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1 Inledning
1.1 Problempresentation
Svarta listor fyller en viktig funktion som kŠlla till information fšr konsumenter,
exempelvis om vilken kvalitet ett fšretags varor hŒller och hur det skšter sina
kundkontakter. €ven fšretag kan gynnas. En bra placering pŒ en lista ger gratis reklam.
Samtidigt stŒr det klart att oserišs svartlistning Šr negativt fšr bŒde konsumenter och
fšretag. Konsumenten vilseleds och kan gšra ofšrdelaktiga val av produkter och tjŠnster,
vilket ocksŒ snedvrider konkurrensen. Drabbade fšretags anseende kan fšrsŠmras med
stora ekonomiska konsekvenser som fšljd. Eftersom immateriella vŠrden har blivit
alltmer betydelsefulla fšr fšretagen, ses det allvarligt pŒ den badwill som felaktig ranking
kan innebŠra.

I och med att svarta listor numera snabbt sprids, nŒr mŒnga och man dŠrtill kan rikta
informationen till en viss avsedd grupp med hjŠlp av Internet, har konsumentmakten pŒ
senare tid škat kraftigt. Det kan samtidigt konstateras att mšjligheterna till felaktigheter i
de svarta listorna Šr ett problem pŒ Internet, vilket ligger i bŒde fšretagens och
konsumentens intresse att ŒtgŠrda. De škade kommunikationsmšjligheterna kan i de fall
dŠr svartlistningen Šr obefogad fŒ dyra konsekvenser fšr drabbade fšretag. Svartlistning
av fšretag och andra former av otillbšrlig smutskastning med samma effekt Šr ett i allra
hšgsta grad aktuellt problem vŠrt att uppmŠrksamma.

Vad som skall utredas nŠrmare i det fšljande Šr, fšr det fšrsta, hur skyddet fšr svartlistade
fšretag ser ut i nuvarande lagstiftning. Kan fšretagen via marknadsrŠtten angripa
svartlistningen eller kan svartlistning anses utgšra fšrtal? Finns det grund fšr skadestŒnd?
Fšr det andra, kommer jag att undersška vilka fšrŠndringar av rŠttslŠget som Šr lŠmpliga
fšr att fšrbŠttra svartlistade fšretags rŠttsliga skydd.
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1.2 Syfte
Jag anser det vara rŠtt tidpunkt att uppmŠrksamma svartlistning och annan smutskastning
av fšretag och har valt att fšrdjupa mig i det hŠr Šmnet i syfte att uppmŠrksamma
lagstiftaren pŒ hur skyddet Šr utformat fšr svartlistade fšretag. Samtidigt har jag fšr
avsikt att upplysa fšretagen om vilka mšjligheter till upprŠttelse som finns att tillgŒ. Jag
kommer dessutom att argumentera fšr hur jag anser att rŠttslŠget bšr se ut.

Det inledande kapitlet fšljs av ett bakgrundskapitel som innehŒller en redogšrelse fšr
svartlistningsproblematiken och nŒgra illustrativa exempel. DŠrefter Šgnar jag tre kapitel
Œt att beskriva, referera och analysera relevanta straffrŠttsliga, skadestŒndsrŠttsliga och
marknadsrŠttsliga regler. I den sammanfattande analysen fšrs ett de lege ferendaresonemang. Jag presenterar, diskuterar och vŠrderar olika stŒndpunkter och intar
slutligen sjŠlv en stŒndpunkt fšr hur jag anser att lagstiftningen bšr se ut pŒ omrŒdet.1

1.3 AvgrŠnsningar

Det finns mŒnga intressanta frŒgestŠllningar som skulle kunna utredas betrŠffande Šmnet
svartlistning. Internet spelar en stor roll, eftersom det Šr i detta medium som svartlistningen utvecklas snabbast och som innebŠr att problemet fšrstoras avsevŠrt. Det finns
en mŠngd olšsta och fšr Šmnet intressanta internetrelaterade juridiska problem att studera
nŠrmare, sŒsom exempelvis ansvars- och jurisdiktionsfrŒgor, som av utrymmesskŠl inte
Šr mšjliga att redogšra fšr. AvgrŠnsningar Šr nšdvŠndiga.

Jag har valt att i fšrsta hand koncentrera mig pŒ svartlistning, d.v.s. olika former av
ranking av fšretag. Det skall emellertid tillŠggas att jag Šven kommer att ta upp andra
nŠraliggande former av otillbšrlig smutskastning av fšretag, eftersom de ger samma
effekt fšr de immateriella vŠrdena och det dessutom Šr mšjligt att samma skydd Šr
aktuellt mot de olika fšreteelserna. Det senare kommer att visa sig i den sammanfattande
analysen. Viktigt att kŠnna till Šr Šven att jag har begrŠnsat arbetet till att avse
smutskastning av fšretag, d.v.s. juridiska personer med vinstintresse.

1

Lehrberg, Praktisk juridisk metod s 156 ff
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Statlig svartlistning Šr ett aktuellt Šmne i USA. Det har under ett par Œrs tid pŒgŒtt en stor
debatt angŒende ett lagfšrslag om statlig svartlistning av fšretag som innebŠr att fšretag i
vissa fall diskvalificeras frŒn att gšra affŠrer med regeringen. Den amerikanska
handelskammaren har bildat en organisation mot svartlistning, ÓNational Alliance
Against BlacklistingÓ, i protest mot fšrslaget som nu befinner sig pŒ senatsnivŒ.2
Dessutom stŒr det klart att det amerikanska fšrsvarsdepartementet upprŠttar bŒde en
offentlig och en hemlig svart lista šver fšretag.3 Visserligen Šr statlig svartlistning ett
betydelsefullt och intressant Šmne, men med tanke pŒ att situationen Šr annorlunda hŠr i
Sverige - vi har t.ex. en annorlunda syn pŒ staten och ett mindre individuellt tŠnkande Šn i
USA - har jag valt att inte ha med denna aspekt i min uppsats.

Vad betrŠffar marknadsrŠtten, inriktar den sig mot fšrhŒllanden mellan nŠringsidkare och
Šr sŒledes av mindre generell karaktŠr Šn de straffrŠttsliga och skadestŒndsrŠttsliga
delarna. Jag kommer att redogšra fšr hur skyddet mot svartlistning ser ut inom omrŒdet
men kommer inte att lŠgga tonvikten vid detta kapitel dŒ det fšrefaller osannolikt att det
Šr inom marknadsrŠtten som man skulle kunna skapa det skydd med stor rŠckvidd som
efterstrŠvas.

I varumŠrkesrŠttsdelen Šr det inte svartlistning utan frŠmst andra former av missbruk som
Šr aktuella. Jag gšr inte ansprŒk pŒ att ge en uttšmmande redogšrelse, det finns en mŠngd
nya fšreteelser framfšr allt pŒ Internet, utan kommer istŠllet att lyfta fram ett par
intressanta exempel som illustrerar de brister som jag anser finns i varumŠrkeslagen
(VmL). Vad betrŠffar firmarŠtten, som naturligtvis ocksŒ Šr relevant i sammanhanget, har
jag valt att inte nŠrmare gŒ in pŒ den. Firmalagen (FL) och VmL har mŒnga gemensamma
rekvisit och dessutom skall tillŠggas att de flesta fšretag vŠljer att registrera sin firma som
varumŠrke i de fall dŒ den inte Šr inarbetad som varukŠnnetecken.

1.4 Metod
I bakgrundskapitlet har jag frŠmst inhŠmtat information frŒn artiklar i dagspress och
Internet. MŒnga av de svarta listor som tidigare fšrekom, finns nu Šven pŒ Internet.
2
3

Solid Waste Report, July 27, 2000 v31 i29 pNA, m.fl.
SvD, 95-10-15, ÓSvenska fšretag pŒ svarta listan ÉÓ; intervju med Talbot Lindstršm 2000-10-27
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Senare tillkomna listor fšrs direkt in pŒ Internet. Det finns ingen brist pŒ fakta men det
skall pŒpekas att de till švervŠgande del hŠrršr frŒn konsumentorganisationer eller
Œtminstone Šr skrivna frŒn ett konsumentperspektiv, vilket i och fšr sig inte Šr
šverraskande. Internet som informationskŠlla Šr en relativt ny fšreteelse och det uppstŒr
dŠrfšr nya problem. Visserligen kan en exakt hŠnvisning ges till var materialet finns, men
det kan nŠr som helst fšrsvinna. Material pŒ Internet har emellertid den fšrdelen att det
kontinuerligt kan uppdateras. Kvaliteten pŒ information som hŠmtas frŒn Internet kan
naturligtvis variera kraftigt och jag har dŠrfšr valt material med viss urskiljning. Jag har
exempelvis kontrollerat vem eller vilka som stŒr bakom de webbsidor som jag har hŠmtat
information frŒn.

De efterfšljande kapitlen behandlar fšrtals-, skadestŒndsrŠttsliga och marknadsrŠttsliga
regler. Det ršr sig om utredande text. UtgŒngspunkten Šr framfšr allt de klassiska
rŠttskŠllorna. I straffrŠttsdelen har offentligt tryck som utkom i samband med infšrandet
av brottsbalken (BrB) haft stor betydelse. DŠrav har kunnat utlŠsas mŒnga olika argument
fšr och emot olika utformningar av fšrtalsreglerna.4 Dessutom har frŒgorna behandlats i
litteraturen, i synnerhet i anslutning till BrB:s tillkomst, vilket har givit mig ett bredare
perspektiv pŒ problemen.5 Det stŒr emellertid klart att verkligheten har fšrŠndrats sedan
mitten av 1900-talet. Det pŒverkar lagtolkningen och kan fšranleda att andra
bedšmningar kan vara mer ŠndamŒlsenliga idag.
Vad betrŠffar skadestŒndsrŠttskapitlet har litteratur pŒ omrŒdet, praxis och fšrarbeten6
utgjort viktiga informationskŠllor dŒ jag noggrant har undersškt bakgrunden till
nuvarande stadgande om ren fšrmšgenhetsskada. God kŠnnedom om den kan nŠmligen
vara betydelsefull vid en argumentation angŒende eventuella ersŠttningsmšjligheter.
Litteratur och praxis visar hur rŠttslŠget uppfattades fšre infšrandet av en konkret regel i
skadestŒndslagen (SkL). Fšrarbetena klargšr hur den aktuella regeln var avsedd att
tillŠmpas, vilket Šr viktigt att kŠnna till dŒ det inte kan utlŠsas direkt ur lagen.

4

T.ex. prop. 1962:10, SOU 1953:14 och SOU 1972:88
T.ex. Nelson, RŠtt och Šra och Wetter, Festskrift tillŠgnad Birger Ekeberg.
6
T.ex. prop. 1972:5, NJA 1925 s 85 och Kleineman, Ren fšrmšgenhetsskada
5
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Marknadsfšringslagen (MFL) Šr mer tydlig och skyddets omfattning Šr mšjlig att utlŠsa
ur lagen och tillhšrande litteratur.7 Den varumŠrkesrŠttsliga delen har angripits pŒ ett
annorlunda sŠtt. Ursprungligen tog jag min utgŒngspunkt i detta rŠttsomrŒde. Det finns en
mŠngd olika former av otillbšrlig smutskastning av fšretags varumŠrken och problemet
blir allt stšrre i samband med den alltjŠmt fšrbŠttrade tekniken fšr informationsspridning.
Detta i kombination med att immateriella vŠrden vŠrdesŠtts hšgre pŒ senare tid, medfšrde
att jag blev nyfiken pŒ att undersška hur skyddet mot sŒdana fšreteelser ser ut och
eventuellt hur det bšr fšrŠndras. Det visade sig emellertid, som nŠmnts tidigare, att inte
svartlistning utan frŠmst andra former av smutskastning Šr intressanta att ta upp i detta
sammanhang. Jag valde dŠrfšr, efter att šversiktligt ha redogjort fšr huvuddragen i VmL,
att endast lyfta fram nŒgra intressanta fall av smutskastning av fšretag i syfte att visa
fšretagen vilket skydd som finns och samtidigt peka pŒ brister i VmL. Information om
grunderna i varumŠrkesrŠtten har huvudsakligen inhŠmtats frŒn doktrin8 och vad betrŠffar
de fšreteelser som jag har valt att beskriva, Šr samtliga internetrelaterade, vilket Œterigen
medfšr att Internet aktualiseras som rŠttskŠlla. DŠrutšver har jag anvŠnt mig av den
litteratur som har stŒtt att finna pŒ omrŒdet.9

I den sammanfattande analysen - den normativa delen - dŠr ett de lege ferendaresonemang fšrs, anvŠnder jag mig av argumenterande text. UtgŒngspunkten fšr den
sammanfattande analysen Šr de tidigare kapitlen, dŠr rŠttslŠget har analyserats. Med tanke
pŒ att jag i den hŠr senare delen av uppsatsen har fšr avsikt att redogšra fšr hur jag anser
att rŠttslŠget pŒ det aktuella omrŒdet bšr vara, Šr det viktigt att inte automatiskt vara
alltfšr bunden av de argument som lŠggs fram i exempelvis fšrarbetena. Som nŠmnts
ovan har verkligheten fšrŠndrats sedan de skrevs och en avvŠgning mellan olika intressen
kan ge ett annat resultat nu. €ndamŒlsšvervŠganden spelar en stšrre roll. En stor del av
resonemangen i offentligt tryck och litteratur Šr dock fortfarande relevant och ger
vŠrdefull information.

7

T.ex. MFL och Svensson och Stenlund m.fl., Praktisk marknadsrŠtt
T.ex. Koktvedgaard och Levin, LŠrobok i immaterialrŠtt och Bernitz m.fl., ImmaterialrŠtt
9
T.ex. Lundberg; Internet, domŠnnamn och svensk rŠtt
8
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2 Bakgrund
2.1 Svartlistning
2.1.1

Inledning

Det finns en mŠngd fšreteelser som Šr negativa fšr ett fšretags rykte. I det hŠr arbetet har
jag valt att koncentrera mig pŒ svartlistning, med andra ord olika former av ranking av
fšretag. Dessutom kommer jag Šven att gŒ in pŒ vissa andra former av otillbšrlig
smutskastning av fšretag.

2.1.2

Utgšr svartlistning ett problem?

Det kan ifrŒgasŠttas om svartlistningen verkligen utgšr ett sŒ stort problem. RŠcker det
inte att fšretagen bemšter kritiken? €r det inte bra att konsumenterna informeras om hur
fšretagen skšter sig? Hur stor genomslagskraft har svarta listor?

Svarta listor gynnar konsumenter pŒ flera sŠtt. Ranking utgšr en kŠlla till information om
olika fšretags produkter och tjŠnster. Dessutom stŠrks konsumenternas stŠllning. I flera
fall har de mšjlighet att pŒverka listornas innehŒll, vilket pŒ sikt Šven kan medfšra en
fšrbŠttring av produkt- och tjŠnsteutbudet. Myndigheter fŒr hjŠlp att upptŠcka brister och
fel hos de produkter och tjŠnster som utbjuds. Den kŠnde konsumentadvokaten Ralph
Naders verksamhet i USA Šr ett exempel pŒ nyttig svartlistning som hŒller
konsumenterna informerade om fšretagens produkter och tjŠnster.10 Han har exempelvis
lŒtit utfšra vetenskapligt genomfšrda krocktester, som resulterat i ranking. Nader har
varit aktiv Šnda sedan 1960-talet dŒ han fšr fšrsta gŒngen ifrŒgasatte amerikanska bilars
sŠkerhet. Det senaste fallet som har granskats Šr det uppmŠrksammade fallet ÓFirestoneÓ,
dŠr dŠcken visade sig vara av undermŒlig kvalitet och orsakat en mŠngd olyckor.

DŠremot utgšr oserišs ranking av fšretag en fara fšr konsumenterna. De vilseleds av den
felaktiga informationen och kan ta fel beslut i val av produkter och tjŠnster. Bra fšretag

10

9

www.nader.org, www.geocities.com/CapitolHill/3750/naderwatch.htm, www.votenader.com/raiders.html

riskerar pŒ sŒ sŠtt att slŒs ut. Dessutom kan det leda till škad misstro mot den typen av
konsumentinformation.

Samtidigt som svarta listor kan gynna konsumenterna kan de Šven vara till fšrdel fšr
fšretagen. En bra placering pŒ listorna innebŠr gratis reklam pŒ ett enkelt och effektivt
sŠtt. Oserišs ranking Šr emellertid negativt Šven fšr fšretag. Anseendet skadas, vilket kan
ge allvarliga ekonomiska konsekvenser fšr dem som drabbas. Det Šr lŠtt att fšrutse vilka
fšršdande konsekvenser exempelvis en av Nader dŒligt genomfšrd test med felaktigt
resultat skulle fŒ fšr ett drabbat fšretag. Som nŠmnts ovan finns det risk fšr att fel fšretag
fšrsvinner frŒn marknaden. Man kan skšnja en trend dŠr de mjuka vŠrdena sŒsom image
och etik vŠrderas allt hšgre. Tidigare var produktionen i fokus, medan man nu vŠrnar allt
mer om fšretagets immateriella vŠrden. Av den anledningen ses det frŒn fšretagens sida
allvarligt pŒ den goodwillfšrlust som en oserišs svartlistning kan innebŠra.

En viktig frŒga Šr svartlistornas genomslagskraft. PŒverkas konsumenterna av svartlistor?
Det finns mŒnga kanaler fšr informationsspridning. Ralph Nader har ursprungligen
genom att skriva bšcker, debattartiklar och synas i TV, effektivt lyckas framfšra sitt
budskap. PŒ senare tid har emellertid genomslagskraften blivit Šnnu stšrre i och med den
nya informationstekniken. Ett talande exempel pŒ detta Šr fallet med 15-Œringen som
pŒverkade marknaden genom att skicka epostmeddelanden till en mŠngd olika Ófinance
message boardsÓ pŒ Internet med falska och missvisande uppgifter om de olika fšretag
han sedan kšpte aktier i. Han berŠknas ha tjŠnat ungefŠr $Ê800000 pŒ detta sŠtt! 11 Det hŠr
fallet visar vilken genomslagskraft en enda persons handlingar kan ha med hjŠlp av de
stora mšjligheter till informationsspridning som Internet medfšr Ð det gŒr snabbt och
informationen nŒr lŠtt rŠtt personer. Eftersom en person kan pŒverka aktiekursen pŒ detta
sŠtt, innebŠr det att han har samma mšjligheter till pŒverkan med hjŠlp av Internet om
han skulle vilja svartlista eller pŒ annat sŠtt ge ett fšretag badwill. Debatten om ett
eventuellt infšrande av nŒgon sorts skydd fšr fšretagen, exempelvis i form av ett
stadgande om ekonomiskt fšrtal, avstannade i bšrjan av 1970-talet. Problemet har
emellertid bšrjat uppmŠrksammas pŒ nytt och man pekar pŒ konsumenternas stŠrkta
stŠllning i och med den nya informationstekniken.12 Ett argument emot ett skydd fšr
fšretagen, Šr att de škade kommunikationsmšjligheterna kan anvŠndas Šven av fšretagen
11
12

www.sec.gov/enforce/adminact/33-7891.htm
Hultmark, Ny distansavtalslag, s 58; HydŽn, IT-observatorie PM 6/2000, s 10f (www.itkommissionen.se)
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vid fšrsvar mot exempelvis felaktiga rykten. Det faktum att skillnaderna mellan
fšretagens och de enskildas mšjligheter till informationsspridning har utjŠmnats, talar
emellertid fšr att inte endast de enskilda skall Œtnjuta skydd mot fšrtal utan att Šven
fšretag skall ha den fšrdelen. Det fanns stšrre anledning att protestera emot ett skydd
tidigare dŒ fšretagens fšrutsŠttningar var betydligt bŠttre Šn konsumenternas.

Det kan konstateras att det Šr samhŠlleligt šnskvŠrt att svartlistor finns under
fšrutsŠttning att de upprŠttas efter en vŠl genomfšrd undersškning och sŒledes ger
korrekt information. Oserišs svartlistning utgšr ett problem fšr bŒde fšretag och
konsumenter. Svartlistornas škade genomslagskraft pŒ senare tid har bidragit till
problemet.

2.1.3
2.1.3.1

Exemplifiering
RŒd & Ršn

En av de mest kŠnda svarta listorna i Sverige Šr konsumenttidningen RŒd & Ršns svarta
lista.13 Det Šr konsumentverket som ger ut tidningen RŒd & Ršn och enligt en Sifoundersškning frŒn 1997, hade sammanlagt 1,7 miljoner mŠnniskor lŠst den nŒgon gŒng
under Œret. Fšretagen som hamnar pŒ RŒd & Ršns svarta lista har inte hamnat dŠr av en
slump. Listan namnger fšretag som har vŠgrat att fšlja beslut i ARN.14 Den senare lŠgger
fram rekommendationer till hur tvister skall lšsas och det hšr till god sed i affŠrsvŠrlden
att fšlja besluten. I de flesta fall torde man dŠrfšr kunna anta att de fšretag som hŠr
svartlistas fšrtjŠnar det. Eftersom listan Šr sŒ vŠl ansedd, kan emellertid en felaktig
svartlistning fŒ allvarliga konsekvenser.

2.1.3.2

Svartlistning pŒ Internet

Det finns svarta listor som upprŠttas pŒ betydligt lšsare grunder Šn vad som Šr fallet med
RŒd & Ršns lista och de har blivit mŒnga fler de senaste Œren. Den stšrsta anledningen till
att mŠngden listor har škat dramatiskt Šr framvŠxten av Internet. Internet mšjliggšr, som
nŠmnts ovan, stor spridning av information mycket snabbt och dŠrtill kan rŠtt mŒlgrupp
lŠtt nŒs. Det innebŠr emellertid att konsekvenserna kan bli allvarligare fšr drabbade
fšretag. Svartlistning utgšr nu ett stšrre hot Šn tidigare. Fšrutom de svarta listor som

13
14

www.radron.net/svarta-listan/
ARN: AllmŠnna reklamationsnŠmnden

11

tidigare endast spreds i mer traditionella medier, sŒ som exempelvis Šr fallet med RŒd &
Ršns svarta lista, har det Šven uppstŒtt helt nya listor pŒ nŠtet. Som exempel kan nŠmnas
den svenska webbplatsen CINT15, dŠr konsumenter betygsŠtter varor och tjŠnster som de
sjŠlva har anvŠnt. Tanken Šr att webbplatsen skall vara en mštesplats dŠr konsumenternas
kunskaper om varor och tjŠnster tillgŠngliggšrs och att dŠrmed ška
konsumentinflytandet. Den stora svagheten bestŒr i att mšjligheten till manipulation Šr
stor. Kampanjer, exempelvis av intresseorganisationer, fšr att ranka ett fšretag hšgt eller
lŒgt Šr svŒra att fšrhindra. Dessutom krŠvs endast fyra omdšmen fšr att fŒ ett betyg, ett
s.k. cintindex, vilket knappast skulle anses tillfšrlitligt vid exempelvis en
opinionsundersškning.16 En uppmŠrksammad f.d. svart lista Šr ÓSkampŒlenÓ som
upprŠttades fšr att peka pŒ ministrars och bankdirektšrers agerande fšre, under och efter
bankkrisen i bšrjan av 1990-talet. Den fšrbjšds senare pŒ grund av att den utgjorde brott
mot gamla datalagen.17 Microsoft har nyligen hamnat pŒ spamjŠgarorganisationen MAPS
svarta lista šver fšretag som spammar, d.v.s. ÓbombarderarÓ med epost.18 Ytterligare ett
exempel pŒ svartlistning pŒ nŠtet Šr webbplatsen www.svartalistan.nu; de fšretag som
misskšter sina kundkontakter brŠnnmŠrks. SistnŠmnda webbplats har emellertid Šnnu inte
sŒ mŒnga deltagare. HŠr i Sverige ser vi endast bšrjan av en trend med škad
konsumentmakt och svarta listor. Det finns dŠremot mŒnga vŠlutvecklade utlŠndska
webbplatser med svarta listor.19

Vad betrŠffar svartlistning pŒ nŠtet finns det Šven ett flertal webbplatser, exempelvis
CyberSitter, som erbjuder mjukvara som spŠrrar viss information.20 Vad som blockeras
varierar och Šr svŒrt att fŒ exakt klarhet i, eftersom databaserna med listor šver det som
blockeras hemlighŒlls. Huvudsakligen Šr programmen avsedda att anvŠndas av fšrŠldrar,
lŠrare, bibliotekspersonal m.fl. och det ršr det sig framfšr allt om att skydda minderŒriga
frŒn att komma Œt ÓolŠmpligaÓ webbplatser. Naturligtvis hindras pornografi men Šven
exempelvis feministiska webbplatser blockeras i mŒnga fall. Det har riktats mycket kritik
mot den hŠr sortens webbplatser pŒ grund av att de innebŠr en begrŠnsning av

15

www.cint.se
GP 2000-09-28, ÓNu blir kunden kungÓ
17
www.bankrattsforeningen.org.se
18
http://maps.vix.com/; SvidŽn, ÓMicrosoft anklagas fšr att šppna spamÓ, Computer Sweden 2000-11-20
19
www.cluetrain.com; www.epinions.com; www.ciao.com
20
www.cybersitter.com; se Šven: www.xstop.com, www.cyberpatrol.com, www.netnanny.com,
www.safesurf.com, m.fl.
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yttrandefriheten.21 Eftersom listan šver blockerad information hemlighŒlls, Šr det svŒrt att
veta om en webbplats Šr drabbad eller inte. SŒledes fšrsvŒras fšretagets mšjligheter att
agera emot svartlistningen.

En till svartlistningen nŠraliggande fšreteelse utgšr smutskastning av fšretag genom
registrering av domŠnnamn liknande fšretagets namn. I vissa fall Šr det nya
domŠnnamnet vanŠrande i sig, exempelvis WalMart-Sucks.com.22 I andra fall Šr
domŠnnamnet i sig inte vanŠrande, t.ex. www.newstatoil.com, men den nya webbplatsen
anvŠnds till smutskastning av fšretaget. I sistnŠmnda fall lŒg Greenpeace bakom den
alternativa hemsidan om Statoil. Den Šr en del av en kampanj mot fšretaget och ger sken
av att Statoil har beslutat sig fšr att radikalt ška investeringarna pŒ alternativ energi. Vid
en snabb genomgŒng av hemsidan Šr det endast det faktum att Statoils logotyp,
oljedroppen, stŒr i brand, som avslšjar att det inte Šr Statoil som stŒr bakom.23

2.1.3.3

ÓFšrtŠcktÓ svartlistning

Det kan konstateras att Internet har inneburit en škad svartlistningsproblematik.
Samtidigt kommer vi i kontakt med en mŠngd ÓfšrtŠcktaÓ svarta listor i vŒr vardag,
kanske utan att tŠnka pŒ det. GP:s recension av restauranger Šr visserligen en s.k. vit lista
som lyfter fram de bŠsta restaurangerna. Med stšrsta sannolikhet fŒr den emellertid stora
konsekvenser fšr de fšretag som fŒr dŒligt betyg Ð samt fšr dem som inte ens finns med.

2.1.4

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att svarta listor i olika former Šr en positiv fšreteelse
under fšrutsŠttning att de upprŠttas efter en vŠl genomfšrd undersškning. Svarta listor
gynnar konsumenterna pŒ flera sŠtt. Listorna utgšr en viktig kŠlla till information och
konsumentmakten škar, eftersom konsumenterna i vissa fall har mšjlighet att pŒverka
listornas innehŒll och Šven har inflytande šver produkt- och tjŠnsteutbudet pŒ sikt. Det
finns fšrdelar Šven fšr fšretagen. Oserišs svartlistning utgšr emellertid ett problem fšr
bŒde konsumenter och fšretag. De fšrra riskerar att vilseledas av den felaktiga
informationen och de senares anseende kan skadas, vilket Šr allvarligt med tanke pŒ de
21

www.peacefire.org, firstmonday.org/issues/issue2_12/wallace/index.html,
www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/cybersit.htm, se Šven: www.eff.org
22
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0477.html
23
SvD, 2000-09-27, ÓGreenpeace hŠcklar Statoil pŒ nŠtetÓ; angŒende varumŠrkens sŒrbarhet m.m., se ÓKapitalÓ
Ð ett magasin frŒn Finanstidningen, ÓAll makt Œt aktivisternaÓ.
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immateriella vŠrdenas škade betydelse. Internets framvŠxt bidrar till de svarta listornas
genomslagskraft.

3 Svartlistning och straffrŠtt
3.1 Inledning
Vad som skall undersškas i det fšljande Šr om det finns nŒgon form av straffrŠttsligt
skydd fšr svartlistade fšretag. Femte kapitlet i BrB avser att skydda en persons anseende.
Fšrtal avser personens goda rykte i objektiv mening och fšrolŠmpning syftar pŒ de fall
dŠr beskyllningen riktar sig direkt mot personen och denne kŠnner sig krŠnkt. Det senare
ršr sig med andra ord om en subjektiv bedšmning. Svartlistning kan fŒ stora fšljder vad
betrŠffar ett fšretags goda rykte och skydd mot denna fšreteelse skulle fšljaktligen kunna
passa in i fšrtalsparagraferna.

3.2 Fšrtal
3.2.1

Historisk bakgrund

Ursprungligen fokuserades det pŒ sjŠlva Šran och endast osanna eller oriktiga uppgifter
bestraffades som ŠrekrŠnkning. Detta bšrjade emellertid ifrŒgasŠttas vid fšrberedandet av
1864 Œrs strafflag. Det rŒdde dock delade meningar vad betrŠffar sanningsbevisning och
slutligen resulterade det i att sanningsbevisning blev otillŒten. Skyddet fšr den enskildes
anseende skulle som samhŠllsintresse i princip gŒ fšre uppenbarandet av sanningen,
sŒvida inte ett godtagbart intresse fšrelŒg. I samband med infšrandet av BrB fšrordade
straffrŠttskommittŽn en omarbetning av straffrŠttsbestŠmmelserna.24 Fšrbudet mot
sanningsbevisning ansŒgs innebŠra flera nackdelar, bland annat att den krŠnkte inte hade
mšjlighet att fŒ verklig upprŠttelse dŒ denne inte fick mšjlighet att bevisa att
beskyllningen inte var sann.25

24
25

SOU 1953:14
Axberger, Tryckfrihetens grŠnser s 216 ff
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Det finns tvŒ huvudsakliga uppfattningar om hur bestŠmmelserna om ŠrekrŠnkning bšr
konstrueras. NŒgra anser att sanna eller vŠlgrundade meningar skall fŒ uttryckas straffritt,
under fšrutsŠttning att det exempelvis inte ršr privatlivet eller framstŒr som otillbšrligt.
Andra menar att all uttryckt missaktning fšr en annan mŠnniska Šr straffvŠrd med
undantag fšr de fall dŠr ett beaktansvŠrt intresse fšreligger eller det sker i vardagliga
sammanhang. SistnŠmnda uppfattning ligger till grund fšr den nuvarande lagstiftningen.26

3.2.2

Fšrtalsbrottet

Som kan konstateras Šr utformningen av ŠrekrŠnkningskapitlet omstridd. Diskussionerna
om fšrtalsparagraferna utmynnade i fšljande:

1¤ Den som utpekar nŒgon sŒsom brottslig eller klandervŠrd i sitt levnadssŠtt eller eljest
lŠmnar uppgift som Šr Šgnad att utsŠtta denne fšr andras missaktning, dšmes fšr fšrtal till
bšter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hŠnsyn till omstŠndigheterna
fšrsvarligt att lŠmna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han
hade skŠlig grund fšr den, skall ej dšmas till ansvar.

2¤ €r brott som i 1¤ sŠgs att anse som grovt, skall fšr grovt fšrtal dšmas till bšter eller
fŠngelse i hšgst tvŒ Œr.
Vid bedšmande huruvida brottet Šr grovt skall sŠrskilt beaktas, om uppgiften genom sitt
innehŒll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var Šgnad att medfšra
allvarlig skada.

Doktrin och rŠttspraxis har intagit stŒndpunkten att inget i strafflagens (BrB:s
fšregŒngare) lydelse eller fšrarbeten tyder pŒ annat Šn att endast enskilda personer
avses.27

I sammanhanget skall tillŠggas att brottet fšrtal Šven finns uttryckt i tryckfrihetsfšrordningenÊ(TF), TF 7:4 p 14. InnehŒllsmŠssigt finns endast smŒ skillnader mellan BrB
och TF, exempelvis att TF saknar ett sŠrskilt stadgande om grovt fšrtal. I praxis kan man

26
27

Axberger, Tryckfrihetens grŠnser s 225
Nelson, RŠtt och Šra s 234; NJA 1904 s 483
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dock trots det dšmas fšr grovt fšrtal i tryckfrihetsmŒl.28 Det framgŒr inte om juridisk
person omfattas av TF. I litteraturen hŠnvisas till de straffrŠttsliga resonemang som fšrts i
frŒgan. Det skall tillŠggas att det i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 5:1 hŠnvisas till
brottskatalogen i TF, vilket innebŠr att nŠr ett fšrtalsbrott begŒs i exempelvis radio utgšr
det ett yttrandefrihetsbrott.

Vad betrŠffar tillŠmpningen av TF respektive BrB, fastslŒs i TF 1:3 en
exklusivitetsprincip, vilken innebŠr att TF Šr exklusiv straff- och processlag ršrande
missbruk av tryckfriheten eller medverkan dŠri.29 Med andra ord kan konstateras att i de
fall dŠr fšrtal har Šgt rum i tryckt skrift har TF fšretrŠde framfšr BrB. Det bšr nŠrmare
preciseras att tryckfrihetens objekt Šr tryckta skrifter och skrifter som har mŒngfaldigats
genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt fšrfarande. Ytterligare ett krav
Šr att skriften skall vara utgiven.30 I frŒgor, som inte regleras i TF eller dŠrtill anknytande
speciallagstiftning, gŠller allmŠnna straff- och processrŠttsliga regler.31

3.2.3

Fšrtal pŒ Internet

En relevant frŒga i det hŠr sammanhanget Šr hur man ser pŒ fšrtal pŒ Internet. Att dšma
av TFÊ1:5 och 1:6 Šr inte TF tillŠmplig pŒ texter pŒ Internet.32 Inte heller YGL Šr
tillŠmplig.33 Enligt RF 2:1 har varje medborgare en grundlŠggande yttrandefrihet.
Yttrandefriheten kan dock begrŠnsas genom lag enligt RF 8:3, men det skall tillŠggas att
denna mšjlighet inte Šr oinskrŠnkt dŒ vissa fšrutsŠttningar mŒste vara uppfyllda.34 Det
stŒr klart att man vid TF:s och YGL:s tillkomst inte hade elektroniska medier i Œtanke.
Inte desto mindre anses de bŒda grundlagarna i viss mŒn vara tillŠmpliga pŒ fšreteelser pŒ
Internet. Avgšrande Šr bland annat om det ršr dig om interaktiva tjŠnster eller inte, d.v.s.
om anvŠndaren kan pŒverka innehŒllet pŒ sidan. Om sŒ Šr fallet, fšreligger inget
grundlagsskydd.35 Det skall tillŠggas att BrB Šr tillŠmplig Šven pŒ fšreteelser i
cyberspace.

28

Axberger, Tryckfrihetens grŠnser s 226
Stršmberg, TryckfrihetsrŠtt s 42 ff, Axberger, Tryckfrihetens grŠnser s 38 ff
30
Stršmberg, TryckfrihetsrŠtt s 15 ff
31
TF 14:5 1st
32
Stršmberg, TryckfrihetsrŠtt s 15 ff
33
YGL 1:6 Ð 1:10; Stršmberg, TryckfrihetsrŠtt s 99 ff
34
RF 2:12 och 13; Stršmberg, TryckfrihetsrŠtt s 11
35
Lindberg och Westman, Praktisk IT-rŠtt s 89 f
29
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3.3 Fšrtal och svartlistning
3.3.1

InnebŠr svartlistning fšrtal?

Svartlistning kan, som nŠmnts ovan, ha stor betydelse fšr ett fšretags rykte. Rekvisitet
ÓÉutpekar nŒgon sŒsom brottslig eller klandervŠrd i sitt levnadssŠtt eller eljest lŠmnar
uppgift som Šr Šgnad att utsŠtta denne fšr missaktningÉÓ i BrB 5:1 torde passa in pŒ de
flesta svartlistningsfall. Om svartlistningen ršr enskilda personer kan fšrtalsparagrafen i
flertalet fall tillŠmpas. Vad betrŠffar juridiska personer Šr rŠttslŠget annorlunda, vilket
redogšrs fšr i det fšljande.

3.3.2

Fšrtal av juridiska personer

Inledningsvis Šr det viktigt att klargšra skillnaden mellan ÓvanligÓ ŠrekrŠnkning, d.v.s.
angrepp mot hedern, och ekonomiskt fšrtal. Det sistnŠmnda brukar definieras som fšrtal
av fysisk eller juridisk person som Šr Šgnat att skada nŒgon i utšvningen av yrke eller
nŠring eller pŒ annat sŠtt i ekonomiskt hŠnseende. Angrepp mot nŒgons heder innefattas
med andra ord inte. Vad betrŠffar ekonomiskt fšrtal av fysiska personer gšrs en
vidstrŠckt tolkning av lagtexten, trots att det inte uttryckligen stadgas om ekonomiskt
fšrtal i 5 kap. BrB. Det innebŠr att spridande av oriktiga uppgifter om en persons
yrkesutšvning eller ekonomiska fšrhŒllanden ofta omfattas av fšrtalsparagrafen. Fšr
juridiska personer saknas det stadganden i BrB ršrande bŒde ŠrekrŠnkning och
ekonomiskt fšrtal. Doktrin och rŠttspraxis har intagit stŒndpunkten att endast fysiska
personer avses. Det skall dock pŒpekas att det inte av lagtexten direkt framgŒr att
juridiska personer Šr uteslutna. Nelson fšrefaller fšrvŒnad šver att man vid lagarbetet
infšr BrB inte har resonerat kring frŒgan om juridiska personer skall anses omfattas av
fšrtalsreglerna eller inte, vilket hade varit ett omdebatterat Šmne tidigare. 36 €rekrŠnkning
av kollektiva enheter tolkas vidstrŠckt och tillŠmpning av paragrafen aktualiseras Šven dŒ
fšrtalet visserligen formellt avser en juridisk person men det stŒr klart att en eller flera
personer dŠrigenom utpekas.37 Ekonomiskt fšrtal av juridiska personer omfattas
emellertid inte.38

36

Nelson, RŠtt och Šra s 234; NJA 1904 s 483
Holmqvist, m.fl., Brottsbalken Ð en kommentar (del 1) s 238; Stršmholm, TeaterrŠtt s 27 f; NJA 1950 s 250
38
SOU 1972:88
37
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Det har vid flera tillfŠllen frŒn olika hŒll ifrŒgasatts om det inte vore lŠmpligt att infšra
regler om ekonomiskt fšrtal. Debatten var sŠrskilt intensiv i samband med brottsbalkens
infšrande. StraffrŠttskommittŽn fšreslog i betŠnkandet ÓFšrslag till brottsbalkÓ39 att
stadganden om ekonomiskt fšrtal skulle upptas. De ansŒg dock att dessa stadganden bŠst
hšrde hemma i bedrŠgerikapitlet. Departementschefen ansŒg att ekonomiskt fšrtal av
juridiska personer borde regleras i lagstiftningen om illojal konkurrens.40 LagrŒdet
menade dŠremot att det fanns ett behov av lagstiftning om ekonomiskt fšrtal och att
denna bŠst hšrde hemma i ŠrekrŠnkningskapitlet i brottsbalken. Det tillade att om frŒgan
reglerades i lagstiftningen om illojal konkurrens, skulle lŒngt ifrŒn alla fall tŠckas. Skydd
skulle fšreligga dŒ konkurrenter sprider osanna uppgifter, men švriga fall av osann
ryktesspridning som privatpersoner, exempelvis f.d. anstŠllda och patienter ligger bakom,
lŠmnas utanfšr lagstiftningen. I propositionen41 tog man emellertid fasta pŒ
departementschefens Œsikter i frŒgan. Vid riksdagsbehandlingen togs frŒgan upp pŒ nytt i
anledning av en motion42. Man kom fram till att det var tveksamt om det var lŠmpligt att
reglera frŒgan om ekonomiskt fšrtal i lagstiftningen om illojal konkurrens, men bestŠmde
sig fšr att avvakta resultatet av utredningen om illojal konkurrens.

Dessutom fšreslog straffrŠttskommittŽn att ett stadgande om ŠrekrŠnkning av juridiska
personer skulle infšras i BrB. Inte heller detta fšrslag fanns sedan med i propositionen.
Departementschefen pŒpekade att hŠnsyn i detta sammanhang mŒste tas till
yttrandefriheten. Det fšrsta lagutskottet utvecklade resonemanget om intresseavvŠgningen mellan yttrandefriheten och reglering av ŠrekrŠnkning av kollektiva enheter
i sitt utlŒtande. Det menade att det Šr av stor vikt att bevara den fria kritikrŠtten och att
kollektiva enheter fŒr antas vara mindre kŠnsliga fšr krŠnkning, dŒ de har stšrre
mšjligheter att offentligt gŒ till fšrsvar.43
NŒgra Œr senare, i samband med utredningen om illojal konkurrens44 infšr lagen om
otillbšrlig marknadsfšring, fšrdes frŒgan om ekonomiskt fšrtal Œterigen pŒ tal. I
utredningen ingick ett fšrslag till stadgande mot oriktiga eller vilseledande
framstŠllningar, vilket innebŠr ett skydd mot ekonomiskt fšrtal mellan nŠringsidkare. Det
39

SOU 1953:14
Prop. 1962:10 s B 52, se Šven Jareborgs kommentar, Brotten I s 303
41
Prop. 1962:10
42
Motion I:536
43
Se Šven motion I:536
40
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pŒpekas emellertid att oriktiga upplysningar kan lŠmnas i mŒnga andra sammanhang som
inte tŠcks av fšrslaget, men att det anses falla utanfšr utredningens uppdrag.
FrŒgan aktualiserades pŒ nytt i betŠnkandet Konsumentupplysning.45 Man framhšll att ett
stadgande mot ekonomiskt fšrtal inte i fšrsta hand skulle skydda konsumenterna, som
utredningen gŠllde. Dessutom ansŒgs det inte lŠmpligt att reglera endast ekonomiskt
fšrtal genom konsumentupplysning separat. Det poŠngterades att det var av stšrsta vikt
att snarast finna en lšsning pŒ problemet. Justitieministern uttalade sig lite senare i frŒgan
och ansŒg sig dŒ inte beredd att ta stŠllning till huruvida allmŠnna regler om ekonomiskt
fšrtal borde infšras, eller inte.

I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen angŒende otillbšrlig
marknadsfšring46 debatterades frŒgan mycket. Det inkom flera motioner dŠr det
efterfrŒgades lagstiftning om ekonomiskt fšrtal.47 Tredje lagutskottet ansŒg dock inte att
motionerna borde fšranleda nŒgon Šndring av vad som fšreslagits i propositionen.48

DŠrefter har ett flertal motioner dŠr det har yrkats om lagstiftning angŒende ekonomiskt
fšrtal framlagts.49 I bšrjan av 1990-talet skrevs nŒgra motioner angŒende pressetik, dŠr
skydd fšr fšrtal av juridiska personer efterfrŒgades.50 Inget av fallen har emellertid varit
framgŒngsrika.51

3.3.3

Sanktioner

PŒfšljden fšr fšrtal Šr bšter enligt BrB 5:1 och fšr grovt fšrtal bšter eller fŠngelse i hšgst
tvŒ Œr enligt BrB 5:2. Som har konstaterats ovan, finns det inga stadganden angŒende
fšrtal av juridiska personer och i enlighet med nuvarande rŠttslŠge kommer dŠrfšr inga
straffrŠttsliga sanktioner ifrŒga. Juridiska personer Šr inte omnŠmnda i TF:s stadgande om
fšrtal och sŒledes aktualiseras varken tryckfrihetsrŠttsliga eller yttrandefrihetsrŠttsliga
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sanktioner. Vad betrŠffar handlande som strider mot TF och YGL gŠller att endast
straffbara handlingar leder till skadestŒndsskyldighet.52

3.4 Sammanfattning
Utformningen av fšrtalsreglerna har varit fšremŒl fšr mycken diskussion. FrŒn flera hŒll
har lagstiftning om ekonomiskt fšrtal fšrordats, dock utan att ha lett till resultat. Under
den senare delen av 1900-talet tycks emellertid debatten ha avstannat. €nnu har inget
straffstadgande om ekonomiskt fšrtal av juridiska personer infšrts.

4 Svartlistning och skadestŒndsrŠtt
4.1 Inledning
Eftersom varken straffrŠttsliga, tryckfrihetsrŠttsliga eller yttrandefrihetsrŠttsliga
sanktioner mot svartlistning av fšretag Šr aktuella, uppkommer fšljaktligen frŒgan om det
finns andra mšjligheter till upprŠttelse med anledning av svartlistning, eller inte. Inom
skadestŒndsrŠtten Šr det SkL 2:4, ren fšrmšgenhetsskada, som bšr undersškas nŠrmare.

4.2
4.2.1

Ren fšrmšgenhetsskada
Inledning

Skada p.g.a. svartlistning utgšr en s.k. ren fšrmšgenhetsskada, d.v.s. en ekonomisk skada
som uppkommer utan samband med att nŒgon lider person- eller sakskada.53 ErsŠttning
fšr sŒdan skada sker om den vŒllats genom brott, vilket framgŒr av SkLÊ2:4. Detta synsŠtt
kan tyckas vara mindre lŠmpligt med tanke pŒ att skadestŒnd fyller Šven andra
funktioner, exempelvis kostnadsfšrdelning. Vad betrŠffar ŠrekrŠnkningsbrotten bšr det
observeras att det i flera andra lŠnder Šr vanligt att fšrutsŠttningarna fšr skadestŒndstalan
bestŠms utan hŠnsyn till straffbarheten. Inom vissa rŠttsomrŒden, exempelvis

52
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immaterialrŠtten, har det skett en utveckling sŒ att skadestŒndsansvaret inte har samband
med straffansvaret. DŠr finns istŠllet en uttrycklig lagregel om skadestŒnd.54

4.2.2

Bakgrund

Traditionellt sett har rŠtten till skadestŒnd vid ren fšrmšgenhetsskada varit starkt knuten
till straffrŠtten i Sverige. Det faktum att det krŠvs att skadan skall ha fšregŒtts av brott,
den s.k. spŠrregeln i SkL 2:4, har sitt ursprung i A.O. Winroths arbeten i bšrjan av 1900talet. Trots att han var medveten om att det ligger olika intressen bakom straff och
skadestŒnd, argumenterade han fšr kopplingen till de sŠkra rŠttskŠllor som
straffrŠttsreglerna utgšr. Hans verk har fŒtt stor betydelse fšr skadestŒndsrŠtten under
stšrre delen av 1900-talet. Kleineman pŒpekar emellertid att man inte med sŠkerhet kan
faststŠlla att Winroths Œsikter representerar dŒtidens gŠllande rŠtt med mšjlighet till
eÊcontrario-slut, utan snarare att spŠrregeln ansŒgs vara en allmŠn princip.55
Karlgren var dŠremot mer negativ till en spŠrregel.56 Han fšrefšll nŒgot fšrvŒnad šver
utformningen av SkL 2:4 och šver att det ansŒgs vara en kodifiering av gŠllande rŠtt.57
€ven i švrigt kan konstateras att spŠrregeln inte var allmŠnt accepterad i doktrinen.58 Vad
betrŠffar rŠttspraxis, finns det ett par vŠgledande fall som talar fšr att spŠrregeln ansŒgs
gŠlla.59 Samtidigt finns det flera fall dŠr ersŠttning medgivits utan stšd i lag.60

4.2.3

GŠllande rŠtt Ð mšjligheter fšr svartlistade fšretag

Anledningen till att jag har valt att studera bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen
sŒ noggrant, Šr att den ger en škad fšrstŒelse fšr varfšr man skulle kunna argumentera fšr
rŠtten till skadestŒnd enligt SkL fšr svartlistade fšretag. RŠttslŠget Šr inte sŒ klart som det
vid en fšrsta anblick kan tyckas vara. Den s.k. spŠrregeln kodifierades fšrst i och med
den nuvarande skadestŒndslagens infšrande. Lagstiftaren var vid SkL:s tillkomst
medveten om oenigheten vad betrŠffar spŠrregeln i doktrinen och kŠnde till att det i
praxis fanns fall dŠr skadestŒnd utdšmts utan att brott fšrelŒg. Trots utformningen av SkL
2:4, var avsikten inte att hindra att skadestŒnd i vissa fall utdšms Šven dŒ brott inte
54
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fšreligger. E contrario-slut strider dŠrfšr mot fšrarbetena. Tanken var att det i
rŠttstillŠmpningen skall avgšras i vilken utstrŠckning ersŠttning bšr utgŒ.61 I praktiken
har emellertid infšrandet av den aktuella rŠttsregeln medfšrt att spŠrregeln blivit i det
nŠrmaste absolut.62

Det finns rŠttsfall frŒn tiden fšre SkL dŠr skadestŒnd fšr ren fšrmšgenhetsskada utdšmts
utan att brott fšrelegat. Lagstiftaren har utgŒtt ifrŒn att denna tidigare praxis skall gŠlla
Šven efter det att SkL har trŠtt i kraft.63 €ven efter spŠrregelns kodifiering, finns det dock
exempel pŒ rŠttsfall som medger ersŠttning utan stšd i lag.64

Eftersom kopplingen mellan skadestŒnd och straff Šr sŒ stark, ter sig de mšjligheter som
svartlistade fšretag har att fŒ skadestŒnd smŒ. Eftersom e contrario-slut av SkL 2:4
emellertid inte var avsedda, som nŠmnts ovan, skulle man kunna fšrsška argumentera fšr
skadestŒnd pŒ grund av ekonomiskt fšrtal, men torde ha endast en liten mšjlighet till
framgŒng. Kleineman har uppmŠrksammat bristerna i skyddet fšr ekonomiskt fšrtal och
anser att det Šr ett argument fšr att en rŠttsutveckling i praxis Šr nšdvŠndig, fšr att frigšra
sig frŒn spŠrregeln. Samtidigt pŒpekar han att det i sŒ fall fordras en fšrŠndrad syn pŒ
mšjligheten att utveckla rŠtten pŒ det sŠttet.65 Som det ser ut nu finns det mšjlighet till
skadestŒnd i kontraktuella fšrhŒllanden, vid brott och dŒ det finns speciallagstiftning att
tillgŒ, exempelvis i associationsrŠtten, konkurrensrŠtten och immaterialrŠtten.

4.3 Sammanfattning
Kopplingen mellan skadestŒndsrŠtten och straffrŠtten har traditionellt sett varit stark i
Sverige. Den s.k. spŠrregeln har emellertid varit omtvistad i sŒvŠl praxis som doktrin. Det
kan konstateras att det teoretiskt sett torde kunna vara mšjligt fšr svartlistade fšretag att
fŒ skadestŒnd, men att det, framfšr allt efter spŠrregelns kodifiering, visat sig vara
betydligt svŒrare i praktiken.
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5 Svartlistning och marknadsrŠtt
5.1

Inledning

Det har ovan konstaterats att straffrŠtten inte erbjuder svartlistade fšretag rŠttsligt skydd.
Sannolikt gŠller detsamma skadestŒndsrŠtten i de flesta fall. Det ŒterstŒr dŠrfšr att utršna
om det finns mšjlighet till skydd i marknadsrŠtten.

5.2 Marknadsfšringslagen
5.2.1

Inledning

Som nŠmnts tidigare i kapitlet om straffrŠtt och svartlistning, har det lagts fram fšrslag
om ett stadgande om ekonomiskt fšrtal i marknadsrŠttslagstiftningen. Fšrslaget gick inte
igenom, eftersom lŒngt ifrŒn alla fall skulle ha tŠckts. Det ansŒgs mer ŠndamŒlsenligt att i
sŒ fall infšra en sŒdan regel exempelvis i BrB.66 Det finns emellertid konkreta regler som
kan tillŠmpas i vissa fall av svartlistning. I det fšljande skall reglerna om otillbšrlig
marknadsfšring i MFL undersškas nŠrmare.

5.2.2

Otillbšrlig marknadsfšring och svartlistning

Ett grundlŠggande krav pŒ all marknadsfšring Šr att den stŠmmer šverens med god
marknadsfšringssed och att den Šr tillbšrlig mot konsumenter och nŠringsidkare.67
Fšrutom i 4 ¤ - generalklausulen, uttrycks det nŠrmare i den s.k. katalogen i MFL.68

Ett stadgande som ger visst skydd mot ekonomiskt fšrtal, exempelvis i form av
svartlistning, och dŠrmed kan tillŠmpas i vissa svartlistningsfall Šr 6Ê¤ MFL om
vilseledande reklam. FšrutsŠttningen fšr tillŠmpning Šr att det ršr sig om en
nŠringsidkare som sprider oriktiga eller vilseledande uppgifter om en konkurrents
produkter, tjŠnster eller verksamhet i sin marknadsfšring. €ven sanna uppgifter kan
angripas om de exempelvis pŒ grund av framstŠllningen Šr vilseledande eller pŒ annat sŠtt
66
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Šr onšdigt misskrediterande. I sistnŠmnda fall tillŠmpas istŠllet 4 ¤ MFL.69 Det skall dock
observeras att s.k. jŠmfšrande reklam som huvudregel Šr tillŒten nŠr den baserar sig pŒ
korrekta uppgifter. Internationella handelskammaren (ICC) har samma instŠllning till
misskreditering av fšretag, vilket lŠgger ytterligare tyngd bakom reglerna.70

Eftersom tillŠmpning av lagen endast kommer ifrŒga nŠr det ršr sig om fšrehavanden
mellan nŠringsidkare i marknadsfšringssammanhang, har skyddet mot svartlistning och
liknande fšreteelser en begrŠnsad rŠckvidd. Samtliga fall dŠr nŠringsidkare agerar i andra
Šn marknadsfšringssammanhang utesluts. LikasŒ faller de fall dŠr exempelvis
privatpersoner, organisationer eller massmedia ligger bakom misskrediteringen utanfšr
MFL:s tillŠmpning. Som nŠmnts ovan i bakgrundskapitlet om svartlistning, innebŠr
Internets framvŠxt med škade kommunikationsmšjligheter som fšljd att Šven exempelvis
enskilda personer lŠtt och till liten kostnad kan sprida felaktiga uppgifter. Med det i
Œtanke ter sig MFL:s skydd otillrŠckligt.

5.2.3

Sanktioner

De sanktioner som kan komma att aktualiseras i MFL Šr flera. Att nŠrmare gŒ in pŒ dem
alla, skulle ta alltfšr mycket utrymme i ansprŒk. Vad som Šr utmŠrkande fšr MFL Šr det
relativt nya stadgandet om marknadsstšrningsavgift. Den Šr lŠgst fem tusen kronor och
hšgst fem miljoner kronor och utdšmes vid uppsŒtlig eller oaktsam švertrŠdelse av
reglerna i katalogen som stšr marknadens funktion. Vid švertrŠdelse av generalklausulen
aktualiseras fšrbudsregeln i 14¤. DŠrutšver kan exempelvis ett ŒlŠggande om att lŠmna
information och skadestŒnd komma ifrŒga.71

5.2.4

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i MFL:s regler om otillbšrlig marknadsfšring
finns visst skydd mot svartlistning. Kravet pŒ att det skall ršra sig om nŠringsidkare i
marknadsfšringssammanhang, fšr att lagen skall kunna tillŠmpas, innebŠr emellertid en
avsevŠrd begrŠnsning.
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5.3 VarumŠrkesrŠtt
5.3.1

Inledning

Som nŠmnts tidigare var det i fšrsta hand med utgŒngspunkt i varumŠrkesrŠtten som jag
inledde mina undersškningar angŒende skydd mot svartlistning fšr fšretag. FrŒn att
huvudsakligen ha varit avsedda att skydda och underlŠtta fšr konsumenter, har det skett
en utveckling mot att i allt stšrre utstrŠckning se det ekonomiska vŠrdet i varumŠrkena.
Det innebŠr att skydd mot de fšreteelser som medfšr en goodwillfšrlust blir allt viktigare
att uppmŠrksamma. DŠrtill har en mŠngd nya fšreteelser, dŠr varumŠrkeslagen kan vara
tillŠmplig, tillkommit i och med internets framvŠxt. Det kan ifrŒgasŠttas om
lagstiftningen verkligen motsvarar skyddsbehovet med tanke pŒ de internetrelaterade
fšreteelser som har uppstŒtt och det fšrŠndrade synsŠttet pŒ varumŠrkesrŠtten.

Efter att šversiktligt ha redogjort fšr huvuddragen i varumŠrkesrŠtten, kommer jag att
behandla nŒgra intressanta fall av smutskastning av fšretag i syfte att undersška om
skydd mot varumŠrkesintrŒng fšreligger och samtidigt peka pŒ de brister som jag anser
finns i VmL.

5.3.2
5.3.2.1

VarumŠrkesrŠttslig šversikt
Lagstiftning

Den nationella lagstiftningen utgšrs av VmL som har tillkommit genom nordiskt
samarbete och pŒ senare Œr Šven har EG-harmoniserats. I och med den omfattande
utrikeshandeln Šr varumŠrkesrŠtten mycket internationell och bestŠmmelser pŒ den hŠr
nivŒn Œterfinns exempelvis i Pariskonventionen (PK), Madridarrangemanget och TRIPs.
Det skall tillŠggas att det numera finns mšjlighet till varumŠrkesregistrering pŒ sŒvŠl EUnivŒ som internationell nivŒ.72

5.3.2.2

Syften och funktioner

VarumŠrkesrŠtten skiljer sig frŒn exempelvis upphovsrŠtten och patentrŠtten genom att
det huvudsakligen ligger ekonomiska intressen bakom lagstiftningen. VarumŠrken Šr av
stšrsta betydelse fšr distribution och marknadsfšring av varor och tjŠnster och kan utgšra
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en av fšretagens vŠrdefullaste tillgŒngar.73 De utgšr ett konkurrensmedel fšr fšretagen
och anvŠnds till att symbolisera, framhŠva och sŠrskilja de egna produkterna frŒn
konkurrenternas. Dessutom kan varumŠrken spela en avgšrande roll fšr varornas image
och Šr bŠrare av den eventuella goodwill som fšretaget har lyckats arbeta upp. Samtidigt
kan de ha en viss konkurrensbegrŠnsande effekt, eftersom mŠrkta varor anses mindre
utbytbara Šn omŠrkta.

Fšr konsumenterna innebŠr anvŠndandet av varumŠrken att produkterna lŠttare
identifieras. Om varumŠrken inte hade funnits, hade utbudet av varor sannolikt varit
ošverskŒdligt. Dessutom underlŠttar de fšr konsumenterna att sammankoppla olika slag
av varuinformation, sŒsom reklam, andras erfarenheter av varorna, osv. 74

5.3.2.3

Huvuddragen i VmL

Skydd enligt VmL uppkommer genom registering eller inarbetning. Nationell registrering
utfšrs efter ansškan av Patent- och registreringsverket (PRV) och internationell
registrering ansvarar WIPO75 fšr i enlighet med Madridprotokollet. DŠrutšver finns Šven
gemenskapsvarumŠrken.76 De krav som stŠlls fšr att ett varumŠrke skall anses vara
inarbetat Šr fšr det fšrsta att det skall vara taget i bruk. Fšr det andra skall det hŠr i landet
inom en betydande del av den krets som mŠrket riktar sig till, blivit kŠnt som beteckning
fšr de varor som tillhandahŒlls under kŠnnetecknet.77
Vad betrŠffar skyddsobjektet, varumŠrket, krŠvs det att det har sŠrskiljningsfšrmŒga.78
Det innebŠr att det skall ha ett sŠrdrag och exempelvis inte vara deskriptivt eller framstŒ
som en beteckning pŒ varan. …vriga krav framgŒr av VmL 14 ¤.79 Skyddssubjektet kan
vara antingen en fysisk eller en juridisk person.80

Inarbetning och registrering resulterar i att en ensamrŠtt uppstŒr. Dess omfattning framgŒr
av VmL 4-6 ¤¤. Innehavaren av varumŠrket kan hindra andra att i nŠringsverksamhet
73
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anvŠnda ett fšrvŠxlingsbart kŠnnetecken. Det Šr viktigt att uppmŠrksamma
nŠringsverksamhetskravet som gŠller i hela varumŠrkesrŠtten. DŠrtill stŠlls ett krav pŒ
anvŠndning. VarumŠrken anses vara fšrvŠxlingsbara nŠr bŒde mŠrkeslikhet och
varuslagslikhet fšreligger. MŠrkena skall med andra ord vara, om inte identiska sŒ i alla
fall sŒ lika att de kan fšrvŠxlas och angŒ varor av samma eller liknande slag. Det skall
dock pŒpekas att det vid vŠrderingen av fšrvŠxlingsbarheten gšrs en helhetsbedšmning
dŠr hŠnsyn Šven tas till exempelvis faktisk anvŠndning och inarbetning. Den som bryter
mot VmL 4 och 6 ¤¤ begŒr varumŠrkesintrŒng.81

Viktigt att lŠgga mŠrke till Šr att det finns undantag frŒn huvudregeln om att
fšrvŠxlingsbara mŠrken skall ršra samma eller liknande varuslag. VŠl ansedda
varumŠrken har en sŠrskild stŠllning.82 Vid intrŒngsbedšmningen lŠggs sŠrskild vikt vid
om det har dragits otillbšrlig fšrdel av varumŠrket och om det har medfšrt skada.
Skyddsbehovet fšr vŠl ansedda varumŠrken Šr stšrre, eftersom risken Šr stor att de
utnyttjas pŒ ett illojalt sŠtt. SŒdan anvŠndning kan fŒ allvarliga konsekvenser och kan i
vŠrsta fall leda till degeneration av varumŠrket.83

5.3.3
5.3.3.1

VarumŠrkesrŠtt och svartlistning
Inledning

Mot bakgrund av den šversiktliga redogšrelse av varumŠrkesrŠtten som gjorts i
fšregŒende avsnitt, skall i det fšljande resoneras kring huruvida olika fšreteelser som kan
svŠrta ned ett fšretags rykte kan anses utgšra varumŠrkesintrŒng. Det har visat sig att det
inte Šr svartlistning utan frŠmst andra former av smutskastning av fšretag som Šr av
intresse pŒ det hŠr omrŒdet. De finns i stor utstrŠckning pŒ Internet84 och det rŒder dŠrfšr
stor osŠkerhet om varumŠrkeslagens tillŠmpning i mŒnga fall.

5.3.3.2

DomŠnnamn

PŒ senare tid har det fšrekommit ett antal fall dŠr nŒgon registrerar annans varumŠrke
som domŠnnamn, exempelvis ikea.com och arla.com. En mŠngd frŒgor har uppstŒtt vad
betrŠffar domŠnnamn och varumŠrkesrŠtt, t.ex. pŒ grund av att det endast finns mšjlighet
81
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att registrera samma varumŠrke en gŒng oavsett om det ršr sig om samma slags produkter
och oavsett om de geografiskt sett Šr skilda Œt eller inte. Dessutom Šr det tillŒtet att lŒta
registrera exempelvis beskrivande kŠnnetecken som domŠnnamn, vilket inte Šr mšjligt
fšr ÓvanligaÓ varumŠrken.85 Att nŠrmare gŒ in pŒ de hŠr problemen skulle ta alltfšr
mycket utrymme i ansprŒk och dessutom falla utanfšr ramen fšr uppsatsen. Jag kommer
dŠrfšr att koncentrera mig pŒ de domŠnnamnsproblem som har samband med
svartlistning och annan smutskastning av fšretag.
VŠl ansedda varumŠrken anses sŠrskilt skyddsvŠrda som nŠmnts tidigare.86 Att nŒgon
registrerar ens varumŠrke kan fŒ allvarliga fšljder, eftersom man sjŠlv inte har kontroll
šver i vilka sammanhang varumŠrket anvŠnds. Ett tydligt exempel pŒ hur utsatta
vŠlkŠnda namn Šr, Šr fallet med domŠnnamnet madonna.com som registrerades av en
affŠrsman fšr att sprida pornografi.87 I de fall dŠr nŒgon registrerar annans varumŠrke
som domŠnnamn, kan man konstatera att sjŠlva registreringen inte utgšr intrŒng. Det
stŠlls nŠmligen krav pŒ anvŠndning och dessutom skall nŠringsverksamhetskriteriet vara
uppfyllt.88 NŠr det ršr sig om ett vŠl ansett varumŠrke, aktualiseras VmL 6 ¤ 2 st. dŠr det
inte stŠlls krav pŒ varuslagslikhet och man istŠllet fokuserar pŒ den eventuella otillbšrliga
fšrdel som domŠntjuven kan fŒ. Det anses dŒ finnas viss mšjlighet att hŠvda att
varumŠrkesintrŒng fšreligger, om man kan faststŠlla att domŠntjuvarna exempelvis har
fšr avsikt att hyra ut eller sŠlja domŠnnamnet Ð anvŠndnings- och nŠringsverksamhetskravet Šr uppfyllt. Att gšra gŠllande varumŠrkesintrŒng enligt VmL 6 ¤ 1 st. vad betrŠffar
ÓvanligaÓ varumŠrken, med andra ord de som inte klassas som vŠl ansedda, torde
emellertid i de flesta fall vara betydligt svŒrare framfšr allt pŒ grund av kravet pŒ
varuslagslikhet.89

Det har fšrekommit fall dŠr ÓvanŠrandeÓ domŠnnamn, sŒsom WalMart-Sucks.com, har
registrerats. I nŠmnda fall fastslog WIPO:s domstol att fšrvŠxlingsrisk fšrelŒg och att
Wal-Mart Stores hade rŠtt till namnet.90 I andra liknande fall har WIPO emellertid haft
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motsatt uppfattning.91 FrŒgan Šr om dessa fall av smutskastning av ett varumŠrke, skall
anses utgšra intrŒng enligt VmL. Att fšrvŠxlingsrisk med varumŠrket WalMart fšreligger
Šr troligt. Att det finns risk fšr association, som i svensk rŠtt Šr en del av
fšrvŠxlingsbedšmningen,92 Šr Šnnu troligare. Vad som kvarstŒr att utreda Šr om
nŠringsverksamhets- och anvŠndningskravet Šr uppfyllt. Ršr det sig om ett vŠl ansett
varumŠrke škar mšjligheterna betydligt, eftersom det inte stŠlls krav pŒ varuslagslikhet.

5.3.3.3

Dolda sškord, m.m.

I švrigt kan fšreteelser sŒsom dolda sškord, lŠnkar och framing bidra till att svŠrta ned ett
fšretags rykte. Vad betrŠffar fšrstnŠmnda fšreteelse, dolda sškord eller metataggar, kan
det exempelvis fšrekomma att webbsidor med pornografiskt innehŒll, lockar till sig lŠsare
genom att lŠgga in ett fšretags varumŠrke som dolt sškord pŒ webbsidan. Den
dominerande uppfattningen verkar vara att det Šr anvŠndning av annans varumŠrke och
om kravet pŒ nŠringsverksamhet Šr uppfyllt, d.v.s. om t.ex. ett fšretag ligger bakom
webbsidan, torde varumŠrkesintrŒng fšreligga. Det skall dock tillŠggas att hŠnvisningar
pŒ en webbsida till annans varumŠrke Šr tillŒten, Šven om det innebŠr att man vid sškning
av varumŠrket via vissa sškmotorer pŒ sŒ vis fŒr trŠff pŒ den aktuella webbsidan.93 Det
kan exempelvis ršra sig om jŠmfšrande reklam. En fšrutsŠttning fšr att det skall vara
tillŒtet Šr emellertid att det ligger ett lojalt intresse bakom jŠmfšringen.94

5.3.3.4

VmL:s sanktioner

ImmaterialrŠtten Šr ett av de rŠttsomrŒden dŠr skadestŒndsansvaret inte har nŒgot
samband med straffansvaret, vilket annars Šr huvudregeln fšr ren fšrmšgenhetsskada
inom skadestŒndsrŠtten.95 Det finns istŠllet en uttrycklig lagregel om skadestŒnd.96
DŠrutšver kan bland annat bšter, fŠngelse och fšrbud vid vite att fortsŠtta med intrŒnget
utdšmas.97 Det skall uppmŠrksammas att det inte enligt VmL Šr mšjligt att faststŠlla vem
som har rŠtt till ett domŠnnamn, vilket borde vara av stort intresse fšr det drabbade
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fšretaget.98 En sŒdan mšjlighet finns emellertid vid tvistlšsning genom WIPO:s
domstol.99

5.3.3.5

Sammanfattning

Som inledningsvis nŠmnts, medfšr det faktum att varumŠrkets ekonomiska vŠrde
vŠrdesŠtts allt hšgre, att skydd mot de fšreteelser som medfšr nedsvŠrtning av ett
fšretags rykte blir allt viktigare att uppmŠrksamma. €ven inom detta rŠttsomrŒde spelar
Internets framvŠxt en avgšrande roll. Som fšrklarats ingŒende i tidigare kapitel, innebŠr
Internet škade kommunikationsmšjligheter och att Šven privatpersoner kan ha stort
inflytande. Det kan konstateras att det grundlŠggande nŠringsverksamhetskravet dŠrfšr
innebŠr en begrŠnsning av skyddet mot varumŠrkesintrŒng, eftersom Šven exempelvis
organisationers och privatpersoners anvŠndning av fšrvŠxlingsbara kŠnnetecken kan fŒ
allvarliga konsekvenser. Vad betrŠffar de nya fšreteelser som vŠxer fram pŒ Internet, kan
det dessutom vara svŒrt att faststŠlla om nŠringsverksamhetskravet Šr uppfyllt.
DefinitionssvŒrigheter gŠller Šven betrŠffande bedšmningen av om anvŠndningskravet Šr
uppfyllt eller inte. Med andra ord saknas skydd mot varumŠrkesintrŒng vad gŠller ett
flertal fšreteelser.

Ett antal exempel pŒ fšreteelser dŠr risk fšr goodwillfšrlust fšr de drabbade fšretagen
finns, har genomgŒtts. Vad betrŠffar domŠnnamn, finns det stšrst mšjlighet att konstatera
att varumŠrkesintrŒng fšreligger i de fall dŠr det ršr sig om vŠl ansedda varumŠrken.
MŒnga gŒnger kan man nŠmligen faststŠlla att domŠntjuven har fšr avsikt att exempelvis
fšrsŠlja eller hyra ut domŠnnamnet och sŒvŠl nŠringsverksamhets- som anvŠndningskravet anses dŠrmed vara uppfyllt. Dessutom fšreligger inget krav pŒ varuslagslikhet,
vilket utesluter intrŒng fšr ÓvanligaÓ varumŠrken i de flesta fall. Dolda sškord och
hŠnvisningar till andras varumŠrken har ocksŒ tagits upp.
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6 Sammanfattande analys
6.1

Inledning

Efter att ha Šgnat tre kapitel Œt att undersška olika, fšr svartlistning och andra former av
otillbšrlig smutskastning, relevanta rŠttsomrŒden, skall jag i det fšljande fšra ett de lege
ferenda-resonemang. Bšr reglerna om fšrtal, ren fšrmšgenhetsskada och olika
marknadsrŠttsliga stadganden fšrŠndras pŒ nŒgot sŠtt i syfte att bŠttre tillgodose behovet
av skydd mot svartlistning?

6.2

€r nuvarande skydd mot svartlistning tillfredsstŠllande?

GenomgŒngen av de olika relevanta rŠttsomrŒdena har visat att skyddet mot svartlistning
Šr begrŠnsat. Juridiska personer skyddas šverhuvudtaget inte mot fšrtal. SkadestŒnd med
anledning av ren fšrmšgenhetsskada torde sannolikt inte utgŒ i de allra flesta fall. MFL
ger visserligen skydd men bara dŒ det ršr sig om tvŒ nŠringsidkare och svartlistningen
sker i samband med marknadsfšring. Fšr liknande fšreteelser som orsakar
goodwillfšrlust, sŒsom otillbšrligt utnyttjande av annans vŠl ansedda varumŠrke, Šr VmL
i vissa fall tillŠmplig. Bland annat kravet pŒ nŠringsverksamhet innebŠr dock en
begrŠnsning.

I bakgrundskapitlet konstaterades att svartlistning och liknande fšreteelser utgšr ett
problem fšr fšretagen i stšrre utstrŠckning Šn tidigare i och med Internets framvŠxt och
de dŠrmed škade kommunikationsmšjligheterna. Dessutom bidrar de immateriella
vŠrdenas škade betydelse till att problemet fšrstoras. Samtidigt kan svarta listor vara
mycket positivt frŒn konsumentsynpunkt. Av stšrsta vikt, fšr bŒde fšretag och
konsumenter, Šr emellertid att listorna ger korrekt information. Det Šr av samhŠllsintresse
att obefogad svartlistning inte fšrekommer. Det bšr i lag finnas regler som motverkar
obefogad svartlistning.
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Eftersom det har visat sig att skyddet mot svartlistning och andra liknande fšreteelser Šr
bristfŠlligt100 och att det finns behov av skydd, uppkommer fšljaktligen frŒgan hur man
skulle kunna fšrŠndra den nuvarande lagstiftningen sŒ att fšretagens behov av skydd
bŠttre tillgodoses. Det bŠsta anser jag vore om man kunde skapa ett kraftfullt skydd som
tŠcker sŒ mŒnga situationer som mšjligt. SŒsom redan fšreslagits vid ett flertal tillfŠllen i
samband med brottsbalkens infšrande, skulle ett stadgande om ekonomiskt fšrtal kunna
vara en lšsning pŒ problemet.

6.3 Fšrslag till skydd mot svartlistning
6.3.1

Ekonomiskt fšrtal

LŒngt tillbaka i tiden ansŒgs ŠrekrŠnkningsbrottet vara av stor betydelse, vilket bland
annat den rikhaltiga doktrinen pŒ omrŒdet visar. I och med industrisamhŠllets framvŠxt,
fokuserades emellertid allt mer pŒ produktionen och ŠrekrŠnkningsbrottens betydelse
minskade nŒgot. I samband med brottsbalkens tillkomst blev debatten mer intensiv och
ett utškat ŠrekrŠnkningskapitel var angelŠget fšr mŒnga. Ett stadgande om ekonomiskt
fšrtal fšreslogs upprepade gŒnger, dock utan att ge resultat. DŠrefter verkar debatten ha
avstannat. Man kan emellertid skšnja en viss fšrŠndring pŒ senare Œr. De mjuka vŠrdena,
sŒsom image och etik, vŠrderas hšgre. Fšr dagens fšretagare Šr inte lŠngre endast
produktionen avgšrande. Att vŒrda de immateriella vŠrdena kan vara lika viktigt, om inte
viktigare. Att kommunikationsmšjligheterna kraftigt har škat pŒ senare tid i och med
Internet, som nŠmnts flera gŒnger tidigare, Šr ytterligare en anledning till att frŒgor kring
ryktesspridning Šr aktuella. DŠrfšr torde det nu vara rŠtt tidpunkt att Œterigen fšra en
debatt om fšrtalsbrottets utformning.

Kan ett stadgande om ekonomiskt fšrtal vara lšsning pŒ problemet med det bristfŠlliga
skyddet mot svartlistning och andra fšreteelser med badwill som fšljd? Hur bšr regeln
vara utformad?

Fšr det fšrsta kan man frŒga sig om ett skydd fšr fšretag mot ÓvanligÓ ŠrekrŠnkning bšr
infšras. I litteraturen Šr meningarna delade. Nelson anser att ŠrekrŠnkning endast avser
den moraliska vŠrderingen av en mŠnniska och att kollektiva enheter dŠrfšr inte kan
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komma ifrŒga fšr ŠrekrŠnkning. ThyrŽn dŠremot gšr skillnad pŒ kollektiva enheters
subjektiva och objektiva Šra och menar att den sistnŠmnda Šr skyddsvŠrd. Med subjektiv
Šra avses nŒgons hederskŠnsla eller sjŠlvkŠnsla och objektiv Šra Šr detsamma som
anseendet.101

Vikten av att den fria kritikrŠtten bevaras Šr ett ofta Œterkommande argument emot att ett
stadgande om ŠrekrŠnkning av kollektiva enheter infšrs. Som Nelson pŒpekar, Šr olika
slags kollektiva enheter dock olika mycket utsatta, vilket spelar en avgšrande roll vid en
avvŠgning mellan yttrandefrihetsaspekter och skyddsbehov.102 Vad betrŠffar kollektiva
enheter utan vinstintresse, exempelvis organisationer, skulle en lŠmplig avvŠgning kunna
resultera i ett skydd fšr anseendet, den objektiva Šran, i de fall dŠr det ršr sig om
sanningslšsa pŒstŒenden som inte fšregŒtts av nŒgon nŠrmare undersškning.103 Man skall
dock observera att kollektiva enheters mšjligheter att offentligt fšrsvara sig bšr vŠgas in i
bedšmningen. Verkligheten har fšrŠndrats sedan dessa resonemang fšrdes. Numera Šr
skillnaden mellan kollektiva enheters och enskilda personers mšjligheter att sprida
information inte lika stor som den var pŒ 1950-talet, vilket kan fšranleda annorlunda
bedšmningar. Tidigare kunde kollektiva enheter lŠttare Šn den enskilde nŒ ut till
allmŠnheten exempelvis i syfte att dementera ett rykte. TillgŒngen till Internet har
emellertid inneburit en fšrŠndring. Den enskildes mšjligheter har fšrbŠttrats. Eftersom
maktfšrhŒllandena har blivit jŠmnare, finns det inte lŠngre ett lika tungt argument emot
ett skydd fšr den objektiva Šran fšr kollektiva enheter.

Svarta listor och liknande fšreteelser krŠnker inte ett fšretag i subjektiv mening. Vad
betrŠffar anseendet, den objektiva Šran, skulle man efter en avvŠgning mellan
yttrandefrihetsaspekter och skyddsbehov kunna dra samma slutsats som vad betrŠffar
kollektiva enheter utan vinstintresse. Med andra ord skulle man kunna komma fram till
att skyddsbehov fšreligger, trots fšretagens mšjligheter att offentligt fšrsvara sig. Den
avgšrande skillnaden vad gŠller fšretag i fšrhŒllande till kollektiva enheter utan
vinstintresse Šr att en ŠrekrŠnkning, dŠr anseendet objektivt sett sjunkit, torde fŒ
ekonomiska konsekvenser i de allra flesta fall. Man kan ifrŒgasŠtta om de fall av objektiv
ŠrekrŠnkning som inte fŒr ekonomiska Œterverkningar Šr skyddsvŠrda. BegrŠnsningar i
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yttrandefriheten bšr undvikas i sŒ stor utstrŠckning som mšjligt. Min uppfattning Šr
dŠrfšr att det Šr tillrŠckligt att infšra ett stadgande om ekonomiskt fšrtal, dŠr en av
fšrutsŠttningarna fšr att brott skall fšreligga Šr att fšrtalet har lett till ekonomisk skada.

Vid utformningen av stadgandet om ekonomiskt fšrtal Šr det viktigt att tillse att
svartlistningens positiva funktioner inte hŠmmas. De listor som bygger pŒ korrekt
information fŒr anses vara en positiv fšreteelse och skall dŠrfšr inte vara olagliga. I
samband med att ett stadgande om ekonomiskt fšrtal tidigare utreddes, drog man efter en
avvŠgning av yttrandefrihetsaspekter och skyddsbehov, slutsatsen att endast sanningslšsa
uppgifter borde vara straffbara.104

Att stŠlla ett absolut krav pŒ sanning fšr att undgŒ straff torde emellertid vara att gŒ
alltfšr lŒngt. Min uppfattning Šr att det Šr mer ŠndamŒlsenligt att svaranden tvingas visa
att en tillrŠckligt objektiv undersškning ligger till grund fšr uppgifterna. DŠrigenom
Šventyras inte det allmŠnna behovet av att svartlistor upprŠttas, sŒ lŠnge som den som gšr
listorna kan visa att han Šr serišs. Fšr att ytterligare fšrsŠkra sig om att inget orimligt
resultat uppstŒr i det enskilda fallet, skulle man kunna tillŠgga att skŠl som innebŠr att
uttalandet med hŠnsyn till omstŠndigheterna Šr fšrsvarligt medfšr att ansvar fšr
ekonomiskt fšrtal inte utdšms.

Vidare uppkommer frŒgan var ansvaret skall regleras. StraffrŠttskommittŽn
argumenterade, i samband med BrB:s infšrande, fšr att ett stadgande om ekonomiskt
fšrtal bšr hšra hemma i lagstiftningen om fšrmšgenhetsbrott.105 Departementschefen
menade dŠremot att lagstiftningen om illojal konkurrens vore en lŠmpligare hemvist fšr
stadgandet, eftersom det frŠmst ršr fšrhŒllandet mellan nŠringsidkare.106 LagrŒdet
pŒpekade att inte endast nŠringsidkare sprider osanna uppgifter om varandra, utan att
Šven privatpersoner kan ligga bakom uppgifterna. Av den anledningen menade lagrŒdet
att en reglering i lagstiftningen om illojal konkurrens inte Šr att rekommendera. IstŠllet
fšrordades att stadgandet om ekonomiskt fšrtal infšrdes i ŠrekrŠnkningskapitlet i
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brottsbalken.107 LagrŒdets Œsikt anser jag vara den bŠsta, med tanke pŒ att man pŒ sŒ sŠtt
uppnŒr en ŠndamŒlsenlig rŠckvidd.

Vad betrŠffar Šndringar i lagstiftningen, skall pŒpekas att fšrslaget om ett stadgande om
ekonomiskt fšrtal i BrB Šven fšranleder ett fšrslag till Šndring i TF.

Fšrdelen med ett stadgande om ekonomiskt fšrtal Šr att det kan tŠcka in mŒnga olika
fšreteelser. Klara fall av svartlistning som t.ex. CINT omfattas, om det pŒ webbplatsen
exempelvis skulle fšrekomma otillbšrlig och inkorrekt information. Detsamma gŠller
fšrtŠckt svartlistning, t.ex. GP:s recension av restauranger. LikasŒ torde andra sorters
otillbšrlig smutskastning, sŒsom exempelvis registrering av vanŠrande domŠnnamn och
fallet med newstatoil.com, omfattas av ekonomiskt fšrtal. Det Šr av stor vikt att noga
švervŠga ordalydelsen i syfte att tŠcka in alla relevanta fšreteelser, med andra ord
undvika att nŒgon liknande fšreteelse med samma negativa ekonomiska effekt faller
utanfšr tillŠmpningsomrŒdet.

6.3.2

Ren fšrmšgenhetsskada

Vad betrŠffar regeln om ren fšrmšgenhetsskada i SkL 2:4, Šr kopplingen mellan
skadestŒnd och straff stark. Skyddet fšr svartlistade fšretag Šr sŒledes mycket begrŠnsat,
eftersom nŒgot brott i form av ekonomiskt fšrtal i nulŠget inte fšreligger. FrŒgan Šr om
en fšrŠndring av skadestŒndslagstiftningen skulle vara en bŠttre lšsning pŒ
skyddsproblemet Šn infšrandet av ett stadgande om ekonomiskt fšrtal i BrB.

SŒ Šr sannolikt inte fallet. Ett stadgande om ekonomiskt fšrtal har stor rŠckvidd och
skulle tŠcka in en stor del av svartlistningen och liknande fšreteelser. Mšjligtvis skulle
man kunna fundera šver om en fšrŠndring av SkL 2:4 skulle kunna utgšra ett lŠmpligt
komplement till fšrslaget om ekonomiskt fšrtal. Om brottet ekonomiskt fšrtal infšrs,
utgŒr emellertid skadestŒnd enligt SkL 2:4.

Att fšrsška utforma en ny ersŠttningsregel betrŠffande rena fšrmšgenhetsskador, ter sig
dessutom som en mycket mer komplicerad uppgift Šn att infšra ett stadgande om
ekonomiskt fšrtal. Detta innebŠr dock inte att jag inte anser att omformning av 2:4 SkL
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vore lŠmplig. Det skall pŒpekas att fšr de fšreteelser som faller utanfšr
tillŠmpningsomrŒdet fšr brottet ekonomiskt fšrtal, utgŒr inget skadestŒnd. Kleineman
fšrordar som nŠmnts tidigare en rŠttsutveckling i praxis fšr att en frigšrelse frŒn
spŠrregeln skall Šga rum. Problemet Šr att det i Sverige saknas en diskussion fšr formerna
fšr en sŒdan rŠttsutveckling.108 Fšr att en fšrŠndring av rŠttslŠget skall kunna uppnŒs,
krŠvs det dŠrfšr sannolikt att lagstiftaren ingriper, vilket jag anser vore bra. Att utvidga
ansvaret fšr ren fšrmšgenhetsskada till att Šven omfatta vissa icke-brottsliga fall, skulle
motverka den rigiditet som prŠglar den nuvarande lagstiftningen.109 Ursprungligen
markerade skadestŒndet frŠmst att en handling var otillŒten. Numera fyller det Šven t.ex.
en kostnadsfšrdelande funktion, vilket talar fšr att kopplingen mellan straff och
skadestŒnd inte borde vara sŒ stark. Det kan dock faststŠllas att det Šr viktigt att vissa
spŠrrkriterier kvarstŒr fšr att undvika att skadestŒndsansvaret vid ren fšrmšgenhetsskada
vŠxer okontrollerat. Eftersom skadeomrŒdena skiljer sig frŒn varandra och dŠrfšr krŠver
olika kriterier, Šr det svŒrt att finna en bra generell lšsning. Att bedšma varje omrŒde var
fšr sig torde vara det mest ŠndamŒlsenliga.

6.3.3

MarknadsrŠtt

Det skydd som MFL erbjuder Šr som tidigare nŠmnts tŠmligen begrŠnsat, eftersom den Šr
tillŠmplig endast pŒ nŠringsidkare i marknadsfšringssammanhang. Att utška skyddet sŒ
att Šven t.ex. organisationer och privatpersoner omfattas, har inte sin naturliga plats i
marknadsrŠtten. Redan i samband med fšrslaget till lag om otillbšrlig marknadsfšring i
slutet av 1960-talet, uttalades att skyddet mot ekonomiskt fšrtal behšver utškas men att
BrB lŠmpar sig bŠttre fšr en sŒdan lagstiftning.110

Inte heller en fšrŠndring av skyddet i VmL skulle kunna ersŠtta ett stadgande om
ekonomiskt fšrtal, eftersom VmL har ett begrŠnsat tillŠmpningsomrŒde. De ekonomiska
intressen som ligger bakom varumŠrkena uppmŠrksammas allt mer, vilket inte skyddas
fullt ut i VmL. Kravet pŒ bland annat nŠringsverksamhet och anvŠndning fšr att
varumŠrkesintrŒng skall fšreligga, utgšr en stor begrŠnsning av skyddet.111 Dessutom kan
ifrŒgasŠttas om VmL:s sanktioner Šr tillfredsstŠllande.112 Jag skulle dŠrfšr vilja uppmana
108
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112
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lagstiftaren till en šversyn av de aktuella reglerna i VmL. Att tydliggšra vad som krŠvs
fšr att anvŠndnings- respektive nŠringsverksamhetskravet skall anses vara uppfyllt, skulle
fšrbŠttra fšrutsebarheten. FrŒgan Šr om man bšr gŒ ett steg lŠngre och gšra ett undantag
frŒn nŠringsverksamhetskravet, eftersom Šven t.ex. privatpersoners anvŠndning av
varumŠrken kan fŒ stora konsekvenser fšr fšretagen i och med den nya
informationstekniken. DŠrutšver bšr švervŠgas om de nya problemen betrŠffande
registrering av annans domŠnnamn verkligen bŠst passar in i varumŠrkeslagstiftningen.
Att istŠllet reglera problemen i marknadsfšringslagstiftningen skulle kunna vara ett
lŠmpligare alternativ.113

6.3.4

Ett globalt problem, É

€ven om det anses lŠmpligt med reglering pŒ nationell nivŒ i form av ett stadgande om
ekonomiskt fšrtal, stŒr det klart att det ršr sig om ett globalt problem. Fšr att pŒ ett
kraftfullt sŠtt kunna ingripa emot ošnskade nya fšreteelser i cyberspace, Šr nationell
lagstiftning otillrŠcklig. IstŠllet krŠvs ett agerande pŒ ett internationellt plan. Ett fšrsta
steg Šr emellertid att reglera pŒ nationell nivŒ. FrŒgorna kring jurisdiktion finns inte
mšjlighet att redogšra fšr hŠr.

SŒ lŠnge det inte finns nŒgot stadgande om ekonomiskt fšrtal, fŒr fšretagen svara med
samma medel som deras motstŒndare - kommunikation. Efter en svartlistning finns det
mšjlighet att fšrbŠttra fšretagets anseende exempelvis genom att figurera pŒ vita listor
eller att gšra annan PR fšr sig sjŠlv. Det gŠller att anvŠnda de škade
kommunikationsmšjligheterna till sin egen fšrdel!

6.4 Sammanfattning
Efter att ha konstaterat att skyddet mot svartlistning Šr bristfŠlligt i nuvarande
lagstiftning, kom jag fram till att ett stadgande om ekonomiskt fšrtal Šr den bŠsta
lšsningen pŒ det vŠxande problemet med svartlistning och liknande fšreteelser. Fšrdelen
med en sŒdan reglering Šr bland annat att dess rŠckvidd Šr stor. Lagstiftning om
ekonomiskt fšrtal har tidigare fšresprŒkats av mŒnga framfšr allt i samband med
infšrandet av den nya BrB. Sedan dess har en dylik lagstiftning blivit Šn mer aktuell i och
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med škade kommunikationsmšjligheter och den hšgre vŠrdesŠttningen av immateriella
vŠrden. Mot bakgrund av fšrslaget om en regel om ekonomiskt fšrtal, ter sig en
fšrŠndring av SkL 2:4 inte lika angelŠgen. Om ekonomiskt fšrtal utgšr brott, utgŒr
nŠmligen skadestŒnd enligt SkL 2:4. Med tanke pŒ de fall som faller utanfšr det
fšreslagna stadgandets tillŠmpning samt švriga rena fšrmšgenhetsskador som inte
fšregŒtts av brott, vore emellertid en šversyn av ersŠttningsmšjligheterna fšr sŒdana
skador lŠmpliga. Fšr att Œstadkomma en fšrŠndring av rŠttslŠget, torde ett ingripande av
lagstiftaren vara nšdvŠndig. Att vissa spŠrrkriterier kvarstŒr och att de olika
skadeomrŒdena bedšms fšr sig anser jag vara det mest ŠndamŒlsenliga. Vad betrŠffar
marknadsrŠtten innebŠr VmL:s krav pŒ nŠringsverksamhet och anvŠndning en
begrŠnsning av vad som anses utgšra varumŠrkesintrŒng. Eftersom fokus lŠggs pŒ de
ekonomiska intressena bakom varumŠrkena i stšrre utstrŠckning nu Šn tidigare och
dessutom nya fšreteelser pŒ Internet kan anses innebŠra varumŠrkesintrŒng, Šr min
uppfattning att man bšr agera Šven hŠr. Att klargšra vad som krŠvs fšr att
nŠringsverksamhets- och anvŠndningskravet skall anses vara uppfyllt Šr lŠmpligt. Ett
eventuellt undantag frŒn nŠringsverksamhetskravet bšr dŠrutšver švervŠgas.

Svartlistning och annan otillbšrlig smutskastning Šr ett globalt problem. En kraftfull
insats kan dŠrfšr endast ske pŒ ett internationellt plan. Trots detta, anser jag att nationell
lagstiftning pŒ omrŒdet Šr ett fšrsta viktigt steg. I vŠntan pŒ rŠttsliga medel, fŒr drabbade
fšretag dra nytta av de stora kommunikationsmšjligheterna fšr att fšrbŠttra sitt anseende,
exempelvis i form av vita listor.

7 Sammanfattning
Inledningsvis konstateras att svartlistning och annan smutskastning har funnits lŠnge,
men att det, pŒ grund av de mšjligheter till informationsspridning som den nya tekniken
medfšr, nu utgšr ett mycket stšrre problem fšr fšretagen Šn tidigare. Dessutom medfšr
de immateriella vŠrdenas škade betydelse att problemet fšrstoras. Samtidigt bidrar svarta
listor till att informera konsumenterna bland annat om hur fšretagen skšter sig, vilket
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naturligtvis Šr positivt. Av stšrsta vikt Šr att uppgifterna Šr korrekta och att en vŠl
genomfšrd undersškning genomfšrs innan de sprids.

Kapitel tre behandlar fšrtalsreglerna i BrB. De erbjuder endast skydd mot fšrtal av
enskilda personer och inte mot fšrtal av fšretag. Lagstiftning om ekonomiskt fšrtal har
fšreslagits vid ett flertal tillfŠllen, i synnerhet i samband med infšrandet av BrB, dock
utan framgŒng. Under den senare delen av 1900-talet verkar debatten ha avstannat.

StraffrŠttsdelen fšljs av ett kapitel ršrande reglerna om ren fšrmšgenhetsskada i SkL. Jag
inleder med att redogšra fšr den traditionellt starka kopplingen mellan skadestŒndsrŠtten
och straffrŠtten i Sverige. Den s.k. spŠrregeln i SkL 2:4, med andra ord det faktum att en
ren fšrmšgenhetsskada skall ha fšregŒtts av brott fšr att ersŠttning skall utgŒ, har varit
fšremŒl fšr omfattande diskussion i bŒde praxis och doktrin. Lagen utesluter inte
mšjligheten fšr svartlistade fšretag att fŒ skadestŒnd, men det har visat sig att man i
rŠttspraxis Šr benŠgen att tolka SkL 2:4 e contrario och med andra ord inte medge
skadestŒnd fšr ren fšrmšgenhetsskada utan brott.

I MFL:s regler om otillbšrlig marknadsfšring finns visst skydd mot svartlistning. Det
stŠlls emellertid krav pŒ att det skall ršra sig om nŠringsidkare som svartlistar i
marknadsfšringssammanhang, vilket innebŠr en avsevŠrd begrŠnsning.

I den fšljande varumŠrkesrŠttsdelen pŒpekas att varumŠrken lŠtt utsŠtts fšr olika former
av otillbšrlig smutskastning. Det grundlŠggande nŠringsverksamhetskravet i VmL
innebŠr en begrŠnsning av skyddet mot varumŠrkesintrŒng och det kan dessutom vara
svŒrt att faststŠlla huruvida nŠringsverksamhetskravet Šr uppfyllt eller inte ršrande de nya
fšreteelser som vŠxer fram pŒ Internet. DŠrtill tillkommer definitionssvŒrigheter vad
gŠller bedšmningen av om anvŠndningskravet Šr uppfyllt eller inte. Det finns Šnnu ingen
vŠgledande svensk rŠttspraxis pŒ omrŒdet och utgŒngspunkten Šr dŠrfšr de resonemang
som fšrts i litteraturen. Exempelvis vad betrŠffar domŠnnamn, finns det stšrst mšjlighet
att konstatera att varumŠrkesintrŒng fšreligger i de fall dŠr det ršr sig om vŠl ansedda
varumŠrken. NŠr man kan faststŠlla att domŠntjuven har fšr avsikt att t.ex. sŠlja eller hyra
ut domŠnnamnet, verkar den dominerande uppfattningen vara att bŒde
nŠringsverksamhets- och anvŠndningskravet Šr uppfyllt. Dessutom fšreligger inget krav

39

pŒ varuslagslikhet, vilket utesluter intrŒng fšr ÓvanligaÓ varumŠrken i de flesta fall. €ven
fenomenet dolda sškord och hŠnvisningar till andras varumŠrken tas upp.

Efter att ha konstaterat att skyddet mot svartlistning Šr bristfŠlligt i nuvarande
lagstiftning, kommer jag fram till att ett stadgande om ekonomiskt fšrtal Šr den bŠsta
lšsningen pŒ det vŠxande problemet med svartlistning och liknande fšreteelser. Att
istŠllet fšrŠndra regeln om ren fšrmšgenhetsskada fšr att uppnŒ samma syfte, ter sig som
en onšdigt komplicerad eller till och med en olŠmplig uppgift. Med tanke pŒ de fall som
faller utanfšr det fšreslagna stadgandet om ekonomiskt fšrtals tillŠmpning samt švriga
rena fšrmšgenhetsskador som inte fšregŒtts av brott, vore det emellertid bra om en
šversyn av ersŠttningsmšjligheterna fšr sŒdana skador gjordes. Eftersom fokus lŠggs pŒ
de ekonomiska intressena bakom varumŠrkena i stšrre utstrŠckning nu Šn tidigare och
dessutom nya fšreteelser pŒ Internet kan anses innebŠra varumŠrkesintrŒng, Šr min
uppfattning att man bšr fšrŠndra Šven i VmL.

Avslutningsvis pŒpekas att svartlistning och annan otillbšrlig smutskastning Šr ett globalt
problem som bšr lšsas pŒ ett internationellt plan fšr att nŒ ett gott resultat. Min
uppfattning Šr dock att nationell lagstiftning pŒ omrŒdet Šr ett fšrsta viktigt steg och att
drabbade fšretag fŒr dra nytta av de stora kommunikationsmšjligheterna fšr att fšrbŠttra
sitt anseende i vŠntan pŒ rŠttsliga medel.
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F…RKORTNINGAR

ARN

AllmŠnna reklamationsnŠmnden
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Brottsbalken

FL

Firmalagen

GP

Gšteborgs-Posten
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Internationella handelskammaren

LU

Lagutskottet

MFL

Marknadsfšringslagen

NJA

Nytt juridiskt arkiv (del 1)

PK

Pariskonventionen

Prop.

Proposition

PRV

Patent- och registreringsverket

RF

Regeringsformen

SkL

SkadestŒndslagen

SOU

Statens offentliga utredningar

SvD

Svenska Dagbladet

TF

Tryckfrihetsfšrordningen

TRIPS

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

WIPO

World Intellectual Property Organisation

VmL

VarumŠrkeslagen

YGL

Yttrandefrihetsgrundlagen
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