårddisken.från till den egnaservern
IMAPprotokollalternativt ärEttNetscape.webbläsare, bl.a.flera

vilkadukanMed IMAPProtocol.MailInteractive Access se
de duhemvälja hämta ärochfinnsmeddelanden attservernsom

intePOP3-versionen kansåledes harOmintresserad manmanav.
drabbassålla begärd reklamborttillmärkningenutnyttja utanatt av

får duförhållanden. Med IMAPunder allaför hämtningenkostnaden
sålla du inteden reklamborttid detför denkostnad endast tar atten

konsumentenanvänder drabbasprotokollvilketvill ha. Oavsett man
kostnad.litenvissdock änav en om

Personuppgiftslagen7.3

framgått till skyddaPersonuppgiftslagen syftar tidigarePuL attsom
behandlingintegritet kränksmänniskor deras personligaattmot genom

personuppgift varjeavsnittpersonuppgifter 5.5. Medse avsesav
fysisk levandeidentifierad identifierbarupplysning ellersom avser en

indirekt hänförasinformation direkt eller kandvs. all slagsperson, som
hänvisning tilltill fysisk i livet,är ettt.ex.en person som genom

faktorer specifikaidentifikationsnummer eller till eller flera ärsomen
psykiska, ekonomiska,för hans eller hennes fysiska, fysiologiska,

i avsnittkulturella eller sociala identitet begreppet 5.5.se närmare om
innehållerEn privatpersons e-postadress denoavsett om en-

namnuppgift gåreller inte personuppgift eftersom denär atten-
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också Europarådetshärleda till den enskilde. uttryckligen iDetta sägs
Ministerkommittés rekommendationer beträffande personuppgifter
Internet avsnitt 5.8. näringsidkarese Att den vill skicka reklamsom
via tillgånghar till konsumentens e-postadress nödvändigäre-post en
och tillräcklig förutsättning för skickakunna e-brevet.att

När det gäller de generella krav gäller för behandlingsom av
personuppgifter 9-10 framställningen§§ hänvisas till i avsnitt 5.5.

innehållerPuL särskild regel direktreklam 11§:en om
fårPersonuppgifter inte behandlas för ändamål direktrörsom

marknadsföring, den registrerade hos den personuppgiftsansvarigeom
skriftligen har anmält han sådaneller hon sig behandling.motsätteratt

såledesKonsumenterna kan med stöd denna bestämmelse förhindraav
de tillsänds ytterligare frånreklam via den näringsidkareatt e-post som

skickat e-brev med reklam.ett
Vilket skydd personuppgiftslagen konsumenterna det gällernärger

obeställd reklam via oklart. Det torde i sig inte oetisktäre-post attvara
åsamkare-postreklam konsumenterna kostnader eller reklamen äratt

obeställd, jfr. 9 Kämpunkten torde i fråganstället ligga i om sam-
tycke Utgångspunkten10 §. för lagens tillämpning den enskildeär att

konsumenten kontrollerar användningen personuppgifterna. Förav- -
marknadsförare fåskall använda e-postadress i sambandatt t.ex.en en

med marknadsföring, krävs således regel konsumentens samtycke.som
lagenI emellertid näringsidkaren möjlighet behandlages atten person-

uppgifter först efterfråga samtycke näringsidkaren frågatomutan att
fåttoch nej till får denne aldrig behandla personuppgifterna.svar

Situationen det fall behandlingen nödvändig förärattavser att ett
ändamål berättigat intresse hosrör näringsidkaren eller hosettsom

till vilken personuppgifterna lämnas skall kunna tillgodoses,annan ut
detta intresse väger den registrerades intresseän skyddtyngreom av
kränkning den personliga integriteten. Fråganmot dåär närav ett rent

kommersiellt intresse denväger enskildes intresseän skyddtyngre av
kränkning den personliga integriteten.mot Enligt lagtexten skallav

näringsidkaren detpröva kommersiella intresset vägerom egna tyngre
det ideella intresset.än Näringslivet hävdar förståeligt denattnog- -

enskilde näringsidkaren generellt skall kunna utgå från detatt
kommersiella intresset väger det ideellaän det inte ityngre detom
särskilda fallet finns något talar den presumtionen. Dennaemotsom
uppfattning grundar sig sannolikt bl.a. uttalanden av
Datalagskommittén och det vid intresseavvägningen böratt kunna
beaktas den enskilde enligt 11§att PuL har ovillkorlig slipparätt atten
vidare behandling personuppgifter. Intresset hos de enskildaav som
inte har sig behandlingmotsatt personuppgifter för direktav
marknadsföring kan enligt kommittén ofta lätt i jämförelsevägaantas
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intresse.7 möjligenfaktorEnkommersiellamarknadsförarensmed som
Datalagskomrnit-marknadsföras.skallproduktdenspela inkan är som

skallintressen vägaskommersiella motsamtidigtuttalar närtén t.ex.att
allmänhetidetfred, böriuppgifterfå sinahaintressenenskildas attav

överväger Detydligt sättkommersiella intressenade ettkrävas att
detskallå sidanmotstridiga;delvisförefallertvå uttalandena ena

kommersielladetskallå andra sidanochlättenskilda intresset väga
tydligtintresset väga över.

svenskaursprungligadenframförtsharsynpunktenDen att
direktivetdvs. närmasti PuL,frånsigskiljer attdirektivtexten texten

aktuellaDenintresset.kommersielladetpresumtion förförtalar en
densådana intressen uppvägsdirektivet utom närlydelsen i är av

rättigheter,fri- ochgrundläggandeeller dennesregistrerades intressen
kompliceraPuL. Förpunkti lO§lydelsenidentisk med atti sakdvs.

engelskamed denjämförelsekanfrågeställningen göra enman
används begreppet uppvägs,versionensvenskai denDär detversionen.

lederengelskaoverridden. Denversionenengelska textendenlyder
ideelladetdvs.intresset,kommersiellapresumtion för detalltså till en

kravetförkommersielladetbehöver attintresset änväga tyngre
respektive dentyskablick denhastigskall gälla. Ensamtycke

långt iföra förtordeslutsats. Detleder till attversionenfranska samma
frågan.insammanhangdetta närmare

någon,mån,klart i vilkenintedetdockSlutsatsen ärär att om
obeställdinte önskarkonsumenterskyddar depersonuppgiftslagen som

otillfreds-naturligtvisomständighetenDen ärreklam via e-post.
konsumentsynvinkel.frånställande

branschöverenskommelseSvensk7.4

Association harMarketingDirectPå Swedishinitiativ SWEDMAav
direktmarknads-vidpersonuppgifteranvändningenregler för m.m.av

medlemsvärvningsändamål ochinsamlings-,för försäljnings-,föring
avsnitt 5.6.tagits framliknande, se

7 hålla med, l05ö.tycks362f. Petersson/ReinholdssonSOU 1997:39 se s.s.
8 363sou 1997:39 s.
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Av särskilt intresse i detta sammanhang regeln iär punkt 6.1 första
stycket:

Vid all insamling och behandling personuppgifter förannan av
direktmarknadsföringsändamål måste den personuppgiftsansvariges intresse

behandla uppgifterna för sådantatt ändamålav alltid vägas riskenmot av
de registrerade kanatt uppleva användningen uppgifternaav ettsom

otillbörligt intrång i sin personliga integritet. Det skall därvid beaktas att
risken för otillbörligt intrång dåett är större personuppgifterna deavser
registrerade i deras egenskap privatpersoner iän egenskapenav av
befattningshavare vid företag ellert organisation. Intresseavvägningenex
skall bådeske i fråga vilka personuppgifter kanom användas och isom
fråga hur uppgifterna kan användas förom det aktuella direktmarknadsfö-
ringsändamålet.

intresseAv är regeläven 6.4.1 andra stycket där inte ingår ie-post
uppräkningen teknikeröver kräver samtycke i förväg:som

Gentemot enskilda får faxnummer,personer automatiskasamt
uppringningsanordningar mänskligutan medverkan användas för
direktmarknadsföringsändamål bara den registrerade samtyckt tillom detta
iförväg.

7.5 Internationella handelskammaren

ICC har antagit särskilda riktlinjer för marknadsföring Internet se
avsnitt 5.5. Dessa utgör revidering ICC:s tidigareen Intemetreglerav
vilka i sin i delar byggertur stora ICC:s Grundregler reklamför I
Sverige har antal näringslivsorganisationerett är verksamma inomsom
direkt-marknadsbranschen inrättat Näringslivetsgemensamt etiska
nämnd för direktmarknadsföring DM-nämnden. Nämnden består- av

från Annonsörföreningen,representanter Sveriges Telemarketing
Förening, SWEDMA och Svenska Postorderföreningen. DM-nämnden
prövar ärenden tillämpningenrörsom marknadsetik i samband medav
direktmarknadsföring. I sin verksamhet använder nämnden främst olika
ICC-regler.

9 Se Svensson mfl., 441f.s.
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innehåller bl.a.InternetmarknadsföringriktlinjerICC:s om
artikel.följande

online-begärdasändaskall intemarknadsförareochAnnonsörer
önskarde inteindikerathar mottagaanvändaretillmeddelanden attsom

tillhandahållaskallmarknadsförareochsådana meddelanden. Annonsörer
meddelaanvändaremöjligt fördet attonline-funktion görsomen

bliönskarintefortsättningsvisdemarknadsförarnaoch attannonsörerna
ochreklam-begärdaframgåtydligtskallkontaktade. Det av

skallVidarekommersielldemarknadsföringsmeddelanden är natur.att av
marknadsförarenellerde annonsörenvemange

OMARES7.6

påmarknadsundersökningarreglertagit framharESOMAR om
bestämmelseinnehåller särskildReglernaavsnitt 5.12.Internet se en

oombedd e-post:om

reduceraminimum ochtilloombeddskall begränsaUndersökare e-post ett
sådan föroch irritationerobekvämligheter attmottagarene-post genomav

såbudskapetmeningen ochförstasyfte i den göradessuttryckligen ange
tillfrån relateradutesluten fortsattblimöjligt. Möjlighetkort e-postattsom

undersökningsresultatetfrån varje uppföljningundersökningen, liksom av
möjligt.praktisktnärhelst detskall ärges,

ResearchMarketingbl.a. USantagitsriktlinjer harESOMARs av
SverigesochResearch FoundationAdvertisingAssociation,

Marknadsförbund.

konsumentombudsmännennordiska7.7 De

decemberlade iKonsumentombudsmannen i de nordiska länderna
marknadsföringfram riktlinjer handel och1998 gemensamma om

avsnittliknande kommunikationssystem seInternet och andra även

10 Översättning Örtengren, Föreningen för SvenskaJohn Ordf. FSM,
Marknadsförbund,Marknadsundersökningsinstitut, Se Tendens Special, Sveriges

nr51998.
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5.13 och 6.9. Riktlinjerna innehåller särskild rekommendationen
beträffande e-post:

Näringsidkare bör endast sända marknadsföringsmaterial via oche-post
liknande konsumenten har lämnat sitt samtycke till detta.om

Marknadsföringsmaterial till konsument bör tydligt markerasen som
sådant. Ett minimikrav bör det framgår titeln/överskriften.attvara av

Näringsidkaren bör inte konsumenten vidaresändauppmana att
näringsidkarens marknadsföringsmaterial till andra konsumenter.

I skapadeär med syftesystem utbyta informationsom mellanatt privata
exempelvis nyhetsgrupperparter och 1ist-servers bör näringsidkare inte

skicka marknadsföringsmaterial. Detta gäller dock inte det otvetydigtom
framgår omständigheterna fårav att användas försystemet utskick eller
exponering sådant material.av

Anmodan samtycke bör utformatom sådantvara sättett att
konsumenten vilka formervet marknadsföringsmaterial denne kanav
förvänta sig i vilkenatt ta omfattning.emot- samt

Näringsidkaren bör inrätta sådant konsumentensystemet sätt att utan
besvär kan frånsäga sig ytterligare material.

7.8 EG-direktiv

7.8. 1 Distansavtalsdirektivet

Europaparlamentets Rådetsoch direktiv 97/7/EG den 20 maj 1997av
konsumentskydd vid distansavtalom det s.k. distansavtalsdirektivet-

eller DAD se det i avsnitt 2.4 innehållermer om bestämmelseen- -artikel 10 begränsningar användningenom vissa teknikerav för- av
distanskommunikation jfr. artikel 12 i teledatadirektivet, avsnitt 7.8.2.

Enligt artikel 10 punkt får1 näringsidkare använda sig telefax,en av
och s.k.även uppringningsautomat, endast konsumenten lämnat sittom
samtycke s.k. opt-in. Tekniken automatiska uppringningssystem- utan
mänsklig betjäning förefaller inte användas i Sverige eller används
endast i mycket begränsad utsträckning. I artikelns andra punkt sägs att
medlemsstaterna skall säkerställa sådana andraatt tekniker för
distanskommunikation deän i punkt ochsom möjliggöranges som
individuell kommunikation endast får användas konsumentennär inte
klart sigmotsätter detta. För förhindra begärdatt reklam via e-post
krävs enligt DAD således konsumentenatt aktivär s.k. Attopt-out.-valt lägga till kriterietattman möjliggör individuell kommunikation
förefaller naturligt, eftersom det knappast möjligtär genomföraatt ett
förbud erbjudanden viamot radio, och tidningsannonser.tv
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DsmarknadsföringslagenÄndringar iDepartementspromemorian
förslaginnehåller1999, somunderkom1999:35, sommarensom

artikelochdistansavtalsdirektiveti10artikelgenomföratillsyftar att
föreslåspromemorianIavsnitt.seteledataskyddsdirektivet nästai12

obeställds.k.marknadsföringslagenparagraf i ominför nyatt enman reklamsådanreklamobeställddefinieras sompromemorianIreklam.
varitdenneatttill utanvidareförs mottagarenmarknadsföringeller som

tidigaresittdenneeller genomattfå reklamen utanföraktiv att
förintressehelst attnågotvisathafåretc. somköpuppträdande anses

med dejämställsföreslås bl.a. e-postattpromemorianreklamen". Ifå
tilldirektmarknadsföringvid ennäringsidkareteknikerandra ensom

inteanvändafårinte1punkt om10artikelenligtkonsument
förhand.dettamedgettharkonsumenten

Teledataskyddsdirektivet7.8.2

december15den97/66/EGdirektivRådetsoch avEuropaparlamentets
inomprivatlivetförskyddochpersonuppgifterbehandling1997 avom

teledataskyddsdirektivet ärs.k.dettelekommunikationsområdet --
medsambandipersonuppgifterbehandlingtillämpligt av

allmäntteletjänster inomtillgängligaallmänttillhandahållande av
idefinierastelenätSådanagemenskapen.inomtelenättillgängliga

fall,förekommandeiochtransmissionssystemdirektivet som
överföringmöjliggörutrustning avochkopplingsutrustning somannan

radio,tråd, viavianätanslutningspunkterbestämdamellansignaler
heltutnyttjasmedia,elektromagnetiskaandravia somelleroptisk väg

Medteletjänster.tillgängligatillhandahålla allmäntfördelvis,eller att
delvisellerhelttillhandahållande"tjänster"teletjänster varsavses

medi telenätet,signalerdirigeringochöverföringbestår avav
i denHänvisningenTV-sändningar. senareochradio-undantag av

allmäntbegreppetföregåendedettordetelenätettilldefinitionen avse
tordeteletjänstertillgängligaallmänt avsesMedtelenät.tillgängligt

tjänstdvs.avtaltecknakan somoch enteletjänster om,envarsom
allmänheten ävenbegreppetomfattarMöjligen enallmänheten.erbjuds

tillTillgångstudenter.landetskretsså t.ex.öppen sompass
ellerstudentprincip ärikräverSUNET attdatanät manuniversitetens
kandensådocktorde attstorkretsDennauniversitetet.för varaarbetar

tillgänglig.allmänttjänstmed ärlikställas somen
regelinnehållersamtalbegärdaickeartikel 12 enDirektivets om

distansavtalsdirektivet se10 iartikelmedkorresponderardelvissom
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föregående avsnitt. Artikel 12 lyder i de delar den intresse iär av
detta sammanhang:

Användningen automatiska uppringningssystemav mänskligutan
medverkan automatisk uppringningsutrustning eller telefaxapparater
fax för direkt marknadsföring kan bara tillåtas i fråga abonnenterom

i förväg har sitt samtycke.som gett
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för kostnadsfrittatt
säkerställa icke begärda samtal föratt direkt marknadsföring skersom

andra desätt än i punkt intel tillåtssom den berördaanges utan
abonnentens samtycke eller med avseende abonnenter intesom
önskar få sådana samtal; vilken dessa möjligheter väljs skallav som
avgöras nationell lagstiftning.genom

Att artikeln innehåller ordet samtal bör inte lägga någon störreman
vikt vid. Av punkt l framgår klart det inte handlaratt samtal iom
egentlig mening. Artikelns sakinnehåll intillär identisktnäst med det i
artikel 10 distansavtalsdirektivet. De olika direktiven skiljer sig
endast i två avseenden. Det sikte teknikertar förena
distanskommunikation medan det andra teletjänster. Vissaavser
innefattas i båda dessa begrepp och andra det inte.gör Den andra
skillnaden är medlemsstaternaatt i teledataskyddsdirektivet
uttryckligen möjlighet detnär gällerges att andra teletjänster de iän
punkt 1 föreskriver opt-in bestämmasom samtycke skall krävas- om-
eller inte antingen opt-in eller opt-out. I DAD den möjlighetenges
inte uttryckligt följerutan direktivetatt minimidirektiv,ärav ett dvs.
medlemsstat oförhindradär införa starkareatt skyddett detän som gesi direktivet. Artikel 12 i teledataskyddsdirektivet föremålär för
beredning inom regerings-kansliet i samband med genomförandet avdistansavtalsdirektivet. I de delar teledataskyddsdirektivet inte berör
frågor obeställd reklam harom direktivet genomförts genom
lagstiftning främst berör telelagen.som

Begreppen allmänt tillgängliga telenät och teletjänster torde
begränsa tillämpningsområdet för direktivet på reklam via e-post.
Access till Internet sker inte alltid via allmänt tillgängligtett telenät
och överförs/dirigerase-post inte alltid via allmänt tillgängligtett
telenät. Allt fler konsumenter får dessutom fast uppkoppling till
Internet via kabelnät eller elnät. Det finns således exempel på fall då e-inte överförs ellerpost dirigeras via allmänt tillgängligtett telenät.

Sommaren 1999 kom departementspromemorian Ändringar i
marknadsföringslagen Ds 1999:35 vilken innehåller förslag somsyftar till genomföraatt bl.a. artikel 12 i teledataskyddsdirektivet se

förslaget i föregåendemer om avsnitt.
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e-handelEG-direktivtillFörslaget7.8.3 om

aspekterrättsligavissadirektivtillförslagkommissionensEnligt om
s.k.detmarknadeninredenhandeln e-elektroniskaden -

skall2.4avsnittidetsehandelsdirektivet närmare om -
önskadickeföreskrivalagstiftning atti sinmedlemsstaterna

skallotvetydigtochklartmarknadskommunikation varae-postper
den.användaren emotsåsådan, taridentifierbar snart somsom

lyckadmindremarknadskommunikation ärönskadicke enUttrycket
vilketunsolicitedtalarversionenengelskaöversättning. Den om

enskildadetillEnligt kommentarernaobeställd.begärd ellerbetyder
lösningarkonsumentskyddet utöverkräverdirektivförslagetiartiklarna

ipunkt 212artikelochdistansavtalsdirektivetifinnsredandem som
avsnitt 7.8.2.teledataskyddsdirektivet se

överväganden förslagoch7.9

distansavtalsdirektivEU:simplementeringenVidförslag:Mitt av
konsumenternaanvänds ettteledataskyddsdirektiv rätten attoch ge

vidskallNäringsidkaredirektivetskydd detstarkare än ger.
andraellerfå användaintekonsument e-postmarknadsföring till

konsumentenintedistanskommunikationförteknikerliknande om
detförverkaRegeringen börförhand. atttill detsamtyckthar

opt-in-lösning inomdenna s.k.motsvarandeskyddinförssikt ett
hela EU.

densåtillvidapåträngandesärskilt atte-postreklamObeställd är
från icke-skiljalättlikaintedator och dentill dig i din är attkommer

inte önskardenFörtryckta alster.det gällerreklam det närär somsom
bli kvitt den.komplicerattidsödande ochdärfördetreklamen attär mer

förkostnadomotiveradmedför dessutome-postreklamObeställd en
konsumentsynvinkel.inte acceptabeltDettakonsumenterna. är ur

frivilligaellertekniskmöjligtFrågan redan vägdet ärär genomom -
viareklamslippareglering för konsumenternaoffentligregler eller att-

intemeningminenligtspärregistermedEtt äre-post. systern
tvingasdärigenomkonsumentsynpunkt eftersomfråntillräckligt man
står tillidaglösningartekniskareklambrev. Deförstaett somacceptera
främstriktlinjer,etiskainternationellaavsnitt liksom7.1buds se

finnseffektiva. Dettillräckligtdeinte helleravsnitt 7.5,ICC:s se är
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därför anledning det finns rättsligaatt medel kan förhindrase om som
konsumenterna får obeställdatt reklam via e-post.
Marknadsföringslagen redovisades i avsnitt 7.2 visstger som ett

inte tillräckligt skydd obeställd reklam viamen När detmot e-post.
sedan gäller frågan konsumenterna med stöd personuppgifts-om av
lagen kan förhindra obeställd reklam via harrmaratt i derase-post
datorer, talar enligt vad sades i avsnitt 7.3 det försom mesta att
intresse-avvägningen, mellan näringsidkarens kommersiella intresse
och den enskildes ideella intresse, i normalfallet utfaller till förmån för
det kommersiella intresset. För kunna utnyttja den absolutaatt rätten
enligt personuppgiftslagen slippa direktreklam måstell§att man

konsument känna till näringsidkaren tänkersom skickaatt reklam
vilket normalt inte gör. Om denna tolkningman av
personuppgiftslagen står sig i rättstillämpningen lagenger
konsumenterna inte något skydd vadutöver redan följersom av
internationella etiska regler och god affarssed.

Tanken bakom förbuden i distansavtals- och teledataskydds-
direktiven obeställd telefaxreklammot sådanär särskiltatt ansetts
påträngande och den dessutom belastaratt konsumenten ekonomiskt.
Dessa aspekter kan appliceras påäven reklam via och talare-post
således för krav förtidaett samtycke i frågaäven direktreklamom
via Visserligen kan telefaxreklame-post. möjligen innebärasägas ett

irritationsmomentstörre eftersom inte på väljersättman närsamma
skall sådan beträffandeta emotman och eftersom detsom e-post, tar

tid och i anspråk. E-postreklam går normaltpapper mycket snabbare att
hämta hem den tid det får konsumentenmen tar betala för via
telefonräkningen. En omständighet talar förannan som att e-post
likställs med telefax mångaär skickar ochatt telefax viatar emot
datorer, med hjälp särskild mjukvara ha tillgångav tillutan att
traditionell telefaxapparat." Rent tekniskt skillnadernaär små mellan
telefax där traditionell telefaxapparaten används och där
telefaxprogram i dator används. Det sig tvårören teknikerom att
skicka dokument över telenätet eller för datakommunikation.nätannat
I teledataskyddsdirektivet sägs uttryckligen med telefax faxatt avses

telefaxapparat och inte mjukvaraen i dator möjliggören en som
sändande dokument med telefaxfunktion.av Motsvarande
förtydligande finns inte i distansavtalsdirektivet, sannolikt ärmen
tanken begreppetatt i detäven direktivet telefaxapparater. Omavser
distansavtalsdirektivet och teledataskyddsdirektivet implementeras
enligt dess respektive lydelse, kommer det således krävas samtyckeatt

H Se gratisprogramment.ex. www.efax.com/, www.callwave.com/ Faxwave
och fax4free.com/.www.
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traditionellhjälpmedkonsumenttill avreklamfå skickaför enatt
meddatorermellanskickasreklamfallför detintetelefaxapparat, men

beroendealltsåblirSkyddet avtelefaxprogram.ellerhjälp e-post-av
tillskälytterligare ettDetta ärhar.mjukvaraochhård-vilken man

frånoacceptabeltsamtycke ärföregåendee-postreklamvarför utan
Ändringar idepartementspromemorianIkonsumentskyddssynpunkt.

iförslaglämnas7.8.1avsnitt1999:35,Dsmarknadsföringslagen se
dettamedlinje resonemang.

villnäringsidkaretillgå deför sommedierotal attfinnsDet ett
näringsidkareseriösaFördem.barasig. E-post är ettmarknadsföra av

frågabehövaverksamheten omi atthinderintedet utgöratorde ett
reklamändamål. Iföranvändselektroniskaden postentillstånd före

någonvilkengenerellt vetareklam att omskicka utanförstället utatt -
byggamöjlighetnäringsidkaren att enharhar,budskapeteffekt- viktigkan utgöradärkunder ensina e-postentillrelationvaraktig

Internetbortglömmainte attfår dessutomMankommunikationslänk.
utsträckningiinformationssökning sommedgerwebwide enworldoch

konsumentDenreklammedium.något somimöjligvaritintetidigare
förhållandevissjälvsåledeskanproduktvissinformationönskar om

harnäringsidkareDenprodukten.information someftersökalätt om
sinreklamändamål kanför t.ex.användaönskemål e-postattom

möjlighetreklamintresserad attärkonsumentdenwebbsida avsomge
näringsidkaren.tille-postadresssinskicka

detskyddstarkare änkonsumenterna ettföreslår rätten attJag att ge
distansavtals-implementeringenvidanvändsdirektiveti avgessom

Dettateledataskyddsdirektivet. e-postenatttrots somochdirektivet
obeställdellerSverigeiutvecklad att e-intereklammedium ärännu

andel konsumenter.problem störreupplevsinte ett enavännu sompost
e-postreklamobeställdirritationsmomenttill dethänsynMed som

fråganbörkostnadsaspekten,tillframföralltmånga,förinnebär men
tillmarknadsföringvidbörNäringsidkareidag.redanregleras
harkonsumenteninteelektroniskfå användainte postkonsument om

förhand.till detsamtyckt
såskedettabör attgenomförsdistansavtalsdirektivetNär

olyckligtmeningminenligtteknikoberoende. Detblirregleringen vore
skallteknikerdeuppräkningdefinitivvalde somgöra avatt enmanom

samtycke.föregåendedirektreklamförbud utanomfattas motettav
och,mobiltelefonviatextmeddelandenskulle nyssExempelvis som
telefaxprogramviabefordradestelefaxmeddelandensades, som

liknarteknikerframtidaSå skulleutanför.falla även e-troligen som
denanledning göraalldärförfinns atttelefax. Det nyaochpost

avsnitt1999:35,i Dsjfr. förslagetteknikoberoenderegleringen se
fåheller börintenäringsidkareföreslår således även7.8.1. Jag att



216 Reklam via e-post SOU 1999:106

använda tekniker liknar för marknadsföringsändamålsom e-post om
inte konsumenten Åtminstonehar samtyckt till det på förhand. artikel
10 punkt 2 i distansavtalsdirektivet torde medge sådan lösning.en
Teledataskyddsdirektivet förutsätter användning allmäntettav
tillgängligt telenät och möjligenär därför inte lämpligt byggaatt en
teknikoberoende lösning på, med påtanke utvecklingen framtidaav
överföringssystem. Oavsett hur distansavtalsdirektivet och teledata-
skyddsdirektivet implementeras bör relationen mellan direktiven i nu
aktuellt avseende och 10 §/ll § PuL klargöras.

I och med distansavtalsdirektivetatt är minimidirektivett detär
sannolikt nivån konsumentskyddetatt detnär gäller reklam via e-

kommerpost variera mellanatt olika medlemsstater, dvs. vissaatt
länder kommer välja denatt opt-out-lösning föreskrivs i direktivetsom
medan andra kommer välja den högreatt nivån opt-in, vilken jag
föreslår i detta betänkande. Regeringen bör verka för det siktatt
införs skyddett motsvarande opt-in-lösningen inom hela EU.

EU kan utifrån dels EG-direktivet skydd för enskildaom personer
med påavseende behandling personuppgifter och det friaav flödetom

sådana uppgifter, dels distansavtalsdirektivetav fortsätta dialogen med
USA, för därigenomatt söka komma till rätta med den obeställda e-

riktas tillpost Europa. Regeringensom bör inom EU och i övrigtäven
på det internationella planet, stödja den tekniska utvecklingen och
verka för påskyndaatt utvecklingen bättre och enklare tekniker vilkaav
kan fungera komplement tillett densom rättsliga regleringen.
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Konsekvenser8

direktivGenerella8.1

samtligatilldirektivregeringensbeaktati mitt arbeteharJag
särskilda utredarekommittéer och

åtaganden dir.1994:23,offentligaprövaatt
dir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenserredovisaatt

dir.l994:124 ochkonsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaatt
det brotts-ochbrottslighetenförredovisa konsekvenseratt

meddir.1996:49, i jämförelseförebyggande arbetet
1998:1474,kommittéförordningen

vilken dejanuari 1999 ochkraftvilken trädde i den l nyssgenom
direktiv beaktatminahar enligtdirektiven upphävdes. Jagnämnda även

målsättninglinje med regeringensskall iförslag lämnasatt varasom
harhållbar samhället. Jagfrån utveckling imiljösynpunktmed en

1994septemberregeringens beslut den 1analysarbetetvidare i beaktat
genomgång regeringskanslietsystematisk iförordning avom en

beslutet.checklistor iliksom deföretagsregler, m.m. som anges

8.2 Kostnadskonsekvenser

upplysningsskyldighet.vissavsnitt 2.2.8 lämnas bl.a. förslagI om
förnågra kostnaderytterligareDessa förslag torde inte leda till

standardvillkorennäringsidkarna. Förslaget i avsnitt 3.6 översyn avom
förinomför intemetabonnemang genomförastorde kunna ramen

avsnitt 2.5.6iKonsumentverket ordinarie gäller förslagetanslag. Vad
funnit det möjligtalternativa tvistelösningsformer intehar jag attom

sådantföruppkatta kostnaden initiativ.ettnu
i avsnitt 5.15.2konsumentinformationNär det gäller förslagen om

den6.13 till omfattningenoch har jag inte tagit ställningnärmare av
insatserna.information bör och inte heller storlekenutsom

personuppgifterinformationFörslaget beträffande behandlingom av
kränkningar denInternet och hur kan skydda sig mot avom man
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personliga integriteten kräver sannolikt insatser denstörre än
information föreslås frågai sjuka och läkemedelsreklamsom
Internet. informationsinsatsEn behandlingen personuppgifter påom av
Internet kan formenha kortare inslag i liknandet.ex. tv,av
Anslagstavlan, med hänvisning till informationsbroschyr och varten

skall vända sig för rekvirera den. Informationen bör givetvisattman
finnas tillgänglig på Internet. Medäven upplaga 10.000 behöveren
de totala kostnaderna för sådan informationsinsats inte uppgå tillen

halv miljon kronorän under förutsättning det relevantamer en att
textmaterialet fram inom regeringskansliet eller den myndighettas av
eller lämpligorganisation regeringen finner En informations-som
insats beträffande läkemedelsreklam Internet kan betydligtgöras
mindre, i form broschyr hålls tillgänglig påt.ex. apotek,av en som
vårdcentraler, bibliotek Internet. sådanäven En inforrna-etc. samt
tionsinsats torde inte kosta maximalt 100.000än kr. Eftersom jagmer
inte gjort någon plan för informationen och inte heller tagit ställ-upp
ning till omfattningen informationsinsatsema de angivnaärav upp-
skattningama högst preliminära. En exakt kostnadsberäkning tordemer
inte kunna förrängöras tagit ställning till dessa frågor.man

När det sedan gäller förslaget forskning i avsnitt 14.3 harom rege-
ringen och riksdagen möjligheter inom för den offentligaatt ramen
forskningspolitiken besluta vad det skall forskas Forskning iom om.
fråga reklam på Internet till barn och såledestorde kunnaom unga
finansieras inom för befintliga forskningsanslag.ramen

Kommittén för konsumentpolitiken inför sekel Fi 1999:01ett nytt
har i uppdrag bl.a. analysera och lämna förslagatt hur samhälletsom

för konsumentinformation, konsumentutbildning och forskningansvar
bör utformas finansierasoch dir. 1999:1. Frågan hur konsument-om
forskning och informationsinsatser generellt skall finansieras kommer
således besvaras kommittén.att av

8.3 Förslagen och EU:s regler om

handelshinder

EG-rätten möjliggör ingripande direkta eller indirekta hindermot mot
fria varurörelser och importkonkurrens mellan medlemsstaterna.
Ingripande sker med stöd reglerna i andra kapitlet i Fördragetav om
upprättandet Europeiska Gemenskapen Romfördraget.av Enligt-

l Jfr. Konsumentverketst.ex. reklaminsats Mördande reklam under åren 1989-
1995, Konsumentverket, Kostnadstäckningse för Konsumentverkets
informationsverksamhet 97/K3461 -3.
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importrestriktionerkvantitativa samtartikel 30f.d.28 ärartikel
medlemsstaterna.mellanförbjudnaverkanmotsvarandeåtgärder med

exporthinder.motsvarande visförbjuderartikel 34f.d.Artikel 29
myndigheter,från offentligaåtgärd härrörvarjeomfattarFörbuden som

Marknads-beslutbeskaffenhet denvilken är ettt.ex. avoavsett av,
konkretaochreglerbåde allmännaomfattarFörbudendomstolen.

ej.2bindande ellerregelnoberoendegäller äråtgärder, och omav
båda förbudfrån dessaundantag36 medgerf.d. artikelArtikel 30 om

radtillgodose närmarenödvändiga förkanhindren att enanses
ochhälsaordning,allmänintressen,offentligabestämda t.ex.
denenligtmedgesimportsituationen äveniUndantag kanensamrätter.

nedan.Cassis-doktrinens.k. se
artikelförbuden itilldelaträttsfallantalhar iEG-domstolen stortett

konturer Vanligtvis aktualiserasförhållandevis klaraartikel 2928 och
åtgärderandraföreskrifter ochmån nationella utgörfrågor i vadom

berättigade medsådana kanhuruvidaimporthinder ochförbjudna vara
förekommerexporthinderFrågorundantagsreglema.tillhänsyn om

sällanfrelativt
sinrättspraxisdomstolensharSåvitt importhindergäller

Dassonville-målet innehöll kravlagBelgiskutgångspunkt i det s.k.
officiellåtföljas specificeradvissskulleimporterade spritdryckeratt av

ochliknande krav. Farinnehölllagdokumentation. Fransk son
åtföljdwhiskyvia FrankrikeBelgienimporterade tillDassonville av--
i BelgienMyndigheternamed franski enlighetdokumentation rätt.

uppfyllda. Denbelgisk inteansåg idock kraven rättatt senarevar
otillåtet handelshinder.ansågsregleringen utgöra ett

meninghandelshinder i dendefinierades vadI domen utgör ettsom
enactedAll trading rulesDomstolen uttalade:28.i artikelsom avses

capable directlyhindering,whichby Member States orare
trade beindirectly, actually potentially, intra-Community toareor

effect equivalentconsidered having quantitativetoas measures an
åtskilligairestrictions. formel harDenna upprepats senare

framhållastrading. skalldock ordet Detavgöranden, attutan
fastslå åtgärd handelshindrandedomstolen specifik äratt attgenom en

också åtgärdenfast förbjuden. Detdärigenom inte slagit ärär ettatt

2 Mål 249/81 Kommissionen Irland, 1982, 4005. Se EU-REG ävenmot s.
Karnov 1998/88, 130.s.
3 EU-Karnov 1998/99, 129.s.
4 Quitzow, Fria varurörelser och statliga handelsmonopol, Kommentar till EG-

1996, 7:3.rätten, s.
5Mål 8/74 Procureur du Roi Dassonville, 1974 837.REGv. s.
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artikel 28rekvisit för tillämpningnödvändigt inte tillräckligt attavmen
handelshindrandeifrågavarande åtgärdenden är

inteåtgärden diskriminerande den förbjuden, denOm ärär om
berättigad stöd artikelunder speciella omständigheter kan medanses av

åtgärd diskriminerande30. Avgörande för bedömningen ärom enav
åtgärden åtgärdenden verkan har.eller ej, inte utformningenär utanav

åtgärdenskillnad i utformningen mellanFöreligger formell aven
från andra medlemsländer tillbehandling inhemska och varorav varor

föreligger regel diskrimineringde utländska nackdel somvaromas en
gemenskapsrätten.7strider princip det endast intressenI ärmotsom

rättfärdiga diskriminerandeföljer artikel 30 kansom av som
handelshinder inteUndantag enligt artikel 30 medges dock det ärom
fråga åtgärdengodtycklig diskriminering innefattarellerom om en
förtäckt begränsning handeln mellan medlemsstaterna.av

åtgärdhandelshindrande diskriminerandeEn inte ärärsom som
otillåten. sådan åtgärd tillåtenregel den En kan dockäven vara -

förutsatt harmonisering med hjälp direktiv inte skettatt av om-
åtgärdens tillämpning utländska oundgängligen nödvändigärvaror
för tillgodose skyddsvärda nationella hänsyn t.ex. skydd föratt
konsumenters ekonomiska åtgärdensintressen och tillämpningom
importerade inte orimlig eller överflödig under den givnaärvaror
förutsättningen påkrav ställs inhemskaatt samma varor som

diskriminerande.9importerade åtgärdendvs. inte ärattvaror,
Denna rättspraxis vilken kan komplettering till artikelses som en-

Dijon-målet30 gångenuttrycktes för första klart i det s.k. Cassis de-
Enligt västtysk fick spritdrycker säljas i landet endast derätt hadeom

alkoholhalt minst 32 avsågRewe-Zentral AGprocent. atten
importera och marknadsföra likören Cassis de Dijon med en
alkoholhalt 15-20 Tyska myndigheter sådanuttaladeproecnt. att
försäljning skulle strida tysk Domstolen fann regleringenrätt.mot att

alkoholhalten utgjorde otillåtet handelshinder eftersomettav
regleringen inte ansågs motiverad hänsyn till folkhälsan ellerav
liknande intresse kravet fri rörlighet förväger äntyngresom varor
och tjänster.

6 EU-Karnov 1998/99, 132.s.
7 Allgårdh/Norberg, EU och EG-rätten, 3 uppl., 1999, avsnitt 3.4.
8 EU-Karnov 1998/99, 138.s.
9 Se EU-Karnov 1998/99, 129, Allgårdh/Norberg, EU och EG-rätten, 3 uppl.,s.
1999, avsnitt 3.4, Quitzow, Fria varurörelser och statliga handelsmonopol,
Kommentar till EG-rätten, 1996, Pålsson/Quitzow,7:23 och EG-rätten, 1993s. s.
157.
O Mål 120/78 Rewe-Zentral AG Bundesmonopolverwaltung für Branntwien,mot
REG 1979, 649.s.
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deCassisoftabenämnsdomstolendrogsriktlinjerDe avuppsom
DennaCassis-doktrinen.eller bara-principenellerDijon-doktrinen

därsituationeri debetydelsesynnerhetirättspraxis är av
importstatensochmellanolikheterberor export-handelshindren

etc."emballagemärkning,beteckning,kvalitet,röranderegler varors
itillämplig endastartikel 30tilldock iCassis-doktrinen är motsats --

importsituationen.
diskriminerandeåtgärdhandelshindrandeprövningVid om enav -

proportionalitetsprincip,tillåtas, tillämpas äveninte kaneller en-
fårinteverkningarnahandelshindrandenämligen de mervaraatt

uppnå åtgärdensnödvändigt förstriktlångtgående vad attärän som
syfte.

detbl.a.uppkommakanhandelshinderFrågor om
fullständigområdePåområdet. detta ärmarknadsrättsliga en

avlägsen. medlems-mellanolikheterNärEUharmonisering inom
ellersäljaförhinderhar skapatlagstiftningarnationella attstaternas

landetshar det strängasteproduktmarknadsföra gränsernaöveren
med stödförbjuditsanledning däravåtgärd medlagstiftning eller av--

29.fall artikelförekommandeeller iartikel 28
Keck-målet drogmål EG-domstoleniuppmärksammatI ett --

måletmarknadsföring. Igällerriktlinjer detdomstolen närupp
tillförsäljningförbjödregleringfranskaktualiserades varoravsomen

ochKeckloss.anskaffningsvärdet "resalepriser understeg at asom
dettabrutitför hadomstolåtalades franskvidMithouard motatt

tillämplig.ansågs inte28förbud. Artikel vara
Keck-målet mellanialltsedan domenskiljerEG-domstolen

kvalitet,utseende,lagstiftningvarurelaterad rörnationell varanssom
etc, lagstiftningnationelloch mellaninnehåll, förpackningtyp, som

H från Kommissionenmeddelandebl.a. föranlett särskiltRättsfallet har ett om
1998/99 s.Enligt EU-Karnov256/2.konsekvenserna domen, EGT 1980 Cseav

långtgående tolkningnågotf Kommissionen förmodligen13l 15 gör avnot en
rättsfallet.
2 vilseledandemarknadsföringsområdet harmonisering skettFrågor där är t.ex.

ochmedlemsstaternastillnärmningdirektiven 84/45/EEGreklam, avomgenom
detändring97/55/EGförfattningar vilseledande reklam ochandra om avom

harmoniseringså Vissomfattar jämförande reklam.tidigare direktivet dettaatt av
avsnittmarknadsföringsfrågor tv-direktiven sei gamla ochhar skett även t.ex. nya

teledata-skyddsdirektivet6.12.l distansavtalsdirektivet avsnitt 7.8.1,i sesamt
avsnittpersonuppgiftslagen 5.5.avsnitt 7.8.2 och direktivet bakom sese

3 6097.Mål C-267/9l Mithouard, REG 1993och C-268/91 Keck och s.
M Keck-målet such goods suchbe byI används uttrycket "requirements metto as
those relating designation, form, weight,size, composition, presentation,to
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marknadsföring vid förstaDen kategorin omfattasrör i mening. av
artikel 28 dvs. kategorin i och för sig handelshinder och kanutgör- -
förbjudas den verkar diskriminerande eller Den andraoavsett om
kategorin omfattas inte förbudet i artikel 28 dvs. inteutgörav -
handelshinder med mindre det kan visas de nationellaatt-
bestämmelserna har särskild påverkningar diskriminerar importerade

rörlighet.och hinder för importvaromas friautgör Tidigarevaror
omfattade artikel 28 varje hinder samhandeln, detta inteävenav om var
annorlunda åtgärdendet hinder innebarän för den internasom

importstaten.omsättningen producerade i Genom Keck-av varor
domen modifierades således tidigare praxis marknadsförings-
området. I domen uttrycks den kategori regler skall fallaav som
utanför artikel 28 national prohibitingprovisions restrictingsom or

arrangements.8sellingcertain Det torde inte helt klart vadvara som
ligger inom för detta uttryck. Enligt uttalanden i doktrinenramen
omfattar det i fall nationella regler marknadsföring i vidvart om
mening. I detta begrepp ingåtorde regler lojal marknads-t.ex.om

öppethållandeföring, reklam och butikers informations-samt
skyldighet i samband med marknadsföring. detNär gäller konsumen-

till information harrätt dennaternas domstolenaccepteras av som en
de konsumentprogram.grundläggande tankarna bakom unionensav
Vid införande reglering marknadsföringsornrådet måsteav ny

således EG-reglema handelshinder hållas i minnet. måsteFörstom en
prövning regleringengöras eller tillämpningen den kan utgöraav om av
handelshinder. Om handelshinder kan uppstå måste detprövas ärom

förbjudet eller tillåtet handelshinder.ett Om harmonisering skett ett
område artikel 28 ochär artikel 29 i princip inte tillämpliga det

label/ing, packaging Se EU-Karnoväven 1998/99, 139 och där, i 42,nots.
angivna rättsfall.
5 Mål C-267/9l och C-268/92 Keck och Mithouard. REG 1993 6097. Ses.
även EU-Karnov 1998/98, 133 och Svensson m.fl., 582 Quitzow, Frias. samts.
varurörelser och statliga handelsmonopol, Kommentar till EG-rätten, 1996, s.
7:16.
6 Se Cassis de Dijon-målet målt.ex. 120/78 /Rewe-Zentral AG mot
Bundesmonopolverwaltung für Branntwienl, REG 1979, 649. Se EU-ävens.
Karnov 1998/99, 133.s.

EU-Karnov 1998/99, 1695 mål9 och 382/87 Buet,not REG 1989,s. 1235.s.
Mål C-267/91 och C-268/92 Keck och Mithouard, REG 1993 6097, punkts.

16.
‘9 EU-Kamov 1998/99, 134 och de där, i 21, angivna rättsfallen.s. not
2° EU-Kamov 1998/98, 133.s.
2 Mål C-362/88 GB-INNO-BM, REG 1990, 667 och däri, i punkt 14, gjordas.
hänvisningar.
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området.harmoniserade Denna interegel gäller dock det EU-om
direktiv implementeras tillåters.k. minimidirektiv, vilketär ett attsom

regler införs i medlemsstaternassträngare olika nationella lagstiftning,
införts.sådanaoch regler nivåden högreFörsträngare av

skyddsregler måste prövning handelshinder föreligger igörasen av om
Ävenstrid med artikel 28 eller artikel således29. regleringen ärom

tillåten enligt direktivet kan regleringen eller dess tillämpning strida
Romfördraget. Som framgår dock skillnader imot accepterasovan

nationell lagstiftning, bestämmelserna nödvändiga med hänsynärom
till viktiga offentliga intressen artikel 30 och konsumentersäven
ekonomiska intressen Cassis-doktrinen.

Vissa förslagen lämnas i detta betänkande bl.a.av som om-
informationskyldighet i samband med marknadsföring torde deom-
genomförs bli tillämpliga importerade Såvitt jagäven harvaror.
kunnat bedöma strider mina förslag inte bestämmelserna imot
Romfördraget och EG-domstolens frågarättspraxis i handelshinder.om

22Svensson mfl., 584.s.

8 19-1555KonsumenternaochlT
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Slutord

dåvarandeuniversitetsLinköpingsPå 1986 slutadeHumanistdygnet
främjar datorerellerpanelsamtal HindrarErlanderrektor Sven ett om

mitt arbetejag tillskallungefär dessa 0rd: Nukreativitet med
inte.det Jagjag begrephörde vad hanmin e-post. Jagoch läsa sa men

huvudjagobehagmed känslalärrmade samtalet överöver attaven
förstå till.hur det skulleinte kundetaget

mig hapå tyckerbåde i och landet. Jagår, jag PC1999, harI stanen
IT-mediet ikontrollförsök till globalinsikt allakommit till att avom

obegränsade mängdenfruktlösa. Denframtiden kommer att avvara
länderspå olikheter mellanIT-marknadennätverk och aktörer samt

varjemåste nödvändighet komma innebäramedrättskulturer, att att
Låt vi innan dess harreglering utesluten.försök till global är attvara

begränsadelagstiftning och kontroll inomvandrat tideröver av
långaområden möjlig och rimlig. det loppeti omfattning I ärärsomen

regleringssträvanden dömda misslyckas.världsomspännande att
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yttrandenSärskilda

Edward afSärskilt yttrande experternaav

NicklasReuterskiöld,Geijerstam, Marianne

Skår, StenlundSoldéus och AndersInger

Inledning

haft omfattande uppdrag kartlägga, analyseraUtredningen har attett
åtgärder frågeställningarföreslå de -samhäl-och beträffande ITnya som

därvid direkti-let för med sig för konsumenterna. Utredaren har tolkat
så det huvudsakligen problem skall redovisas i betänkan-ärattven som

liten fråndet. Positiva effekter berörs i utsträckning fördelaräven om
vårkonsumentsynpunkt här och Enligt uppfattning harnämns var.
sådan påutredaren inte i tillräcklig omfattning anlagt helhetssynen

frågorna direktiven för. Problem för konsumenternautrymmesom ger
måste bakgrund fördelarde IT-utvecklingen för medmotses somav

dåsig. Först blir bedöma vilka åtgär-det möjligt behov finnsatt som av
der och hur dessa bör utformas för undvika oönskade bieffekter elleratt

de motverkar sina syften. betänkandetI lämnas flera förslagatt rent av
sig konsumenterna eller näringslivet. I detta yttrandesom vare gagnar

vill särskilt frågorna effektlandsprincipen och förbudetta upp om
obeställd e-postreklam.mot

Frågan effektlandsprincipen avsnitt 4.6om

Utredaren förespråkar i avsnitt 4.6 Sverige bör verka för den s.k.att att
effektlandsprincipen, dvs. reglerna i konsumentens hemland, skall vara
vägledande skall enligtnär vilket lands lag marknads-avgöraman en
föringsåtgärd skall bedömas.

Vi delar inte denna uppfattning. Särskilt för små företagare detär
svårt sig in i varjesätta lands nationella konsumentlagstiftningatt annat
på tillfredsställande Osäkerheten ochsätt. komplexitetenett blir allt för

De förtjänster kan skapas tillgångenstor. till störresom genom en
marknad och lägre hanteringskostnader riskerar kostna-ätasatt upp av
der förknippade med erbjudanden skall ske i enlighet med flera län-att
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ders lagstiftningar. Det finns därför risk framför allt mindrestor atten
företag underlåter affärer områdenutanför de kännergöra välatt som

sådantill. En begränsning marknaden till nackdel för konsumen-ärav
får reducerat utbud i förhållande till vadterna möjligt.ett ärsom som

anfördaAv skäl utgångspunkt bör haattanser man som ursprungs-
landsprincipen, dvs. lagstiftningen i det land där näringsidkarenatt
befinner sig skall tillämpas i första hand.

Reklam via kapitel 7e-post

Utredaren föreslår i avsnitt 7.9 regeringen skall verka för detatt att
införs skydd obeställd e-postreklamett bygger s.k.mot opt-som en
in lösning, dvs. näringsidkare skall inhämta tillstånd från konsumen-att

för få sända e-postreklam till denne.ten att
Vi förslagetmotsätter eftersom det riskerar begränsa denoss att

elektroniska handeln och teknikutvecklingen på icke önskvärt sätt.ett
Vi vill här erinra regeringens skrivelse skr. l997/98:190om om
elektronisk handel vari utvecklingen den elektroniska han-attanges av
deln skall drivas marknadens aktörer och reglering endast börav att
tillgripas branschstandardernär och avtal inte tillräckliga åtgärder.är
Utredningens förslag lämnas inte kunnat finna stöd förtrots att man att
obeställd e-postreklam specielltär problem för deett svenska konsu-

i dagsläget. Det kan därförmenterna knappast sägas marknadensatt
aktörer inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Eftersom den aktuella marknaden globalär och reklam kan komma
från hela världen riskerar förslaget medföra konkurrensnackdelaratt för
svenska företag någon motsvarande fördel uppnåsutan att för konsu-

En opt-in lösningmenterna. vidare tillär nackdel för konsumenterna
den fördyrar och begränsaratt marknadsföringgenom via vilkete-post,

medför dyrare och tjänster. Dessutom kan andra fördelarvaror som
konsumenten får handeln Internet, bl.a. utbud, riskerastörreav att
reduceras. Om konsumenten måste aktivt för få del utbudetattagera av
och erbjudanden kommer detta kändaatt varumärken ochgynna
försäljningsställen. Det enklareär minnas på dessaatt och där-namnet
med söka dem eller begäraatt få information frånatt dem.upp Mindre
företagare vill komma in marknaden liksom företagsom erbju-som
der helt med egenskaper och användningsområdennya varor fårnya
det därmed svårare med opt-in lösning. Konsumenterna riskeraren
alltså miste erbjudandenatt från företag de inte kännerom till.som

Det berättigade anspråket få slippa reklam kanatt enligt vår uppfatt-
ning tillgodoses fullt s.k.ut lösning där konsumentengenom opt-outen

denne inte villatt reklam.anger Detta kanmotta lösas flera sätt,
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kansorteringssystemochautomatiskaidagexempelvis finns somsvars-
Ävenflestae-postreklam i deobeställd e-postprogram.hantera mer

utveckling.underellermarknadenfinns äravancerade system
medenlighetinäringslivetSammanfattningsvis att rege-anser

fråganhanterasjälvtfå möjlighetbörintentionerringens att om
regleringinnane-postreklam övervägs.obeställd en
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Särskilt yttrande Kjell Skoglundexpertenav

E-post verktyg för marknadsföringsom

Utredaren har haft uppdrag undersöka och kartlägga vilkaattsom
speciella problem främst marknadsrättslig kan uppkommanaturav som
vid konsumentköp Internet eller andraöver nätverköppna samt att ana-
lysera konsumentens skydd i detta avseende behöver stärkas och,om

så fallet, på vilketär detta lämpligen bör ske.sättom
När det frågangäller hur reglering användningenom e-posten av av

verktyg för marknadsföring börett utredarensom ut, attse menar rege-
ringen vid genomförandet de EU-direktiv där denna fråga behandlas,av
bör utnyttja möjligheten föreskriva näringsidkare vid marknads-att att
föring till konsument inte får använda eller andra liknade tekni-e-post
ker för distanskommunikation inte konsumenten har medgett detom
förhand.

I nyligen utkommen departementspromemoria Ds 1999:35en
Ändringar marknadsföringslageni 1994:450 fråganhar behandlats
och konkreta lagförslag lämnats hur direktiven i denna del skall genom-
föras. Promemorian föremål förär remiss och IT-kommissionen har
möjlighet synpunkter.att avge

Användningen i marknadsföringssyfte frågae-post är IT-av en som
kommissionens IT-rättsliga Observatorium tidigare har behandlat i ett
projekt. Resultatet därav finns dokumenterat i Observatoriets rapport
nr 5/98 Spam l Dokumentation från samtaltvå företeelseom en ny-
och dess rättsliga konsekvenser. Denna låg till grund förrapport en
skrivelse från Observatoriet till IT-kommissionen. I skrivelsen pekade
Observatoriet några omständigheter borde beaktas i det vidaresom
arbetet. Kommissionen överlärrmade Observatoriets skrivelse och rap-

till regeringen och pekade dåport behovet internationell aktuali-av
sering och möjligheten använda olika tekniskaatt hjälpmedel förav

hantera inkommandeatt på begränsarsätte-post denett enskildessom
behov del obeställdatt taav av e-post.

Både utredaren och i promemorian försav varförresonemang om
den föreslagna modellen föredra.är Vad jag saknaratt dockär en ana-
lys hur den föreslagna metoden i praktikenav skall fungera i den
utveckling kan skönjas och både Observatorietsom och IT-kom-som
missionen pekade på i sina skrivelser. På ställe i promemorianett
orrmänms exempelvis näringsidkare förstatt skriftligen skall kon-en
takta konsumenten, för få användaatt för marknads-senare e-posten
föring Ds:en sid. 97.

Jag såledesär inte helt övertygad argumenteringen det påsättav att
vilket denna fråga föreslås regleras utredaren och i promemorianav är
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det lämpliga Jag vill med mitt yttrande därförsättet. enbart pekamest
på jag inte idag kan ställa mig helt bakom förslag,utredarens detatt när

frågangäller hur regleringen användningen e-post ettom av av som
verktyg för marknadsföring bör lösas.

I arbetet med remissen förslagen till ändringar iöver marknads-
föringslagen kommer Observatoriet och IT-kommissionen diskuteraatt
frågan vidare.
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Kommittedirektiv

IT-samhälletiKonsumenträttigheter Dir.

1998:64

1998.30 juliregeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

speciellavilkakartläggaundersöka ochskallutredaresärskildEn
ställaskanmarknadsrättslig konsumentenfrämstproblem natur somav

informations-ikommunikationelektroniskmedinför i samband
analysskall följasdenna inventeringsamhället. Resultatet omenavav

såoch,behöver stärkasdetta avseende ärskydd ikonsumentens om
ske.lämpligen börpå vilka dettafallet, sätt

Bakgrund

Inledning

förinformationsteknik möjligheterIT innebärAnvändning storaav
får lättaresin ställning marknaden. Destärkakonsumenterna att

tillgånginformation till utbudtillgång ochtill viktig störreett av varor
priser.sikt kan främja konkurrensen och lägretjänster,och vilket ge

tillgång till serviceförbättradInformationstekniken kan medföraäven
såsom i glesbygd. Förför vissa äldre boendeoch attgrupper

krävs emellertid dekonsumenterna skall kunna teknikendra attnytta av
vågar måste förtroende förkan använda kännaoch Konsumenternaden.

IT.

Utvecklingen marknadsföring och handel Internetav genom

Internet används bl.a. för marknadsföring. kan företagGenom Internet
vidmakthållaskapa och information, lanserakundrelationer, sprida

ocksåvarumärken och ibedriva försäljning. kan utnyttjasInternet
kombination områdetmed andra medier. Inom för s.k. interaktiv
marknadsföring används kombinationer olika medier. Exempelvisav
kan i TV-reklam hänvisa innehållertill webbplatsman en som
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ytterligare reklam/inforrnation. Företagen vill med den teknikennya
uppnå bättre och kostnadseffektiva relationer med konsumenterna.mer
En de metoderna kommit till användningsenaste s.k.av ärsom one-to-

marketing, dvs. riktad marknadsföring till enskild Dennaone en person.
marknadsföring billigaretyp denär traditionellaän och detav gör

dessutom möjligt för företagen skräddarsy information och reklamatt
till konsumentema.

Hösten 1997 hade uppskattningsvis två miljoner användare tillgång
till Internet i Sverige. Man räknar med handeln Internetatt genom
kommer öka explosionsartat.att

Tidigare pågåendeoch utredningsarbete m.m.

Inrikesdepartementet arrangerade hösten 1997 i samarbete med bl.a.
IT-kommissionen seminarium konsumenträttigheterett i informa-om
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Utredningen elektronisk dokumenthantering IT-utredningenom
behandlade i sitt betänkande Elektronisk dokumenthantering SOU
1996:40 olika avtalsrättsliga frågor kan aktualiseras i IT-miljön,som

i samband medt.ex. avtal träffas via Internet. IT-utredningen fannsom
avtalslagens regler iatt huvudsak kan tillämpas och fungera vidäven

elektronisk kommunikation. Utredningen föreslog i sitt betänkande
endast den ändringen i avtalslagen frågan ståratt riskenom vem som
för meddelande förvanskasatt ett under befordran skall regleras på

sätt när meddelande försenassamma ett eller intesom kommer fram.
Betänkandet i denna del bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Utredningen elektroniska överlämnade i januariom 1998 sittpengar
delbetänkande, E-pengar näringsrättsliga frågor SOU 1998:14.-
Utredningen skall i det fortsatta arbetet kartlägga vilka civilrättsliga
bestämmelser i svensk lagstiftning tillämpligaär digitalasom
pengar.

Departementspromemorian Digitala signaturer teknisk och juri-en-disk översikt Ds 1998: 14 avseddär underlagutgöra föratt Regerings-
kansliets fortsatta arbete med svensk politik inom områdeten
för digitala signaturer.

Regeringen överlämnade i juli 1998 skrivelse till riksdagenen om
elektronisk handel skr.1997/98: 190. I skrivelsen redovisar regeringen
utgångspunkter för samlad politik för främja elektronisken att handel
och sammanhållen översiktger en olika frågoröver berörssom av
utvecklingen handeln.av
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aspekterInternationella

ochkommunikationelektroniskmedsambandiMarknadsföring
tilllederDetgränsöverskridande.sintillhandel naturelektronisk är

konsu-verkandirekta utsattareklamensövervägandensärskilda om
vilseledandemedtillkomma rättakanhuroch manment omgrupper

förmedlas gräns-överreklamoönskadellerreklamotillbörlig somoch
tekniken.via den nyaerna

handel kanelektroniskochmarknadsföring manbådegällerdetNär
såvältillämpasskalllaglandsvilketfrågoraktualisera somom

avtalmarknadsföringotillbörligellervilseledande somifrågasatt
domstolar ärlandsvilketuppkommafrågan somkanVidareköp.och

Sådanatvister.slitaellerreklamenifrågasätta attdenbehöriga prövaatt
Menutveckling.inforrnationssamhälletsföljdtillfrågor inteär avnya

kommunicerakanmedochiaktualitetförnyad attfår numerade
följd. Dessutomkontakterinternationellaökademedelektroniskt som

frågortilllederDettaganska attalltjämtinformationsteknik avnytt.är
aktualiseraskantidigareaktuellavaritinternationell natur som

återigen.

Norden

1998februariStockholm iikonsumentrninistermötetnordiskaVid det
framtagandet gemensamtnå lösningar ettsökabeslutades avgenomatt

vilkamarknadsföringssed,godbestämmelsertillförslagnordiskt om
ochiregler ämnetHandelskammarensInternationellaskulle bygga
Ettmarknadsföringen.förhållningssätt ietisktföruttryck ettettvara

nordiskteventuelltunderlag förskulle kunna ettutgörasådant förslag
marknadsföringssed ärgod attEU-reglerförinitiativ i EU. Skälet om

förbarainteminimikravuppnåkunnasådana skullemedman
sådan. Reglernaotillbörligförmarknadsföring ävenvilseledande utan

På dettaIT-medier.viamarknadsföringför bl.a.gällaskulle kunna nya
detundersökabörsamarbetenordisktibeslöts omävenmöte att man

i ljusetköplagamaochavtals-nordiskadebehovfinns avöverattett se
IT-utvecklingen.

juli 1997ii Oslokonsumentrninistramas mötePå nordiskade
marknadsföringförreglerframskallförslagbeslutades tasatt ett om

skullesådant förslagIT. Ettdet gällerochriktad barn närmot unga
initiativ i EU. Ettnordiskteventuelltförunderlagkunna utgöra ett

reglerländernasnordiskajämföra demedpåbörjatshararbete omatt
ochtill barnmarknadsföring riktad unga.



248 Bilaga 1 SOU 1999:106

EU

I maj 1997 EG-direktivantogs konsumentskyddett vid distansavtalom
EGT L 144, 4.6.97, 5.19. Direktivet syftar till underlättaatt varors
och tjänsters fria rörlighet och stärka konsumentskyddet vid köp av

och tjänster i de fall köparevaror och säljare inte träffar varandra i
samband med avtal ingåsatt t.ex. vid postorderförsäljning,
telefonförsäljning och försäljning via Internet. Direktivet, skallsom

genomfört den 4 junivara 2000,senast innehåller bl.a. bestämmelser
säljarens inforrnationsskyldighetom och konsumentens ångerrätt.

Arbete med genomföra direktivetatt pågår och sker i samråd med de
övriga nordiska länderna.

Ett direktiv förbudsföreläggande förom skydda konsumenternasatt
intressen slutligtantogs konsumentrninisterrådet den 23 april 1998
EGT L 166, 11.6.98, s.51. Enligt direktivet offentliga ochges organ
konsumentorganisationer förarätt talan iatt andra medlemsstater vid
gränsöverskridande överträdelser enligt vissa i direktivet angivna andra
direktiv till skydd för konsumenter.

Vid detta konsumentrninisterråd presenterade Sverige också noten
konsumenträttigheterom i informationssamhället. Syftet med rege-ringens initiativ bl.a. framhålla frågansattvar vikt och verka föratt att

den blir de prioriterade frågornaen av i framtidens gemensamma
konsumentpolitik.

Slutligen bör här nämnas det inom EU pågåratt arbete med att ta
fram direktiv digitalaett signaturer.om

OECD

Inom OECD pågår arbete beträffandeett elektronisk handel för fast-att
ställa riktlinjer för konsumentskydd i det globala informationssamhäl-
let. Syftet med riktlinjerna bl.a.är säkerställaatt konsumenteratt har

skydd vid kommersiellasamma transaktioner över de elektroniska
näten de har vid formsom handel.annan av

UNCITRAL

FN:s handelsrättskommission, UNCITRAL, har arbetsgrupp fören
elektronisk handel. Gruppen har utarbetat modellag för elektronisken
handel 1996.antogs Inomsom UNICITRAL pågår för närvarande ettarbete med framatt modellreglerta för digitala signaturer.
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uppdragetutgångspunkter förochProblemställningar

Inledning

via detjänstermedkontaktikommerkonsumenterAlltfler nya
dessamöjligheterdeupptäckerDeelektroniska näten. stora som

ocksåmöjligheternademedförSamtidigterbjuder.tjänster nyanya
tjänsternaanvändningenFörmånga konsumenter.förproblem att av
fåochför konsumenternavillkorrimliga storskekunnaskall en

ochproblemvilkamåste analyssamhället görasispridning aven
tilluppstå. analysenLedertänkaskanfinns ellersvårigheter somsom

undersöka hurfinns, börsådana problembedömningen manatt man
med dem.tillkan kommabästa rättasätt

analys. Detprobleminventering ochsåledes behovfinnsDet enav
medberöringharfrågeställningarsituationer ochfrämstgäller som

stärkabehovetförsta hand börImarknadsrätten.vissa delar attavav
reklammarknadsföring ochdet gällerställningkonsumenternas när

övervägas.
Även ingårinför deställaskankonsumenter närproblemde som

ellerelektroniskt, via Internet, närhandlaröverenskommelser eller t.ex.
visa sig motiveratkan därvidutredas. Detdatorutrustning börde köper

någon formområden det finns behovvilkaundersökaatt av avsom
konsumentskydd.ökat

gränsöverskridandeutnyttjas tillkanInformationstekniken
fördelar för konsumenterna.innebärhandel, vilketinformation och

tillupphovgränsöverskridande handelnEmellertid kan den även ge
detMarknadens aktörer harsärskilda problem för konsumenterna.

initiativ tillnationellt tagitinternationella planet men även att
andra former självregleranderiktlinjer ochutveckla etiskat.ex. av

åtgärder sammanhang här aktuella.i de ärsom
debörinformationstekniken utnyttjas landgränsema,När över

uppmärksammas.särskilda detta kan upphov tillproblem som ge

Personlig integritet

på billigt ochInternet marknadsförare verktyg för ettett attger
effektivt in detaljerade konsumenter kansamla uppgiftersätt somom
användas i marknadsföringen till Uppgifter konsumenter kandem. om
registreras i meddels konsumentprofiler byggs sambandattgenom upp
konsumenternas inköp, dels konsumenterna lämnarattgenom
information påde enkäter eller deltar i tävlingar.när t.ex. svarar
Registrering spår.kan ske bruk s.k. elektroniskaäven genom av
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Så länge konsumenten införståddär med uppgifter samlas ochatt
insamlingen har klart syfte kan denna formatt ett samspel mellanav

varamarknadsföraren och konsumenten till fördel bådaför parter.
Säljaren får vad den enskilda kunden vill haveta och kunden kan
precisera sina önskemål. När det däremot inte råder jämvikt mellanen

exempelvis konsumentenparterna, när ellerär barn eller närettung
uppgifter konsumenten samlas in under falska förespeglingar, fårom
företaget kanövertag utnyttjas i otillbörligtett syfte.som

Det angelägetär den registreras inser konsekvensernaatt som attav
registeruppgiften honom eller henne samlas in. Om detta inte sker,om
riskerar tilliten till IT-systemet snabbt förlorad. Skyddetatt mot
intrång i den personliga integriteten viktigt.är Den riksdagenav
nyligen beslutade personuppgiftslagen 1998:204, träder i kraftsom
den 24 oktober 1998 och genomför EG-direktivet skydd försom om
enskilda med påavseende behandling personuppgifterpersoner ochav

det fria flödet sådana uppgifter EGT L 281,om 23.11.1995,av nr s.
31, betydelsefulltär verktyg förett skydda människor derasatt mot att
personliga integritet kränks behandling personuppgifter.genom av

Ett skydd detta slag angelägetär i samband medav att
näringsidkaren eller marknadsföraren i föroch sin verksamhet inhämtar
och utnyttjar information konsumenter användning IT.om genom av
Det kan finnas behov undersöka det kan föreliggaatt speciellaav om
integritetsproblem för konsumenter i anslutning till sådanen
näringsverksamhet.

Marknadsföring

Marknadsföringslagen innehåller regler för marknadsföring gällersom
generellt reklammedium. Lagenoavsett gäller för reklam inom Sverige,

varifrån den kommer.oavsett Den gäller också för de fall reklamennär
endast delvis riktar sig till den svenska marknaden.

För reklam med hjälp IT gäller krav förav samma som annan
reklam. Det skall finnas reklamangivelse, sändaruppgift, relevant
information m.m.

Beträffande IT reklammedium aktualiserassom emellertid särskilda
frågeställningar kan problematiska frånsom konsumentsyn-vara sett
punkt. Det interaktiva inslaget, dvs. samspelet mellan användaren och
datorn vid användningen, sådanär frågat.ex. bör uppmärksam-en som

den får särskildatt verkanmas genom exempelvis barn ochmot unga,
specielltär påverkbara ochsom konsumenter.utsatta Det finnssom

därför behov särskilt undersökaatt det finnsav speciella problemom
förknippade med reklam i de medierna riktad till dennanya grupp.
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behövakansammanhangi dettaÄven konsumentproblemslagandra av
belysas.

reklamOönskad via e-post

exempelvistillreklamadresseringspecifikochbillig e-möjliggörIT
fråne-postreklamfårkonsumenterförekommerDetpostadresser. att

något intressevisatellermedkontakthaftintetidigaredeföretag som
för.

modem,hjälpmedsin etthämtar e-postflestaDe avpersoner
fårKonsumenternaringsIntemetleverantör genomvarigenom upp.en

intefalli vissadeför reklambetalatelefonräkningenpådebitering som
telefaxrek-oönskadviduppkommakanproblemLiknandevill ha.alls

lam.
fråga för densådan bliroönskadoche-postreklamFrågan enom

distans-vidkonsumentskyddEG-direktivetlagstiftarensvenska när om
bestämmelseinnehåller nämligenDirektivetgenomföras.skallavtal en

telefax, förbl.a.tekniker,vissaanvändningenbegränsningar avavom
distanskommunikation.

frågorandraVissa

svårkan trängatillhandahålls IT attinformationDen varagenomsom
förändrasoch dessutomomfattandeoftadengrund ärigenom attav

svårt konsumentenförgångermånga attdärförkansnabbt. Det vara
förutsättningarochspeciella egenskaperMedietsgäller.vadveta som

beställningarochbeställningarförhastadetillledamöjligenkan avt.ex.
förkonsekvensernegativaandrauppkommakan detVidaremisstag.

följd tekniken.tillkonsumenterna av
denkanofta intesäljaren avgöraproblemEtt är att vemannat

exempelvisköparen ärdärmed inteSäljarenriktiga köparen är. vet om
ingås skriftligefteravtalingå samband medavtal. Ibehörig attettatt

får detorderbekräftelse,telefon ochbeställning, numeragenomper
frågar efternäringsidkarengod affärssedtillhöra att omanses

dennaundersökaunderårig. finns behovDetavtalsparten är att omav
elektronisk handel.vidtillämpastillämpas eller börsed även

ochsäljarentillofta inte känna ärVidare kan konsumenten varvem
riskeradärmedkanbefinner sig. Konsumentenhan eller hon att t.ex.

köptreklameraellermöjligheten avbeställaförlora attatt enen vara
sig felaktig.visat varavara som
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Eftersom den elektroniska handeln mellan företag och konsumenter
i ökande utsträckning internationellär kan exempelvis frågan upp-
komma köp ingåtts,har fråga måsteett bedömasom var en motsom
bakgrund de speciella förhållanden kännetecknar denav som nya
teknik används. Det också många gångerär förenat medsom praktiska
svårigheter för konsument vid gränsöverskridandeatt elektronisken
handel få sin sak prövad, det uppstår tvist. Att säljaren befinnerom en
sig i utlandet eller talar främmande språk kan bidraett till svårig-
heterna. Emellertid kan det finnasäven andra omständigheter för-som
svårar eller omintetgör konsumenternas möjligheter till tvistlösning

sig den kan ske i domstol eller utanför dennavare nu sätt.annat
I traditionell handel uppkommer ibland frågor och i månvadom en

konsument bundenär standardvillkor han eller hon inte harav som sett.
Vid köp i exempelvis butik åtminstonedetär möjligt föreen att
avtalets ingående del köpeavtalsvillkoren.ta Vid köp på Internetav
däremot har möjligheten del villkoren i förvägatt ta hittills inte varitav
självklar. Det kan svårt både hitta och granskaatt villkoren innanvara

avtal träffas. Menett samtidigt bör den tekniken medföra detnya att
blir enklare för företag detgöra möjligt för konsumenteratt delatt ta av
och granska avtalsvillkor.

Vid det nationella genomförandet EG-direktivet konsument-av om
skydd vid distansavtal kommer frågor har samband med konsu-som

avtalsbundenhetmentens behandlas.att
Det finns också behov undersöka konsumenteratt påav om annat

eller påsätt andra områden är i övrigt.än Exempelvisutsatta kanmer
det till följd den tekniska utvecklingen IT-områdetav behöva resas
vissa informationskrav i samband med den elektroniska handeln.

Det finns behov undersöka konsumentenatt bör haav särskiltom ett
skydd vid överföring s.k. mjukvaror till honom eller henne,av eftersom
det exempelvis kan svårt konstateraatt fel ivara mjukvaraettom en
fanns innan konsumenten förde mjukvaranöver till den egna person-
datorn. Köp Intemetpaket,t.ex. ett där bådeav utrustningsvaran och
abonnemangstjänsten ingår, kan också aktualisera särskilda problem

kan behöva undersökas frånsom konsumentperspektiv.ett
Vid installation i köparensettav persondator kanprogram man

tänka sig köparens befintligaatt utrustning skadas till följd problemav
i samband med installationen. Det kan kanske förekommaäven nega-
tiva konsekvenser för konsumenter till följd de får bristfälligaattav
anvisningar och dålig service i samband med fårde datorstödatt vid
installation. Konsumentproblem och därav föranledda ansvarsfrågor i
samband med konsumenters köp IT-utrustning bör undersökas.av
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Uppdraget

speciellavilkakartläggaundersöka ochskallutredaresärskildEn
ställaskankonsumentenmarknadsrättsligfrämstproblem natur somav

informationssarnhäl-ikommunikationelektroniskmedi sambandinför
konsu-analysskall följasinventeringdennaResultatetlet. omav enav

påså fallet,och,stärkas äravseende behöveri dettaskydd ommentens
lämpligen bör ske.vilka dettasätt

frågor.följandeanalyserasärskiltskallUtredaren

iför konsumenterintegritetsproblemspeciellaföreliggaOm det kan0
sinföri ochnäringsidkare/marknadsföraresamband med att

information konsumenterutnyttjarochinhämtarverksamhet genomom
användning IT.av

föreliggermarknadsföring via Internetsamband medOm det i0
såsom ochbarnkonsumentgrupperför särskiltskyddsbehov utsatta

ungdom.
undgåkunnaför konsumenterfinnsvilka möjligheter detOm att0

viaoönskad reklam e-post.

kande problem konsumenterinventeraskall vidareUtredaren som
de köperhandel, via Internet, ellerelektroniskinför vid närställas t.ex.

frågor.följandesärskilt uppmärksammadärviddatorutrustning och

med hjälpde handlarOm konsumenter närär utsatta avmer0
uppstår svårigheteroch detinformationsteknik, via Internet,t.ex. om

påbefinner sig okändsäljaren okänd ellerför därförkonsumenten äratt
sin inte kan den riktigesäljaren iplats eller därför avgöraturatt vem

köparen är.
område övrigt medföriutvecklingen informationsteknikensOm0

elektronisk handel.för vidnegativa konsekvenser konsumenternaandra
vid köpuppstår några konsumenternaOm det särskilda problem för0

både utrustning ochIT-utrustning och s.k. Intemetpaket, därav
ingår.abonnemang

uppstår några samband med skadorOm särskilda problem idet0
i samband medkonsumentens IT-utrustning ellereller programvaror

installation, servicevid köp,andra skador drabbar konsumentensom
IT-utrustning.och abonnemang det gällernär

någoni bedömning finns behovAnalysen skall detutmynna aven om
Utgångspunktenform ökat konsumentskydd i aktuella fall. skallav

stärka rättigheter i informationssamhället.konsumenternas Detattvara
ingår dock inte i lagförslag.utredarens uppdrag lämnaatt
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Internationellt perspektiv

Utredaren skall slutligen behandla de frågor frånoch problem
konsumentsynpunkt har samband med gränsöverskridandesom
marknadsföring och handel med hjälp informationsteknik.av

Arbetets bedrivande

Utredaren skall i sitt samrådaarbete med berörda myndigheter och
beakta det internationella arbete pågår på området. Utredaren skallsom
vidare samordna sitt arbete med det nationella arbete pågår frågaisom

elektronisk handel och genomförande EG:s direktivom av om
konsumentskydd vid distansavtal hålla sig underrättad detsamt om
nordiska projektarbete pågår beträffande konsumenter och IT.som

Utredaren bör föra dialog med konsumenter och derasen
företrädare andra intressenter såsom företrädare för näringslivet.samt

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt
dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiskaatt konsekvenser
dir.l992:50, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt
dir.1994: 124 och redovisa konsekvenser för brottslighetenatt och det
brottsförebyggande arbetet dir.l996:49. De förslag lärrmas skallsom
vidare i linje med regeringens målsättning med frånvara en
miljösynpunkt hållbar utveckling i samhället.

I analysarbetet och vid konsekvensbeskrivningar regleringamaav
skall utredaren i tillämpliga delar följa regeringens beslut den l
september 1994 ordning för systematisk genomgång iom en
Regeringskansliet företagsregler, liksom de checklistorav m.m. som

i beslutet.anges
Utredarens förslag skall redovisas den 1 oktober 1999.senast

Inrikesdepartementet
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undersökningoch ITKonsumenter en-
TEMO ABgjord av

på uppdrag av
1998:06IT-samhället In.konsumenträttigheter iUtredningen om
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Inledning

Bakgrund och syfte

Regeringen 1998-07-30 särskild utredare i uppdraggav en att
undersöka och kartlägga vilka speciella problem främstav
marknadsrättslig konsumenten kan ställas inför inatur sambandsom
med elektronisk kommunikation i inforrnationssamhället. Genom
användandet informationsteknik får konsumenten lättare tillgång tillav
viktig information, och tjänster. Detta kan sikt främjavaror
konkurrensen och lägre priser. IT kan också bidra till bättre servicege
för vissa exempelvis äldre, funktionshindrade och boendegrupper, som
i glesbygd. För konsumenterna ska kunna draatt teknikennytta av
krävs dock de kan vågaroch använda den.att Därför ombeds utredaren
i direktiven analysera vilka problematt och svårigheter existerarsom
eller kan tänkas uppstå i samband med den IT-tekniken.nya

Denna undersökning ska bidra till beskrivning ochen av en
förståelse för IT-teknikens positiva och negativa sidor för
konsumenten. områdenDe belyses i studien främst inköpär IT-som av
utrustning kommunikation och handelsamt på Internet. Ett viktigt
problemområde konsumenternasär upplevelse integritet ochav
säkerhet i samband med Intemetanvändning.

Målgrupp

De ingår i undersökningen rekryteradepersoner ärsom enligt följande
generella krav:

har Intemetabonnemang ellereget tillgång0 till Internet
har handlat/funderat på handla på0 Internetatt varor
bör ha privat inköpt dator0 egen,

Med utgångspunkt från dessa generella krav, har gruppdeltagama
rekryterats med strävan jämn ålders- ochmot könsfördelning.en

Gruppdeltagama rekryteradeär via telefon. Urvalsbasen TEMO:sär
databas för postala orrmibusundersökningar PO. Från PO:n valdes de

uppgivitut de har datorattsom hemma och surfar Interneten
regelbundet. Vidare rekryterades några gmppdeltagare via
datautbildningar vid ABF i Stockholms län.
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ålder enligtkön ochfördeladeslutliga gruppdeltagamaDe är
tabell:följande

KvinnorKvinnorKvinnorMänMän Män
år årårår år 18-29 30-44 45-år 45-18-29 30-44

O2 112 0Grupp 1
O0l l3 lGrupp 2

2 1 113 lGrupp 3
O2 O0 13Grupp 4

24 7 1211Totalt

deverkligheten; dei speglarFördelningen är mestatt yngregrupperna
Intemetanvändama.hängivna dator- och

Tid och plats

genomfördes i Stockholm vid City Hotel,Samtliga gruppdiskussioner
två måndagen två tisdagendecember och den 8Slöjdgatan, den 7

december.

Kontaktperson

Kontaktperson varithos kunden har Ulf Ljungdahl vid departementens
utredningsavdelning i Malmö.

Angående rapporten

I finns mängd citat såkodade kanärrapporten atten som man se
gruppdeltagarens ålder.kön och Undersökningen genomfördär ett
mycket begränsat antal och resultaten därförbör tolkas medpersoner

försiktighet. frånResultaten kvalitativ undersökning kan intestor en
generaliseras, ska indikation hur enskilda individerutan ses som en
förhåller sig till frågeområde.problem ellerett

Sammanfattning

mångaFör konsumenter Intemetanvändningen huvudorsakemaär en av
till datorinnehav. Internet har kommunikationskanalöppnat en ny som
används för fritidsaktiviteter, upprätthållande och utveckling socialaav

9 19-1555KonsumenternaochIT



258 Bilaga 2 SOU 1999:106

kontakter och arbete, informationssökning och handel med tjänster och
varor.

För många gruppdeltagama e-postkommunikationär ochav
informationssökning på de viktigastenätet sidorna Intemetanvänd-av
ningen. Internet kommunikationsform,är både kompletteraren ny som
och andraersätter kommunikationsformer. Den öppnar möjligheternya

få information i olikaatt tjänsterämnen, och produkter.om
Vad gäller handel med och tjänster Internet tillär delarvaror stora

dock Konsumenternaoprövat. tvekar fortfarande inför bristande data-
säkerhet vid beställningar och kortköp och problem med leveranser.
Man ocksåär osäker konsumentens rättigheter någonting gårom

Osäkerhetennätet.snett blir längrestörre det geografiska och
kulturella avståndet till försäljaren.är Många hellervaror anser man
inte lämpade för handel Internet, vill och känna påman se varan.
Tidsbesparande tjänster dockär uppskattade. Hit hör biljettbokning och
banktjänster.

Reklam på Internet betraktar användarna ungefär sättsamma som
reklam; värjer sig för mängden.annan Gruppdeltagamaman önskar

filter, diskuterar också möjligheterna tillmen skräddarsydd reklam.
Flera reflekterar över reklam på Internetatt effektiv,är dåmer
konsumenten koncentreradär framför datorn vidmer TV:nän eller

Åbakom tidningen. andra sidan Internetär interaktiven
kommunikationsform du kan välja vad du söker eller vad du villupp-
lämna.

För fler ska kunna njutaatt de positiva följderna IT-av av
användning och Internet behövs möjligen bättre stöd tillett
konsumenten från försäljama, vid både inköp och installation av
utrustning vid problem hård-medsamt och mjukvara. Med ledning av
de genomförda gruppdiskussionema blir IT endast förmånannars en
för ITV-kunnigadem med ochvänner anhöriga.

Resultaten i sammandrag

Orsaker till datorinköp

Många deltagare i gruppdiskussionemaunga har förkunskaper omdatorer från föräldrar eller skola och inte minst från datorintresserade
vänner. De äldre deltagarna har ofta inhämtat kunskap via arbetet.
Arbete och utbildning har på det utgjortsättet inspirationskälla fören
datorköp. Några också huvudorsakenuppger att till datorinköpet varförmånliga erbjudanden datorköp via arbetsgivaren.om
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hadejobbet. ingenJagbilligtdetförskaflade dator"Jag att genomvar
Internet-ficktill.den Såanvändaskullevad jag mananing om

25kul. " Mverkadedetköpet,påabonnemang

43Kkunde motstå. "jobbetfrån inteerbjudandebra"Ett mansom

dator.halivsnödvändighetdetandra attFör är en

K 49klarar sig inte.dator.ha Annarsmåste ju"Man man

nämndes.datorköpettillorsakerkonkretaFlera mer

hemifrånSkolarbete/Arbete
skrivandeKreativt

Föreningsliv
spelUnderhållning, spela

skullsurfandetsförSurfa
viaInformationssökning Internet

via InternetKommunikation
web-designdatorer,sigLära mer om

spelvill spelaBarnen

ifred. 50 med barndator Mhafår sin"A inte egenmannnars

arbetstid. "surfa påsurfa, kanfördatorn främst inteköpte jag"Jag att
M 27

för har mångaochför spelför jag"Egentligen noje, attrent
26utlandskontakter. M

till internetabonnemangOrsaker

intimtför fleraföregående datorinköpetframgår avsnittSom ärav
med Internetförsta kontaktenlntemetanvändning. Denförknippat med

villMånga arbetet,på har Internetarbetsplatsen.har ofta skett men
surfa ohejdat.möjlighetenha att

och spännande,jobbet och då det himlahade fått det på så"Vi nyttvar
leka helaockså. jobbet kandå ville ha det hemma Påså ju intejag man

och saker.tiden lära " M26sig
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Andra respondenter uttrycker deras intresse i takt medatt växte att
Internets exponering i samhället ökade. Företag börjadeute skylta med
sina WWW-adresser i reklamsammanhang och allt fler privatpersoner

Åretsköpte Intemetabonnemang efter kampanjer julk1app. Påsom
detta påverkades mångasätt själva köpa abonnemang.att

"I början det kul grej, intressant. " M 26var en

"Man nyfiken på allting början. "i M 58var

"Det klart ska ha det.är " M 27att man

Många attraherades också möjligheterna vad gäller kommunikationav
och informationssökning:

"Det blir ha helt uppslagsverk hemma.att ett ViII loggarsom någotvetaman
och kollar.in " M 27man

Bland orsakerna till Intemetabonnemanget nämndes:

Nyfiken, nyhetens behag, spännande
Fördriva tiden
Gratisabonnemang
Kommunikation med och bekantavänner
Kommunikation vid utlandsresor/utlandsarbete/utlandskontakter
Söka information
Distansstudier

Inköp och installation

Försäljare okunniga svåraoch förstå påsigatt
Vänner, bekanta och arbetskamrater får informera före och under
inköp
Försäljaren inte stöd hemma vid installationger
Vänner och familj hjälper till med installation
Manualema används i nödfall
Support för Internet har långa väntetider
Svårt kommuniceraatt med problemsupport med Internet, dåom

inte kan uppkopplad samtidigtman vara i telefonpratarsom man
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förståsvåraoch ärattityd attfelFörsäljare har

datorköpinförinformationsökerförkunskapermindremedflestaDe
förnågot tillhararbetskamrater. Ingen översochbekantahos vänner,

dåligaokunniga,försäljama attärförsäljare. De flesta attanser
attityd.feloch harförklara

försäljaren. Hankompis gränssnittanvände"Jag min motsom
hade lättastförstod Hannågonting.förstod inteförsäljaren jaginte att

30förkortningar. Mmedkommuniceraatt

vad handirekt från inteblir 19, gymnasiet, pratarPeterDe vetsura.
23" Kom.

desåsälja TV-apparater,gick Thorn. Depå"Jag in är mest attvana
jättemycket.sådär " K 27intevisste ju

lite bättre. Dentuffa killardetStormarknad"På City vetär somunga,
26riktig besserwisser. " Mhjälpte mig var ensom

efter heller. 29vad ska fråga Kriktigt"Man ju intevet man

påförsäljning.jobbar med De sitterbra datorerpå inte"De ärsom
kronor månaden. " K 27dataföretag med 30-40 000 inågot

från installationfått något försäljama vidstödsig haIngen avanser
inte kommer hem. Denhård- eftersom försäljamaeller mjukvara,

duteoretisk. Hjälpen behöverfår i butiken förinformation du är
sitter vid datorn.hemma, dunär

skulle baradet ide fråga.kommer hem, så De"De ju inte ingenär att
hänvisa till manualerna. 27K

ha kunskaperplug and play."Alla paket Man måsteprecis juju inteär
finns bra manualer.installera det " M 20i ävenatt om

Även de gruppdeltagama installationdatorkunniga är ettattmer anser
problemområde.

väl dator funkar den jättebra, det hemskt"När juär är manen men om
absolut kunnig och får problem. fascinerad folkalls Jaginte är är över när

på PC de klarar det. 26" M nätverksansvarigsinsätter att av
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Någon kommenterar ovanstående med:

"Ja, det tillfällighetju ingenär Lap Power kronor9att i minutentar
för teleservice. " M 26

Kompis bästa support

Många använder eller familjvänner installatör.som

"Jag hemtog väninna hurvisste installerade drivrutiner.en som man
K 27

Detta har dock sina sidor.

"Man kan dra lite försig det. Jag har med kanvännermassor som
data. När har frågat flera gånger, så känner detman att är attman som
ringa någon läkare, alla ska haär konsultationer hela tiden.som " K 27

Manualema använder då problem uppstår och inte kan klaraman man
dem med trial and error.av

"Jag intetror att tittar på manualer överhuvudtaget.gemene Mman
26

"Man har oftast tidinte läsa manualerna direktatt fårnär man
grejorna. M 27

"Till sist använder dem. " M 50man

Problem vid inlämning datorer för reparation kommer ocksåav iupp
detta sammanhang

"Jag inte så rädd förär dem manualerna. Jag den inställningenär av
det klart detatt är går...Det bättreatt är använda manualeratt än att

lämna datorn,in då försvinner den månad K 25en

De lovade det skulleatt vecka, detIa tre." K 27, lämnattogen in
dator för disketten fastnat iatt diskettstationen

Några har Internet-support,använt det råder delade meningarmen om
hur det fungerar. Någon har haft problem vid installationen manualen-har inte itermersamma Problemsetup-menyn. medsom modemet före-
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pågåendeimittkopplasdatornbeskriver hurockså, flerakommer ner
surfning.

inte nätet.kommerinstallationen, utMånga klarar menav
problemdemed Intemet-supportkommunicerasvårtDet omär att

samtidigtuppkoppladinte kaneftersom mansomhar, varamanman
telefonabonnemang.ytterligareinte har ettmed support,pratar manom

fram.kommatiddetDessutom atttar

fåroch igen.försöka så ringafåroch såfår"Man ringa manmanupp
tillframkommaförochoch så har suttit väntat attfunkarDet inte man

helpdesken. " K 27

det bra. " Kgickframväl komsmidigt,det gåtthar när"F migör man
29

20kvällen. " Kklockan påefterhelstskaMan inte ringa sex

27får " Kfort, sittarelativtgår"Det tag.ettmanmen

E-post

funktionen InternetViktigaste
användningsområdenMånga

kommunikationssättTidseffektivt
telefonslår ochbrevmedoch till ochKompletterar som

kommunikationssätt
förraldrignätverketunderhålla socialadetmöjligheterGer att som

för andraprecissäkerhet,Viss bristande som
kommunikationsformer

krångligaförKrypteringsprogram0

kommunikationsfonnNy

både för yrkesmässigai skolan,arbetsplatsen ochE-post används
underhållaförPrivat används främstprivata kontakter.och atte-post

få iockså information och deltarelationerna, förde personliga attmen
söka arbete ochdiskussioner diskussionsgrupper,t newsgroups,ex

tippa.
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Många den effektiva kommunikationen viatar Du kanupp e—post.
skicka brev du vill ochnär du vill. En kontaktnär behövere-postsvara
inte betyda tidsåtgång. Du slipper artighetsfrasema och onödigtstor
prat. Det enkelt kommuniceraär flera samtidigt med hjälpatt av e-
post.

"Jag tycker mail bättre telefonnästan och brev tillsammans.är än Du
får det du vill M 26sagt säga.som

"Jag tycker det lättare hålla umgängeskretsär vid livatt stor viaen e-
mail telefon.via M 26än

"Man kan läsa dem vill och skriva demnär vill. M 25närman man

"Skickar Du vanligt brev det lång tid. Ringer du kommerså dutar inte
fram. mailaAtt går snabbt. " M 45

Säker e-post

En osäkerhet finns vad gäller leverans och säkerheten ie-postav
Felmeddelanden kommersystemen. ibland, inte alltid. Du kanmen

dessutom själv skicka fel adress. Oron finnsposten också att
systemadministratörer eller hackers intrång i brevlådan.gör

"Man kan låtsas någon Matt är 30man annan.

"Man skickar såinte jättehemliga saker. " K 23

"Jag litar inte på och litar fanjagposten inte på dem skötersom e-
kanDe läsaposten. min e-mail. " M 25

Många tycker dock sannolikheten någonatt skulle intressera sigatt för
just din liten.ärpost

"informationsflödet såjuär Vem skulle kunnaenormt stort. ochsitta
plocka ditt e-mail, detut intill omöjligt.är näst " M 26

Någon har krypteringsprogramanvänt Ävenjobbet, inte privat.men
finns betraktasom användandetprogrammen krångligt, mottagarensom

måste ha Några tycker säkerhetensamma program. viktigatt frågaär en
för i framtiden. Precise-post du behöver rekommendera brevsom ett
vill du kunna skicka säkert.e-post
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automatisktsker sådet lätt krypteringsprogram"Om något ärär som
ska välkomna. 27det " Mnågot man

betraktasMånga datasäkerhetssynpunkthotmail-adress, vilkethar ur
Å andra sidanproblematiskt privat e-postadress. ärän ensom mer

inte dittadressen du behöver namn.anonym, uppge

på internetHandla

intehandla den med InternetAtt poängenär stora0
oföränderligaDe handlar handlar i första hand "trygga",som

produkter
Vissa lämpar sig inte för handel distans0 varor
Avgifter för frakt det inte alltid sig handlalönargör att attmm
Internet

påska enkelt handla tillgänglighetDet nätet, är poängenattvara
Man impulshandlar inte Internet
Leverantörerna slarvar inte med beskrivning avtal och garantierav
Man slarvar själv med läsa avtal och garantieratt
Tveksamhet till säkerheten i systemen
Oro för konsumentens rättigheter vid fel i systemen
Stor misstänksamhet kort betalningssättmot som

påTro ökande säkerhet för påtransaktioner Internet
frånDet osäkertännu mer handla utländsk leverantörär att en

Flera använder Internet för informationssökning ochom varor
tjänster

Handla säkra varor

De flesta handlat på Internet har köpt oföränderligsom varor av mer
karaktär, inte varierar med försäljare, exempelvis böcker ellersom
skivor. Andra köpt fotoutrustning och datautrustning,ärvaror som man
såväl mjuk- hårdvara. ocksåMan kan tänka sig köpaattsom
exempelvis märkesvaror direkt från producenten, husgeråd ellersom
kläder. stårMärket för kända produkter, vet vad köper.man man
Många vill påtitta innan köper. En metod studeraärvaror attman man

i affären för sedan köpa dem billigare påute Somligaatt nätet.varorna
också dvsgör söker informationtvärtom, på Internet ochom varorna

går sedan och köper dem. Mat hör till mångaut skeptiskaärvaror som

l
l
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till påhandla Kött, grönsaker villnätet.att känna ochosv man se,
på,klämma basvaror kan möjligen handla distans.man

"Fortfarande vill jag fizsiskt. Skivor och böcker gårrentnog se varan
bra, mat M 38men

finnsDet egentligen marknadju föringen kläder och detsånt, villtyp
ju Det standardprodukterpåju marknaden finns.är " M 26man prova.

Avgifterna vid Intemetbeställning avseende frakt/hemköming mm
flera för höga för köpen ska löna sig. Detta skäl tillattanses av är ett

flera inte handlat överhuvudtaget.att nätet De flesta tveksammaär
till köpa kapitalvara Internet. Ingenatt har gjort det. Varornaen är
för dyra för ska några risker. Fåratt verkligen denta produktman man

beställt Man orolig förär och betalningssätt. Omman transport varan
skadas, ansvarig Kortköpär otänkbart.ärvem

Avtal och garantier

Alla fåttde bekräftelse beställningenatt via Manuppger äre-post.
dock enig avtal med säljaren beställningatt sker vidom om
ivägsändande beställningen, inte vid bekräftelsen.av

På frågan det för enkeltär handla, det skulle behövasatt flerom om
innan beställning sker,steg alla det inte behövs. Det fulltatt ärsvarar

tillräckligt får sin totala beställningatt och kontrollfrågaman se att en
kommer innan klickar för beställning. Någon tyckerupp detman att

kan svårt komma fram till beställningen,snarare att layouten påvara
hemsidan kan krånglig. Det måste också lätt handla,vara attvara

faller hela idén med handlaannars Internet detatt är-tillgängligheten helaär bådepoängen, vad gäller tider dygnetsom
och tidsåtgång.

"Det klick, klick, klickär och så beställer ochjag så det klart. " Kär
27

"Jag tycker inte kan beskylla företagenatt för ha det förman gjortatt
lätt. Det ska lätt.ju De vinner påju så det klartvara göra föratt att är
båda vad händer. " Kparter 20som

Risken köpa för mycketatt när betalas först finns påvarorna senare
ÅInternet, precis vid postorder. andra sidan finnssom sistaen
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betalarså dulängetillbakasändaellerhämtaintemöjlighet ut varanatt
faktura.ellerpostförskottmed hjälp av

till ochNågon tyckeraffären.ilockandeinte likaVarorna är som
impulshandla.få folkdåligapå Internet attförsäljama ärmed attatt

marknadsplats:kanske InternetspeglarcitatFöljande som

spenderatänkaskulle kunna mig stor"Jag menatt pengar,summaen
vad. 22på " Mintejag vet

26" Mdet på Internet.förbarahandlar är"Man inte attmer

de kommerde härAllabra haussat. atttror"Det positivt,är sommen
det. " K 27de kommer inte göratjäna attatt pengar,

iförsäljamagarantierochredovisning avtalVad gäller attmananserav
ellerlite godtrogensjälvkanskesig, ärSverige sköter attmen man

uppgifterna.kontrollendet gällerslarvig när av

ochmöjligtmed mycket garantiervill ha såflesta sidor"De omsom
18kan uppstå. " Mproblemför slippa deköpöppet att som

kolla villkoren. " M 27börjarhändaska väl något"Det innan man

och detläst ordentligtfel påsjälv.till Det jag inte"Det mittärär omupp en
20" Kvet man.

råkat någon oseriös försäljare.förIngen har ut

vid handelDatasäkerheten

skeptisk inställning till datasäkerheten. Manfinns härDet även seren
på Generellthemsidan äkta.inte säljaren och kan osäker ärvara om

svårare rättigheterhävda sinaflera haratt att somanser man
sigvid elektronisk handel. Vemkonsument ansvarettar om

någonting går i systemetsnett

finns vad säkerhetså mycket klåpare på ""Det intenätet är.vetsom
M 25

Någon någonloggat inberättar hur han hemsida där han handlatom
dåtidigare, hjälpmed lösenord. Datorn bekräftade inloggningenav

felmed användarnamn Ar Du i Skärholmen". Vad hadeHerman
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hänt med Herman någon beställt för 2000 kronor underom annan varor
hans lösenord

Betalningssättet för de flestaär postförskott eller faktura/postgiro.
Få kan tänka sig i dagsläget betala med kort viaatt Sammanätet.
diskussion förs vad gäller banktjänster. Vem någontar ansvaret om
knäcker min kod

"Det känns lotteri lämnatett när VISA-kortnummer.sitt "som utman
K 25

"Jag skulle kunna tänka chansamig med betala på VISA,att att jagom
harinte så mycket kvar kontot.på " K 27pengar

"Det känns osäkert kontokortsnummermina lagrasatt på något litet
företag. Jag vadinte de har för säkerhet.vet " M 26

Vad gäller banktjänster förtroendet ändåär förstörre kortköp.än
Många utnyttjar denna tjänst.

Många betalning med hjälptror att kort och också banktjänsterav
kommer bli allt säkrare. Då blir detatt möjlighet flera kan tänkaen som
sig utnyttja. Vissa påpekaratt det också finnsatt osäkerhet dåävenen

lämnar sitt kort på affärer eller iman för betalning,restauranger detta
inteär unikt för handel Internet.

Ju längre bort desto osäkrare

En diskussion handla svenskt kontrarunt att handla utländskt visaratt
osäkerheten vid köp frånatt utländsk leverantör är De flestastörre.

sig huruvida de inneveta påäranser utländsk hemsida/leverantör,en
viss osäkerhet finns.men en

"Sidan kan stå på svenska samtidigt det inte svensktärsom ett
företag. " M 22

Få har handlat från försäljare utanför Sverige. Det fysiska och kultur-
ella avståndet medför svårigheter redaatt eventuella problem vidupp
köpet, flera. Skillnader i konsumentensanser rättigheter mellan olika
länder, bristande avtal, tullkontroller andraär Jumm orosmoment.
längre bort från Sverige kommer desto blirstörre osäkerheten.man
EU-ländema och USA mindreär problemett länderän utanför
västvärlden.
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skumtsurfar omkring någotosäker inågotblir"Man ju när manmer
adresskanskedu någonharSverigenågot Iland, inte vet om.mansom

hus. 22de håller Meller vet var

" M 26för de skulle saltaräddskulle"Jag notan.attvara

InternetProgramvara

frånhårddisktillnedNågra gruppdeltagare har plockat programvara
uppgraderingar Manspel och delsdelsInternet, attuppgerav program.

förlång heller betalattid. harsig fungerar, Ingendet i och för tarmen
fråganDärmed föllgratisprogram.endast hämtatutanprogramvaran,

produkter.reklamation för dennagarantier och typ avom

för.det betalar " M 25har bra,"Det gått ingentingär manmen

integritet internetReklam och

Reklam via E-post tröttsamt
spårmeningar cookies/elektroniskaDelade om

Skräddarsydd skulle kunna positivtreklam vara
anfaller inte Intemetanvändaren du väljer självReklam -

påReklam ochgott ont

Många söker företagsinformation Många fåttoch reklam aktivt. har
reklam med därför lämnat sin till olikae-postadresse-post att utman
företag, diskussionsgrupper ångrarFlera uppgivit sinde adressetc. att
på mångaför ställen, vill freda sig för mycket reklam.motman

blir det."Man på " 25Mtröttmest

"Man för vad kryssar lärdeJagsig mig inte registreraattpassar man
" K 27mig.

Någon möjligheten företagennämner betalar adressaten föratt att
reklambreven.öppna Det skulle kostnaden för vanliga postalaersätta

ändåutskick och adressatema incitament för breven.öppnaett attge
Samma också utvecklingen kommer medföra filter itror att attperson

karaktären Nej tack till reklam".systemen av
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Genom cookies eller elektroniska spår kan bland samlaannatman
information hur användare olika hemsidoranvänt någonFörom en mm

begreppetär cookies/elektroniska spår okänt och flera känner inte
heller till själv kan reglera möjlighetenatt till cookies sinman egen
dator.

"Cookies, vad det" K 43är

Flera tycker insamlingen uppgifteratt känns obehaglig, eftersomav
inte själv alltid hamnarman vet surfar. Någonnär berättarvar man man

hur han försökte hitta försäljning Playboy-skor på Internet ochav
hanmade på tidskriften Playboy i stället. Om elektroniska spår samlar
information detta, riskerar dåhan få hem pomografiskom reklam,att

någon finner metod för spåra adressatenom atten
Flera dock bristande möjligheterattanser kopplaatt samman

cookies med uppgifter användaren medför cookies inte någotom att är
problem.stort

"Jag känner mig inte så jättekränkt. Det fortfarande svårt kopplaär att
ihop cookies med min " M 22person.

Några tycker också cookies kanatt positiva, hemsidan blirvara
skräddarsydd efter dina behov.

"Om de jagvet intresseradatt är ochstereoapparater gångnästaav
kommerjag in på sidan leds direkt dem,på då det smidigt.juär M 27

Integritet

Allmänt vad gäller reklam, pornografi eller andra företeelser som av
vissa kan betraktas integritetskränkande meningarnasom är blandade

hur problemetstortom
Några reklamtror och påverkanatt via dator är effektivannan mer
denän kommer via exempelvissom TV, eftersom ärman mer

koncentrerad vad håller på vid sitternärman vid dator.man en
Datorn åär andra sidan interaktiv, kan väljamer när villman man senågot kan ocksåannat, så längemen man stanna vill.man

"Sitter vid dator ärman inne deten i " M 26man mer gör.man

"Det inget hopparär på Dig Du villsom inte ha det. K 20om
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27liv. " Kpåverkar mitt"Pedofilerna inte

exempelvisav,går stängaintereklamdock attfinnsDet typer somav
irriterande.mångauppleverpå hemsidor. Denreklamflashar som

Internetreklameniföräldrarnaheller somInte grupperna ser
tillgängligtblivitharförstår reklamenManproblem.något att merstort

ändå handlaralltdet attexempelvis barnen,för mantrots omattmen
Påsidor. sättdennahamnaförmåste aktivtsöka typ sammaatt av

pornografi.exempelvisockså vad gällerresonerar man
kedjebreven,integritetsfrågoma ärproblemEtt tangerarannat som

datorkraschocholyckorobehagliga. Hotuppfattarvissa omsomsom
mellanrum.med jämnaförekommer

kommunikationsformenDen nya

livderassynpunktergruppdeltagamas ärHuvudintrycket attav
minst Internet.inteochdatorerhjälppositivt medförändrats av

informationssökningkommunikation,itidsvinsterochTillgänglighet
beskriverFleramöjligheter.hardel handel.till vissoch öppnat ennya

dengrundochi sigföljd datornbådefritidrikare avavsom en
banktjänster,Biljettbokning,få Internet.information kanman

sådant nämns.kulturföreningar Internet ärdiskussionsgrupper, som
upprätthållandetiockså hjälpharMånga e-poststoratt avmananser

aldrig skulleKommunikation ägtkontaktnät.personligasitt somav
tidseffektivitet ochdessgrundhjälpsker med e-post, avavrum

användarvänlighet.
tydligt.informationssökningför ärmånga använder InternetAtt

skulle orkatintegånger informationMånga handlar det tasom manom
del Internet.utanav

26den Minformation grejen."Det är störreär som

slipper gåinnebördfår heltOflentlighetsprincipen när manen annan
till och " 30Mtjata.registratoren

imedMånga integreras Internetolika medier kommer atttror att
digital-TV.framtiden, exempelvis

"Medieformerna kommer fusioneras ihop. 18Matt

kommerform informationsutbyte och kommunikation gå"All viaattav
" 30Mnätet.
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Bland problemområden med Internet för både konsumenten och
individen finns, förutom integritets- och säkerhetsproblem, också tids-
åtgång och pengar.

"Det kostar för mycket och för lång tid. " M 25tar

"Så går vidare på länk alls hadeinte tänkt ochman såen som man
hamnar jättelångt borta från det på till egentligen...Manman vägman var
märker plötsligt det gått timme. Man kan bliatt helten attuppsugen av

medsitta Internet. Man tänker på telefonräkningen och skulle gjortatt man
med saker. " K 27massor

Det dyrt,är sitter på Jag skulle kunnanätterna. tänkaman hamig att
fast avgift för Internetuppkoppling, kommeren varje månad " M 22som

Å andra sidan beskriver flera använder Internet påatt bättreman ett
sätt, erfaren blir.mer man

"Man målinriktadär likainte lättlurad längre.mer " K 20nu,

"Jag söker aktivt efter information " M 45mer nu.

Som kommunikations- och informationssökningsmedel kommer
Internet få allt betydelseatt större i konsumentsammanhang, p.g.a.
tidsvinster och god tillgänglighet. Handeln Internet har
begränsningar. Vissa säkerhetsproblemen kommer möjligen lösas iatt
framtiden, osäkerheten inför tjänster ochmen transaktioner intesom
övervakas konsumenten personligen kanav svår eliminera helt.attvara
Alla lämpar sig inte heller för distansköp.varor

Intemetanvändningen idagär för många huvudorsaken till
datorinnehav, särskilt i de åldersgrupperna.yngre

"Jag tycker det Internetär hela livet till dat0r...Enmin datorsom ger
lnternetabonnemangutan kan jag inte tänka mig gå tillbaka tillatt

någonsin. " K 27
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TEMOtill AB:sBilaga rapport

och ITundersökning konsumenterförIntervjuguide om

presentationkortmed deltagarnainledsGruppdiskussionen att ger en
intemetanvändning.ochdatorfår kortoch berättasig själv egenomav

datorNiVarför köpte egen

orsakanvändningsområden, skull,för barnensa annanex
personalköpinspirerat/erbjödsarbetetb dator

ni innan datoroch IT hadeförkunskaper datorer2. Vilka om
köptes

via arbetetförkunskapera
fritidenskaffat kunskaperb

teknikallmänt intressec av ny

på någraNi särskilda problem3. Vid inköp Din dator, stötteav
svårighetereller

säljarefrån försäljaren vid inköpInformation sammaa
hårdvara/programvara

hårdvara. fungerade detb Installation Vem gjorde den Hurav
gjorde fungerade detInstallation Vem den Hurc av programvara.

fungerade ded Manualer. Hur
frånSupport försäljaren.e

tillgång4. Hur fick Du till Internet

a Genom arbetet
b Inköp privat abonnemang. Orsak till inköpav

5. Vid inköp på någraInternetabonnemang, Nistötte särskildaav
svårigheterproblem eller

a Installation/Uppkoppling. Vem gjorde den Hur fungerade det
b Ingick modem i abonnemanget Problem med modemet

frånSupport leverantör.c fungerarHur det
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Skickar Ni e-post Vid försändelser,e-post påstöter Ni några.
särskilda problem eller svårigheter

a Vad använder ni e-postfunktionen till

Information från olika håll
Kommunicera med och bekantavänner
Något annat

b Hur upplever Ni säkerheten med jämfört med skickae-post brevatt
posten

Använder ni krypteringsprogram
Känner ni till något krypteringsprogram

Har någon Er fått reklam via e-postav

Hur upplevde ni/skulle uppleva det
Fått icke önskvärd reklam via e-post Vad tyckte ni detom

d De säljer eller tjänstersom Internet kan samlavaror information
konsumenter på olika delsom direktsätt, från konsumenten, dels

olika tekniker elektroniskagenom spår eller sk cookies.som Detta
insamlande uppgifter kan ske konsumentenav utan att medvetenär

det. Hur Ni detom ser

Handlar Ni varor/tjänster på Internet Vilken typ. av
varor/tjänster Vid elektronisk handel, stöter Ni på några
särskilda problem eller svårigheter

a Varför/varför inte handla Internet
b Ar det lätt förhastadegöraatt köp

Borde det krävas flert klick förän ivägsändandeex orderen av

FårC bekräftelse på de beställningar ni gör

När uppfattar Ni Ni fattaratt avtal med säljaren Vid klick eller vid
bekräftelseev

d Om Ni köpt livsmedel eller andra dagligvaror, har Ni fått den
info/vamdeklaration Ni ville ha
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kapitalvaradyrareköpatänka ErNiköpt/kanNi attHare en
Internet

säljarenstandardvillkordetillgång tillhaftNiharköpt,Ni som
tillämpar

sättvilketja,Om
efterfrågat demNiharnej,Om

ochbådeellerutländsktellersvenskthandlatNiHar

medhandlarlandvilketUppfattar manman
landhandel medvidproblemsärskilda annatdetFinns

Sverige ochifrån säljareÄr köpamellanskillnadnågondet att en
utomlandsfrån säljareen

utanförlandochEU-landÄr frånköpamellanskillnadnågondet
EU

etcköphävningregler förländersandraNi redaTar av

ellersvenskfrånInternethandlatdåbetalatHur harg
försäljareutländsk

Problemfakturagirobetalning,postförskott,Kontokortsnummer,

hade niproblemVilkaförsäljarenågon oseriösråkat förnih Har ut
då

andravidÄr handel Internetvid änkonsumenternai utsattamer
hernförsälj-ellerpostorderhandel,traditionella former t exavmer

ning
konsekvenserIT-området negativaandrapåutvecklingenMedförj

handelelektroniskmedi sambandför konsumenterna

tillför plockaNi InternetHar använt att programvaraner
hårddisk

fungerade deta Hur
vadkontrolleradesåoch i fall,Betalade ni förb t exprogramvaran

reklamationgällde föroch vadfanns för garantierdet som
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10.Hur påni reklam riktad till barn och andraser utsatta
konsumentgrupper på Internet

Finnsa någradet särskilda problem
b Skiljer sig reklam Internet från reklam på TVt ex

Samspelet användare/dator vid marknadsföringI barn och andramot
konsumentgrupper.utsatta

l1.Vilka fördelarnaär med datorer och Internet

a Vad använder ni huvudsakligen datorer till
b Vad använder ni huvudsakligen internet till
c Har datorer och Internet förändrat fritider
d Upplever ni ni har bättre tillgångatt till information olika slagav

Internetgenom
e Tar ni del informationen i större utsträckningav tidigareän
f Hur påni reklam via direkt tillser oche-post skräddarsydd enligter

önskemålera
g Har möjligheterna handla på Interntatt förändrat något i era

köpbeteenden
h Hur ni framtiden ochser utvecklingen Internetav som en

marknadsplats
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sammanställningpå InternetKöp av-

enkätundersökning

Inledningl

uni-GöteborgsvidhushållsvetenskapförInstitutionenvidStuderanden
Konsument-initiativ1998,novemberundergenomförde avversitet

tjänsterellerinköpenkätundersökning varorverket, avomen
genomfördesundersökningenochenkätenför avUnderlagetIntemet.

4-9,grundskollärarlinjenvidterminen3:elärarstuderanden21dels
studerandenlldelsoch ämne,Hemkunskap somannatinriktningmed

Hållbar"Konsumentekonomifristående kursendenideltog -
kategorierBådadistanskurs/kvartsfart. avhushållning 10 poäng,

enkätundersök-genomföraarbetsuppgiftfick attstuderanden ensom
enkät-flestaDeresultatet.analyseraochsammanställaning samt att

bl.a.iochstuderandenkategorinförstadenerhölls avsvaren
NågraLjungskile.ochSvenljungaLund,Malmö,Göteborgstrakten,

undersökningen.genomföraföroch köpcentra attvalde torgutatt
valdeNågraarbetsplats. ettnågonellerdenvaldeAndra annansegna

ochsammanställningredovisadelärarstuderandebostadsområde. De en
Distanskursensinstitutionen.kursansvarigedentillanalys

vid Konsumentver-HarkChristinatillarbeteredovisade sittstuderande
reflektioner.ochanalysererhöll derasket, som

298sammanlagtenkätsvaren stsammanställningFörevarande av --
i IT-konsumenträttigheterUtredningensekretariatet igjortshar omav

Konsumentverket.tillstånd1998:06 medIn.samhället av

Tillgång till Internet2

tillgång tillde harhar 87enkätenbesvarat attde angettAv procentsom
från deutgår såledesföljandei detresultatetochSvarenIntemet. som

inte hardetillgång Detill Intemet.de har svarat attsomangett att

1
I
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tillgång till Internet har bort. På fråganrensats de har tillgångom var
till Internet har de deltagande enligt det följande:svarat

På arbetet: 59 procent
I skolan: 23 procent
I bostaden: 64 procent
Hos anhöriga/vänner: 6 procent
På biblioteket: 2 procent
I datastuga: enstaka personer

Många deltagare har flera svarsalternativangett och dessa fall detär
vanligt tillgången till datoratt och Internet finns både i hemmet påoch
arbetet eller i skolan.

På frågan hur ofta de uppkoppladeär påom Internet har deltagarna
enligt det följande:svarat

Dagligen: 37 procent
Flera vecka: 22ggr per procent
Varje vecka: 19 procent
Varje månad: 11 procent
Någon gång år: 3per procent
Nästan aldrig: 8 procent

3 Hur många handlar på Internet

Av de deltagare har tillgång till Internetsom har 27 procent uppgett att
de handlar nätet. De de inte handlaruppgettsom att 73 procent- -har skäl till dettasom bl.a. följande:uppgett

De tycker säkerhetenatt bristfälligär 13 personer.
De inga fördelar 12ser personer.
De vill och känna påse 6 personer.varorna
De har bristfälliga tekniska kunskaper 4 personer.
De har tillgång till Internet endast på arbetet och vill inte handla
därifrån 3 personer.
De tycker det krångligtäratt 2 personer.
De vill i stället den lokala handelngynna 2 personer.
De tycker det dyrtäratt med fraktavgifter 1 person.m.m.
De tycker utbudet dåligtatt är 1 person.
De tycker betalningssättenatt dåligaär 1 person.
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manhandlaroftaHur4

följandeharhandlar angetts:deoftaPå frågan hur

gång: 12En procent
år: 76gångerNågra procentper

9månaden:gånger i procentNågra
3veckan:gånger iNågra procent

tolvdegjortshar senastemånga köpfrågan hurgällerdetNär somom
följandeharmånaderna uppgetts:

30köp:1 procent
322 köp: procent

243-8 köp: procent
köp:910-12 procent

köp:30 personen
52 köp: personen
80 köp: personen

manhandlarVad5

detjänsterochvilkabeträffandeföljandeharDeltagarna varoruppgett
Internet:köpabrukar

personer34Böcker
personerSkivor 18

personer10Hård- mjukvaraoch
personer4hotellbokningResor, m.m.

personer4Mat
4 personerKläder

personerAktier 3

tjänster:ochföljandede köptharEnstaka uppgett att varorpersoner

Blommor
Elektronik

tillBiljetter teater m.m.
Kosmetika
Bildelar
Leksaker
Banktjänster
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Telefonkort
Drycker
Tidskrifter
Cigaretter

6 frånHandel utlandet

På frågan de handlat från utländska nätplatser har deltagarnaom
följande:uppgett

Nästan ingen utländsk handel: 72 procent
Ungefär hälften utländsk handel: 11 procent
Det från utlandet: 17mesta procent

7 Problem vid handel

Av deltagarna har 80 de inte harprocent påuppgett att problemstött
denär handlat. De har de haft problemuppgett harsom att specificerat

dessa enligt följande:

Långa leveranstider 5 personer
Fel har levererats 2 personervara
Beställningar har inte bekräftats 2 personer
Svårigheter med ångra sig 2att personer
Betalningsmetodema har fungerat dåligt 1 person
Hanteringen långnätet tid ltar person
Tekniska avbrott 1 person
Fel i 1 personvaran
Obehöriga har fått tillgång till kortnummer 1 person
Utebliven leverans 1 person
Brister i annonsering och prisuppgifter 1 person

8 Betalning

Av deltagarna har följande angående vilkauppgetts betalningssätt manhar använt:

Kontokort: 24 personer
Postförskott: 23 personer
Faktura eller räkning: 35 personer
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Mot bankkonto: 4 personer0
Faxat kontonummer: l person0

betalningssätt.Många deltagare har de använt änangett att ettmer

på Internet9 fungerar handelnHur

fråganföljande beträffande hur deDeltagarna har attuppgett anser
Internethandeln fungerar:

Mycket bra: 49 procent
Ganska bra: 48 procent

dåligt:Ganska 1,5 procent
dåligt:Mycket 1,5 procent

10 Allmänna kommentarer

Deltagarna har lämnat följande allmänna kommentarer:

Säkerhetsriskema 8 personerär stora.
Det behövs information vilka regler gäller vid handelo mer om som

Internet. 3 personer
lättDet och bekvämt handla Internet.är 2 personeratt

Kostnader för frakt inverkar hämmande på handeln. 2m.m.
personer
Man kan inte undersöka före köpet ångerrätt.och saknar 20 varan
personer
Man saknar personliga kontakter med försäljare. 2 personer
Man litar inte näringsidkama. l person
Webbsidoma otydliga. 1är person
Den personliga integriteten hotas. l person
Lång leveranstid. l person

l l Slutsatser

Tillgången till Internet mycket 87är procent. Vanligaststor är att
tillgånghar till Internet arbetet eller i hemmet eller både och.man

Även skolan har betydelse för tillgången till datorer ochstor Internet.
De tillgånghar till Internet tycks i utsträckning utnyttjasom stor
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möjligheten till surfa, skicka Mer hälften kopplaratt äne-post etc.. upp
sig dagligen eller i fall gångerflera i veckan.vart

Omkring fjärde de tillgånghar till Internet handlarvar av som
Internet. Skälen till varför vissa inte handlar varierar, vanligastmen
tycks de skeptiska vad gällerär säkerheten,att de vill ochvara att se

påkänna de Intemethandeln saknassamt att egentligavarorna attanser
fördelar jämfört med vanlig handel. Det flertalet handlar istora
begränsad utsträckning, dvs. några få gånger år. Böcker och skivorper
dominerar Handeln sker till del inomstort. Sverige.stor

Det vanligaste betalningssättet tycks faktura eller räkning,motvara
betalningäven användning kontokortsnummermen ochgenom av

postförskott vanligaär betalningssätt.
Endast femte har handlat Internet har upplevtvar person som att

det varit problematiskt. Problemen varierar vanligast tycksmen attvara
leveranstidema långa,är inte får beställningaratt rätt inteattman vara,
bekräftas och det svårt ångraär sig.att att

De konsumenter handlat elektroniskt förefaller överlag nöjda.som
Nästan samtliga har det tycker handeln påuppgett att Internetatt
fungerar mycket bra eller ganska bra.

BlBL.KUNGL
2l.-10199g; t
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