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Dom från tingsrätten förbjuder 
Blankettbasens kopiering av Wise OnLine 
AB:s personalpolicies 

Södertörns tingsrätt har i en dom den 22 juli 2011 stadfäst en förlikning mellan Wise OnLine AB och 

Blankettbasen. Domen innebär att Blankettbasen förbjuds att fortsätta med sin kopiering av Wise 

OnLines personalpolicies. Skulle Blankettbasen ändå kopiera Wise OnLines personalpolicies blir 

Blankettbasen skyldig att till Wise Online betala 500 000 kronor i vite. Domen innebär även att 

Blankettbasen till Wise OnLine skall betala 200 000 kronor i ersättning. 

Stefan Wikström, VD för Wise OnLine AB, är mycket nöjd med tingsrättens dom.  

- Wise OnLine har sedan 2002 satsat betydande resurser i att utveckla dessa dokument och övriga 

Internetbaserade HR-tjänster. Vi kan inte passivt sitta och titta på när konkurrenter utan tillstånd utnyttjar våra 

investeringar. Detta är även en viktig dom för andra företag som utvecklar och säljer material och tjänster på nätet 

och som vill freda sig mot plagiatörer.  

- Wise OnLines advokat Patrik Fallberg, säger att antal domar som rör intrång i texter är förhållandevis få. 

Tingsrättens intermistiska förbud mot Blankettbasens fortsatta publicering från tingsrätten från 20 april 2010 kan 

tjäna som vägledning för intrångsbedömningar av textmaterial i framtida fall. Detta mål signalerar även tydligt till 

dem som frestas att utan lov kopiera och använda andras upphovsrättsligt skyddade material att det inte är tillåtet 

och kan bli kostsamt.  

För ytterligare information kontakta: 

Stefan Wikström, VD Wise OnLine AB Tel: +46 8 -555 290 34 Mobile: +46 733 41 41 91, e-mail: 

stefan.wikstrom@wise.se 

Patrik Fallberg, advokat och delägare, Advokatfirman Lexum, Mobile +46 763-38 80 61, e-mail: 

fallberg@lexum.nu 

Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-642 20 54, 070-77 55 33 9 e-post: 

stefan.rossi@wise.se  

Wise OnLine AB utvecklar och säljer tjänster inom personalområdet via Internet. Företaget har c:a 2 500 

kundföretag/organisationer som abonnerar och använder Wise OnLines tjänster över hela landet. 

 

Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, 

bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. 
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Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra 

verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB 

www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, Netsurvey Bolinder AB www.netsurvey.se, SalesOnly 

www.salesonly.se, CFR Executive Search www.cfrsweden.se. 
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