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Förbundet har tagit del av innehållet i det ganska omfattande betänkandet av utredningen om åtgärder mot 
fakturabedrägerier. Mot bakgrund av utredarens olika förslag, lämnas följande kommentarer. 
 
Uppdraget för utredningen har varit att kartlägga hur stort problem det är med fakturabedrägerierna och om 
det finns något behov ändring i lagstiftningen för att komma till rätta med dessa. I direktiven har särskilt 
betonats att utredningen inte ska föreslå åtgärder som riskerar att få mera generella konsekvenser för 
näringslivet utan att de ska vara proportionella i förhållande till problemens omfattning. 
 
Utredaren konstaterar i tur och ordning följande: 
 
Fakturabedrägerierna, framför allt mot privatpersoner och ensamföretagare, får ofta sin upplösning genom 
betalning därför att det finns en starkt överdriven rädsla för betalningsanmärkningar. 
 
Även de stora och medelstora företagen betalar dock i hög utsträckning för att undvika att få en 
betalningsanmärkning eller ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten. 
 
Det är dock mycket ovanligt att de som står bakom kraven vänder sig till kronofogdemyndigheten eller till 
tingsrätten. 
 
Fakturabedrägerier förekommer i olika varianter bluffakturor och fakturabedrägeri efter kontakt. 
 
De avtalsrättsliga reglerna skyddar den som drabbas av fakturabedrägerier. Därför lämnar utredningen inte 
några förslag till ändringar av avtalslagens bestämmelser. Istället bör näringslivet på ett mer aktivt sätt än 
idag ta ansvar för utvecklingen av tydliga normer för marknadsföring mellan näringsidkare. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Måhända skulle man också kunna göra en ändring i reglerna om ersättning för rättegångskostnader på så sätt 
att full ersättningsskyldighet ska föreligga för part som inlett rättegång trots att parten insett eller borde ha 
insett att käromålet var ogrundat.  
 
En sådan förskjutning av ansvaret för rättegångskostnaderna, skulle tillsammans med skärpta krav på 
bevisningen vid telefonförsäljning, kunna medföra att många oseriösa aktörer skulle dra sig för att driva sina 
ärenden till domstol. 
 
Det är sammanfattningsvis Förbundets uppfattning att de av utredaren föreslagna åtgärderna är för 
lättviktiga. De avtalsrättsliga reglerna skyddar nämligen idag knappast den som drabbas av ett 
fakturabedrägeri. Vi saknar alltså konkreta förslag. Istället för förslag till ändringar i den aktuella 
lagstiftningen, knyter utredaren förhoppningar till att näringslivet på egen hand, ska kunna komma överens 
om normer för telefonförsäljningen. Detta tror vi inte på. 
 
Vid telefonförsäljning finns nämligen två mycket tydliga och motstridiga intressen som knappast går att 
förena. Nämligen telefonförsäljarens många gånger hänsynslösa ambition att sälja så mycket som möjligt 
och företagarnas intresse av att få arbeta i fred och framför allt slippa lägga ned åtskilliga timmars arbete på 
att slå sig fri från icke seriös försäljning. 
 
Varför inte genomföra samma lagförändringar för småföretagarna som för konsumenterna? En genomförd  
telefonförsäljning ska i stort sett alltid bekräftas skriftligen i en eller annan form. 
 
I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 
föredragande. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Leif Svensson 
Förbundsordförande  


