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Sammanfattning

Den svenska marknadsföringslagen reglerar marknadsföring och reklam i Sverige. 
Marknadsföring och reklam är det fråga om när ett budskap har ett kommersiellt syfte 
och ett kommersiellt innehåll. Tanken med marknadsföringslagen är framför allt att 
skydda konsumenter mot aggressiv och vilseledande marknadsföring. Genom 
medlemskapet i EU omfattas Sverige också av den överstatliga rättsordningen EG-
rätten och frågan är hur Sverige skall implementera direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder i den svenska rätten. Staten tillsatte därför 2005 en utredning med syfte 
att undersöka hur detta direktiv på bästa sätt skall införlivas med den svenska rätten. 
Syftet med arbetet var att se hur implementeringen av direktivet eventuellt kan komma 
att förändra den svenska marknadsrätten, samt undersöka den nuvarande 
marknadsrätten och se eventuella skillnader. Syftet var vidare att se hur ett införande av 
ett nytt konsumentbegrepp samt bestämmelser om påverkan på konsumenters 
affärsbeslut innebär någon förändring av rättsläget. Vidare har direktivets ”svarta lista” i 
förhållande till den nuvarande marknadsföringslagen studerats. Rättsläget har 
undersökts ur ett civilrättsligt perspektiv med hjälp av den traditionella juridiska 
metoden. Resultatet visar att den nuvarande marknadsföringslagen och direktivet har 
stora likheter, med undantag för vissa skillnader. De skillnader som har visat sig torde 
dock inte spela särskilt stor roll vad gäller konsumentskyddet. Det handlar istället om 
rent lagtekniska problem och begreppsdefinitioner. 
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1. Inledning

Den svenska konsument- och marknadslagstiftningen har framförallt utvecklats under 
första delen av 1900-talet. Detta har skett i samband med att efterfrågan kom att styra 
produktionen och synsättet fick från produktionsinriktat till marketingtänkande. Under 
1970-talet trädde flertalet konsumentskyddande lagar i kraft och denna utveckling 
fortsatte under 1980-talet. Under 1990-talet fick Sveriges närmande till EU stort 
inflytande på konsumentpolitiken och den utvecklingen har fortsatt nu under början av 
2000-talet. Trots att det svenska utgångsläget gällande konsumentskyddande 
lagstiftning var bra vid inträdet till EU har medlemskapet medför att skyddet ytterligare 
vidgats och fördjupats. Sverige saknade tidigare regler för exempelvis produktansvar, 
men sådana regler har senare implementerats i den svenska rätten genom en särskild 
PAL. Andra EG-direktiv har också medfört att vi fått en KkredL, PUL samt en 
distansavtalslag.1

Marknadsrätten är ett särpräglat fenomen i den svenska rättsordningen. Den utgör på 
många sätt ett eget rättsområde, men med anknytning till civilrätten, straffrätten och 
offentlig rätten. Marknadsrätten är på många sätt ett svårt rättsområde men det består i 
huvudsak av ett kärnområde, MFL och KKL. I MFL finns grundläggande reglering av 
reklam och annan marknadsföring i svensk rätt. Syftet med denna lag är att främja 
konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring. Syftet är 
också att motverka otillbörligheter mot konsumenter och näringsidkare.2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden har föranlett 
en utredning i Sverige om hur direktivet skall implementeras i den svenska rätten. 
Utredningen har fått i uppgift att lämna förslag om hur detta skall göras på bästa sätt. I 
uppdraget har ingått att presentera vilka författningsförändringar, samt andra eventuella 
åtgärder som krävs för att implementera direktivet på ett tillfredställande sätt. Ett av 
kraven på utredningen var att förslaget i största möjliga mån skall anpassas till den 
nuvarande marknadsrättsliga lagstiftningen.3

1.1 Syfte

Syftet med arbetet är dels att se hur marknadsrätten i Sverige fungerar idag och del 
om/hur det nya direktivet (2005/29/EG) kommer att förändra den nuvarande 
marknadsrätten. Syftet kommer att undersökas genom följande frågeställningar;

 Innebär begreppet genomsnittskonsument som finns i direktivet någon egentlig 
förändring av den svenska marknadsrätten?

 Vad innebär ”snedvridning av det ekonomiska beteendet” hos en konsument? 
Innebär detta någon förändring av den nuvarande marknadsrätten?

 Direktivets förbud mot aggressiva affärsmetoder saknar motsvarighet i 
nuvarande MFL, vad innebär införandet av en sådan bestämmelse?

 Direktivets lista över förbjudna affärsmetoder - hur förhåller sig denna till 
nuvarande marknadsrätt?

                                                
1 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 9
2 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, s. 11 f. Svensson, Den svenska 

marknadsföringslagstiftningen, s. 9
3 SOU 2006:76 s. 13, 355-356



2

1.2 Metod

Jag har använt mig av den traditionella juridiska metoden, det vill säga beaktande av 
rättskällorna förarbeten, lag, praxis samt doktrin. Det insamlade materialet har sedan 
bearbetats och sammanställts enligt en deskriptiv metod. 

Vid litteratursökningen har databaserna Lucia och Libris använts, med sökord som 
marknadsrätt, MFL, konsumenträtt, otillbörliga affärsmetoder samt konsumentskydd. 

1.3 Avgränsning

Arbetet behandlar marknadsrätten främst ur ett civilrättsligt perspektiv. Huvudfokus 
ligger på MFL. 
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2. Marknadsrätt

Marknadsrätt används ofta som ett samlingsbegrepp för de regler som finns gällande 
företagens agerande mot varandra, samt för konsumenternas ställning på marknaden. 
Den centrala delen av marknadsrätten utgörs av MFL och där finns de rättsliga 
styrmedlen för företagens handlingar på marknaden. Marknadsrätten handlar framför 
allt om lagstiftning som reglerar företagens marknadsföring och konkurrens. Det finns 
förbudsregler som begränsar företagens handlingsfrihet och det finns också 
påbudsregler, sådana rättsregler kallas näringsrättsliga. Det finns också rättsregler som 
reglerar förhållanden mellan enskilda parter, sådana civilrättsliga regler kan hjälpa vid 
konfliktlösning.4

Marknadsrätten kan definieras på olika sätt och en sådan är att marknadsrätten utgör den 
lagstiftning vars syfte är att åstadkomma en fungerande konkurrens. Marknadsrätten 
utgör också ett eget rättsområde i den svenska rättsordningen och är därför ett något 
udda fenomen, men det finns dock vissa angränsningar till civilrätten, straffrätten och 
den offentliga rätten. Den civilrättsliga delen av marknadsrätten utgörs bland annat av 
möjligheterna till skadestånd. För att förstå den aktuella marknadsrätten krävs också ett 
civilrättsligt perspektiv. De straffrättsliga delarna är svårare att hitta, de 
sanktionsavgifter som förekommer har lagstiftaren försökt att hålla utanför straffrätten. 
Det finns dock vissa rent straffrättsliga inslag såsom böter eller fängelsestraff. Den 
offentlig rättsliga delen kännetecknas av de ramar som myndigheter sätter upp för 
företagens handlingsutrymme, idag är detta mest tydligt inom livs - och 
läkemedelslagstiftning.5

Den näringsrättsliga delen av marknadsrätten består av allmänna regler för företagens 
marknadsföring och konkurrens med mera, reglerna återfinns i MFL och KKL. Unisont
för de näringsrättsliga lagarna är deras förebyggande effekt. Den näringsrättsliga 
lagstiftningen ställer upp förbud för företagen, genom att förbjuda ett visst handlande 
mot konsumenten. Den civilrättsliga lagstiftningen i sin tur ger regler för det enskilda 
fallet mellan parter i ett avtalsförhållande. Dessa regler är till för konfliktlösning och 
rättelse i efterhand, exempelvis KöpL, KKöpL, KtjL och HfjL. Marknadsrätten 
innehåller också vissa straffrättsliga inslag, reglerna i brottsbalken gällande mutor och 
bestickning kan exempelvis påverka marknadsföringen.6

Den svenska marknadsrätten är ett flerdelat och invecklat rättsområde, men det finns 
dock ett kärnområde. Detta kärnområde består av konkurrensrätt och 
marknadsföringsrätt, där MD fungerar som en förenande kraft. Syftet med 
konkurrensrätten och marknadsföringsrätten är att uppnå och bevara verksamma 
konkurrensförhållanden på den svenska marknaden. MD är en så kallad specialdomstol 
som dömer i sista instans i de flesta fall. Marknadsrätten kräver också särskild 
kompetens, därför finns det ekonomiskt sakkunniga i MD.7

2.1 Marknadsrättsliga grundprinciper

Grundprinciperna inom marknadsrätten är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 

                                                
4 Bernitz, Marknadsföringslagen, s. 14, Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 12.
5 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, s. 11 f. 
6 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 12 f.
7 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, s. 12.
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personer. De fria rörligheterna skyddas av EG-rätten, som har möjlighet att vidta 
åtgärder mot medlemsstater som sätter upp handelshinder. Etableringsfrihet, 
konkurrensfrihet och avtalsfrihet är andra grundläggande principer för det svenska 
marknadsrättsliga systemet.8

Etableringsfriheten innebär en rätt för varje medborgare att utöva näringsverksamhet 
utan myndighetstillstånd. Varje svensk medborgare kan således besluta om var, när och 
hur verksamheten skall bedrivas, samt när den samme skall upphöra. I detta 
sammanhang definieras näringsidkare som någon som yrkesmässigt driver en 
verksamhet, av ekonomisk art där vinstsyftet inte spelar någon roll. I rättslig mening har 
det ingen betydelse om näringsidkaren är en fysisk eller juridisk person. Det finns dock 
vissa begränsningar i form av ordnings-, säkerhets- och miljöskäl. Etableringsfriheten är 
inte lagstiftad i Sverige, men det finns flertalet inskränkningar av den samma i 
lagstiftning. I konkurslagen regleras att den som är försatt i konkurs ej har rätt att 
bedriva näringsverksamhet och i FB regleras att omyndiga inte heller får bedriva 
näringsverksamhet.9

Den svenska konkurrensfriheten innebär, som begreppet avslöjar, en frihet att 
konkurrera på marknaden. Konkurrensen skall få ske utan åtgärder från allmänheten 
eller hinder från andra konkurrenter. Principen om konkurrensfrihet är dock den princip 
som fått flertalet inskränkningar. Konkurrensfriheten har avreglerats på många 
områden, men det finns fortfarande att finna särskilda regler för exempelvis hyres- och 
transportmarknaden. KKL består till stora delar av överstatliga EG-regler.10

Principen om avtalsfrihet innebär att alla har fritt att välja avtalspartner och 
avtalsvillkor. I friheten ingår också att bestämma om man överhuvudtaget vill ingå ett 
avtal eller ej. Avtalsfriheten är likt de andra friheterna inte heller oinskränkt. Syftet med 
att inskränka avtalsfriheten är att skydda etablerings- och konkurrensfriheten. 
Inskränkningarna finns på flera ställen vad gäller avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter. Jämkningsregeln i 36 § AvtL är ett exempel på en regel som ger 
domstolarna möjlighet att under vissa förutsättningar jämka oskäliga avtalsvillkor. 
Utöver detta finns vissa tvingande regler för utformandet av köpeavtal, dessa återfinns i 
KKL. MD har också möjlighet att förbjuda näringsidkare från att använda oskäliga 
avtalsvillkor tack vare de lagar om förbud mot oskäliga avtalsvillkor som finns. Vid 
oklarheter kring innebörden av avtalsvillkor skall villkoret tolkas till förmån för 
konsumenten enligt oklarhetsregeln.11 Se nedan.

2.1.1 God marknadsföringssed

Begreppet definieras i lagtexten som en samlingsbeteckning på alla vedertagna normer 
som skyddar konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring. Begreppet omfattar 
också något som kallas för god affärssed, som ofta kommit till uttryck i ICC:s 
grundregler för reklam. God affärssed definieras i sin tur som något som ständigt växer 
fram inom näringslivet och består av frivilliga regler som anger vad som är god sed 
inom näringslivet eller inom olika branscher. Om en marknadsföringsåtgärd strider mot 
ICC:s grundregler ses denna också oftast som otillbörlig.12

                                                
8 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 18.
9 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 48 f., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 18 f.
10 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 19.
11 A.a. s. 19 f. 
12 Tornberg m.fl., Medierätt 2, s. 47 Konsumentverket, Marknadsföringslagen i praxis, s. 47.
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2.2 Normbildning och egenåtgärder i näringslivet

Näringslivet har det grundläggande ansvaret att förhindra och lösa konsumentproblem. 
Eventuella brister i marknadens funktion skall åtgärdas av företagen, varför etiska regler 
och egenåtgärder kompletterar lagstiftning och verksamheten hos myndigheter och 
domstolar. De etiska reglerna som åsyftas är i stor utsträckning marknadsföringsregler. 
De etiska reglerna ska ha en förebyggande funktion och de skall stå i harmoni med 
nationell rätt. Dessa normer går dock ofta längre än lagstiftningen.13

Egenåtgärder är de som vidtas av enskilda näringsidkare, en bransch eller näringslivet 
som helhet, där syftet är att förbättra förhållandet till konsumenter. Egenåtgärder är 
förebyggande med syfte att undvika konflikter, och i de fall konflikter ändå uppstår ska 
de ha en reparativ funktion. Egenåtgärderna riktar sig också i första hand på 
konsumentförhållandet. Definitionen av sådana åtgärder är;

”åtgärder i systematiserad form som vidtas av antingen ett enskilt 
företag, en grupp av företag, en hel bransch eller näringslivet i sin 
helhet i syfte att utreda, förebygga eller lösa problem i förhållande till 
konsumenter eller andra kunder”.14

Den viktigaste egenåtgärden av dem alla är företagens utbildning av säljpersonal. 
Utbildningen kan avse produktegenskaper, användning och service, regler och rutiner 
för uppträdande med mera. Utbildning är också en viktig nyckel till att skapa kompetens 
på området. Konsumentkontakten skall sedan bidra med information till konsumenterna 
gällande företagets produkter, konsumenterna skall också ha möjlighet att föra fram 
kritik. En informationsutväxling hjälper till att undvika konflikter med konsumenter, 
men där konflikter ändå uppstår fungerar den avhjälpande. Konsumentkontakten 
fungerar således både förebyggande och reparativt.15

2.3 Yttrandefrihet och reklam 

I den svenska grundlagen finns flertalet medborgerliga rättigheter stadgade. Exempelvis 
är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, 
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet samt 
religionsfrihet. Begränsningar i dessa rättigheter kan endast göras i lag och endast på 
grund av vissa givna skäl, som till exempel med hänsyn till rikets säkerhet. Det 
huvudsakliga syftet med yttrandefriheten är att säkra medborgarna från censur. Det sägs 
dock ingenting om vilka möjligheter den enskilde medborgaren skall ha att komma till 
tals i media. Vad gäller friheten att yttra sig i näringsverksamhet har denna begränsats 
genom RF 2:13. De aktuella begränsningarna återfinns i MFL.16

De grundlagsregler om yttrandefrihet som finns skyddar bara den egentliga 
yttrandefriheten. De brott som begås mot TF behandlas som exempelvis bedrägeri om 
någon i tryckt skrift försökt lura till sig pengar. Det är alltså möjligt att tillämpa allmän 
lag på överskridande av tryckfrihetens gränser. De yttrandefrihetsrättliga reglerna gäller 

                                                
13 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 32.
14 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 33
15 Konsumentverket, Marknadsföringslagen i praxis, s. 82., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 35., 

Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 20.
16 Bernitz, Marknadsföringslagen, s. 88., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 37 f.
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i huvudsak sådant som hänför sig till yttrandefrihetens innebörd och syfte. Reklam och 
marknadsföring är förvisso en form av yttrande som omfattar informations- och 
nyhetsförmedling. Sådan informationsspridning är dock annorlunda än den som skyddas 
av reglerna om yttrandefrihet. Den största skillnaden är att marknadsföringen har ett 
kommersiellt syfte, med rent kommersiella förhållanden till föremål. Kommersiella 
framställningar anses falla utanför de regler som är avsedda att skydda yttrandefriheten 
och det är därför möjligt att bedöma dessa enligt allmän lag, och då i första hand enligt
MFL. Det finns dock vissa undantag där även kommersiella framställningar omfattas av 
det yttrandefrihetsrättliga skyddet, exempelvis censurförbuden.17

Bedömningen huruvida en framställning är av kommersiell natur eller ej går ut på att 
fastställa framställningens syfte och innehåll. Det krävs att både syftet och innehållet 
går ut på att främja omsättningen av exempelvis varor. Kommersiella framställningar 
kan bedömas enligt exempelvis MFL och prisinformationslagen och med stöd av dessa 
lagar kan myndigheter ingripa mot eventuella otillbörligheter i reklam.18

Framställningens form har ingen avgörande betydelse för bedömningen ur 
yttrandefrihetsrättslig synvinkel. Det saknar betydelse huruvida uppgiften är publicerad 
på annonsplats eller debattsidor. En politisk propagandaannons är givetvis skyddad 
enligt TF och MFL är således inte tillämplig. En regeringskritisk annons skyddas också 
av TF och den faller också således utanför MFL:s tillämpningsområde. En 
tidningsartikel med reklamkaraktär kan däremot bedömas som icke-redaktionellt 
material och därför sakna tryckfrihetsrättsligt skydd och därmed falla under MFL. Det 
gäller alltså att kunna identifiera reklam.19

Det finns framställningar som innehåller både reklam och opinionsbildande, eller 
nyhetsförmedlande. Dessa framställningar kallas blandade meddelanden och kan till en 
viss del falla under det tryckfrihetsrättliga skyddet, men till en viss annan del kan de 
vara möjliga att döma enligt MFL. De politiska åsikterna skyddas i det här fallet av TF, 
men kommersiella uppgifter skyddas däremot inte. De kommersiella uppgifterna måste 
därför uppfylla de vederhäftighetskrav som finns i MFL. Vid tveksamma fall måste TF
ha företräde.20

RF är en grundlag vilket innebär att den har högre status än en allmän lag. Vid stridighet 
mellan grundlagen och den allmänna lagen blir grundlagens regler gällande, sådana 
konflikter är dock mycket sällsynta, det vanliga är att den allmänna lagen tillämpas på 
ett sätt som inte anses strida mot grundlagen. Grundlagarnas högre status framgår också
av den svårare processen att ändra en grundlag eftersom en ändring kräver två 
samstämmiga riksdagsbeslut med mellanliggande val.21

2.4 Sverige och EU

Sveriges medlemskap i EU innebär att Sverige omfattas av det överstatliga 
rättssystemet, EG-rätten. Genom avgöranden från EG-domstolen har det slagits fast att 
EG-rätten har företräde framför den nationella rätten. Företrädesrätten gäller både den 

                                                
17 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 44 f. 
18 Gyllenstierna m.fl., Reklamjuridik, s. 16
19 A.a. s. 16.,  Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 45
20 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 45 f., Gyllenstierna m.fl., Reklamjuridik, s. 16., Bernitz, 
Marknadsföringslagen, s. 89.
21 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 38.
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primära och sekundära rätten. Om den svenska lagstiftningen strider mot EG-rätten har 
EG-rätten således företräde. Den svenska rätten måste anpassas och överensstämma 
med de överstatliga reglerna, och detta gäller framförallt marknadsrätten. EG-rätten är 
ett samlingsbegrepp för den överstatliga rättsordningen inom EU. För Sveriges del 
antogs EG-rätten vid tillträdet till EU, efter detta har en anpassning av de nationella 
reglerna till EG-rätten skett. Den primära rätten utgörs av Unionsfördraget och 
Romfördraget. Den sekundära rätten i sin tur utgörs av förordningar och direktiv.22

Amsterdamfördraget medförde att konsumentpolitiken blev ett eget politikområde inom 
EU och innebörden av detta är att konsumenthänsyn måste tas vi utformandet och 
genomförandet av politik inom gemenskapen. De svenska konsumentpolitiska målen i 
EU är att ge konsumenterna en stark ställning samt att främja deras intressen och 
inflytande i ett enhetligt Europa. För att lyckas med detta mål finns ett 
rådgivningskontor för konsumentfrågor och internationell handel, kontoret kallas 
Konsument Europa och drivs i Sverige av Konsumentverket med hjälp av ARN.23

Konsumentskyddet inom EU ska ligga på en hög nivå, åtgärder skall vidtas som stöttar 
och utökar den politik som tillvaratar konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska 
intressen. Åtgärder vidtagna av EU hindrar dock inte att något medlemsland får behålla 
eller införa strängare skyddsåtgärder, under förutsättning att dessa överensstämmer med 
fördraget och att Europakommissionen informeras.24

EG-harmoniseringen av marknadsföringsområdet har främst skett genom två direktiv, 
EG-direktivet om vilseledande reklam (84/450/EEG) och Tv-direktivet (89/552/EEG).
Direktivet gällande vilseledande reklam syftar till att skydda konsumenter och 
näringsidkare från just vilseledande reklam genom att medlemsländerna får effektiva 
kontrollmöjligheter för att kunna stoppa sådan reklam. Den svenska anpassningen till 
direktivet skedde genom en ny marknadsföringslag 1996. Det finns dock fall där 
jämförande reklam är tillåten, dessa situationer anges i ändringsdirektivet (97/55EG). 
TV-direktivets huvudsakliga uppgift är att främja fri rörlighet för tv-sändningar inom 
EU. I direktivet återfinns regler för produktion och distribution av tv-program. Här har 
svensk anpassning skett främst genom lagen om satellitsändningar av tv-program till 
allmänheten 1993 och sedermera en radio och tv-lag under 1996.25

Marknadsföring av varor och tjänster påverkas och styrs av olika normer. Det finns 
olika typer av sådana normer och ett exempel är de överstatliga normerna som är 
hämtade från EU och bindande i Sverige. Utöver detta finns också nationella lagar, 
praxis, myndighetsregler och även hedersregler från näringslivsorganisationerna. 
Normernas syfte är att märka ut begränsningarna för företagens handlingsfrihet på 
marknaden. Marknadsföringen i Sverige och EU fungerar således inom vissa regelramar 
som ställts upp av samhället, EU och andra normgivare. Regelverket består av rättsliga 
och utomrättsliga regler. De rättsliga reglerna är lagar och andra författningar, även 
praxis räknas hit. De rättsliga reglerna är också utrustade med sanktioner för att trygga 
deras åtlydande. De utomrättsliga reglerna är så kallade sedvane -, moral- och andra 
etiska regler och här förekommer inga statliga sanktioner.26

                                                
22 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 22, Bernitz, Europarättens grunder, s. 36 & 81.
23 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 9 f. 
24 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 10
25 A.a. s. 10.
26 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 17., Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 
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De utomrättsliga reglerna fungerar ofta som ett komplement till de rättsliga reglerna. De 
utomrättsliga reglerna innehåller uppgifter om vad som är att anse som god affärssed 
inom olika branscher, de har också en utfyllande funktion till de rättsliga reglerna. De 
rättsliga reglerna reflekterar samhällets önskemål och de utomrättsliga reglerna 
återspeglar näringslivets motsvarande önskemål om marknadens funktion.27

Genom medlemskapet i EU har Sverige fått anpassa den nationella lagstiftningen efter 
de direktiv som utfärdats inom unionen. EG-direktiven tillsammans med Romfördraget 
har varit underlag för nya regler på konkurrens- och marknadsföringsområdet. På EU:s 
inre marknad28 ska fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor gälla. Detta 
innebär att medlemstaterna är förhindrade att hämma dessa rörligheter genom 
handelshinder. För att undvika handelshinder utfärdar EU direktiv med syfte att 
harmoniera medlemsstaternas lagstiftning. Syftet med direktiven och EU är också att få 
till stånd en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden. För att uppfylla dessa 
syften försöker man med kraft att bevara förbuden mot konkurrensbegränsande avtal 
och missbruk av dominerande ställning som återfinns i Romfördraget. Utöver detta har 
EU också till uppgift att förstärka konsumenternas ställning. Sammanfattningsvis kan 
sägas att EU:s konkurrens- och marknadsföringsregler har till uppgift att undanröja 
handelshinder, skapa välfungerande konsumentskydd och medverka till en produktiv 
och skälig konkurrens.29

3. Konsumenträtt

                                                
27 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 7.
28 Den inre marknaden är ett område utan inre gränser mellan länderna.
29 Larsson, Konsumentskyddet över gränserna, s. 24 f., Svensson, Den svenska 

marknadsföringslagstiftningen, s. 7 f.
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Begreppet konsumenträtt är relativt nytt och det finns ingen allmän konsensus om dess 
innebörd. Konsumenträtt kan definieras som de rättsregler som har till uppgift att 
skydda och hjälpa konsumenter, vilket innebär att konsumentbegreppet går över den 
traditionella systematiken. I ekonomiska sammanhang definieras konsumenten ofta som 
en förbrukare, oavsett om det rör sig om företag, offentliga organ eller ideella 
organisationer. Den gemensamma faktorn är istället att dessa förvärvar varor för slutlig 
konsumtion. Detta är ett vidsträckt begrepp som används i MFL och KL, dock inte 
konsekvent. Det finns också ett smalare konsumentbegrepp som anknyter till enskilda 
konsumenter och deras utpräglade svagare ställning på marknaden och därav behov av 
konsumentskydd. Ett sådant konsumentbegrepp används främst i KköpL och KtjL.30

De regler som finns till konsumenternas förfogande kan vara av tre olika slag. Det finns 
civilrättsliga regler som syftar till att stödja konsumenten i det enskilda fallet mot en 
bestämd motpart. Det finns också marknadsrättsliga regler som skall inskränka 
näringsidkarnas möjligheter att vidta oskäliga åtgärder mot konsumenter, de 
marknadsrättsliga reglerna fungerar därför som ett kollektivt skydd. Slutligen finns 
processrättsliga regler som syftar till att ge konsumenterna upprättelse i diverse 
situationer. Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som tillhör eller faller utanför
begreppet konsumenträtt utan det är istället fråga om en godtycklig bedömning.31

De civilrättsliga reglerna återfinns framför allt i lagar med direkt konsumentskyddande 
syfte, exempelvis KKL. De marknadsrättsliga reglerna i sin tur avser inte att reglera en 
specifik fråga mellan två bestämda parter utan deras uppgift är att dra upp allmänna 
gränser för näringsidkarnas handlande på marknaden, exempelvis genom MFL. Lagens 
uppgift är att undanröja otillbörlig marknadsföring och därför har den funktionen av ett 
kollektivt skydd.  De processrättsliga reglerna består av föreskrifter kring de allmänna 
domstolarnas möjligheter att lösa konsumenttvister, samt det regelverk som finns kring 
ARN:s verksamhet.32

3.1 Konsumentavtal

Avtal finns i många olika skiftande slag. Exempelvis köpeavtal, som föregås av att 
konsumenten köpt något av näringsidkaren. Det finns också transportavtal och 
entreprenadavtal. Avtal som ingås skriftligen brukar ofta kallas kontrakt. Avtal kan 
också komma till muntligen, eller som nyss nämndes skriftligen, avtal kan också 
uppkomma tyst, exempelvis i matvarubutiken. I Sverige saknas regler för vilken form 
avtal skall ingås, med undantag för köp av fast egendom.33

En av de viktigaste principerna i det svenska samhället är avtalsfriheten – en allmän 
frihet att träffa avtal. Så småningom har dock lagen börjat ta hänsyn till den svagare 
parten, och den oinskränkta avtalsfriheten har börjat inskränkas. Avtalen förekommer 
som ovan nämnts i många olika former, men det vanligaste som konsumenter stöter på 
är ändå köpeavtalet. Vad gäller köpeavtal finns regler i KöpL och KKL. Dessa köplagar 
innehåller dock inga allmänna avtalsbestämmelser, sådana återfinns i AvtL. 34

I 1 § första stycket AvtL stadgas att avtal kommer till stånd genom utväxlande av anbud 

                                                
30 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 19 f., Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 31 f.
31 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 19 f.
32 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 15, Grobgeld, Konsumenträtt, s. 20.
33 Grobgeld, konsumenträtt, s. 27 f.
34 A.a. s. 28 f.
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och accept. Anbudet och accepten ska vara överensstämmande och lämnas in i tid. 
Dessa två begrepp är grundläggande för hela avtalsslutandet.35  

Anbud – och acceptmodellen passar inte alltid in på alla avtalssituationer som uppstår, 
exempelvis i snabbköpet. Konsumenten och näringsidkare kan träffa ett avtal, där 
konsumenten skriver på utan att vända på pappret. Parterna har då träffat ett bindande 
avtal, men vilket är avtalsinnehållet egentligen? Numera måste också möjligheterna att 
ingå avtal elektroniskt beaktas. Beträffande detta har Konsumentombudsmännen i 
norden gett ut sina ståndpunkter gällande handel och marknadsföring på Internet.36

Konsumentombudsmännen har bland annat uttryckt att marknadsföringen skall 
presenteras på ett sådant sätt så att det tydligt framgår att det rör sig om marknadsföring. 
Vidare skall konsumenten göras uppmärksam på alla avtalsvillkor, reklamen får inte
heller vara otillbörligt påträngande. Näringsidkaren skall också ge tydlig information så 
att konsumenten har möjlighet att värdera erbjudandet innan avtalsslutet.37

AvtL bygger vidare på att parterna utformar avtalsvillkoren i det enskilda fallet. I 
näringsidkarrelationer är detta fortfarande det vanliga förfarandet, men i näringsidkar-
och konsumentrelationer blir det allt vanligare med så kallade standardavtal. De 
individuella inslagen i avtalen består ofta bara av vem, vad, när och hur. Förekomsten 
av standardavtal har således fått stor betydelse för avtalsrätten och avtalstolkningen.38

De dispositiva reglerna från den första KöpL har ersatts av standardavtal och ett nytt 
regelsystem – formulärrätten. Denna har medfört att partsbalansen mellan näringsidkare 
och konsumenter har rubbats, med nackdelar för konsumenterna. Jämvikten har 
sedermera återställts med hjälp av konsumenträttslig lagstiftning, där AVL och KO haft 
en avgörande betydelse.39

För att standardvillkor som formulerats av näringsidkaren skall bli avtalsinnehåll krävs 
att konsumenten fått ta del av villkoren. Eller så bör konsumenten känna till att 
villkoren existerar. Det är också viktigt att konsumenten kan tillgodogöra sig villkoren 
på ett enkelt sätt. Är villkoren tyngande eller överraskande ställs högre krav på 
inkorporeringen. Detta blir en tolkningsfråga, något som inte berörs i AvtL. 
Huvudregeln vid tolkning av avtal mellan näringsidkare och konsumenter är att avtalet 
skall tolkas till nackdel för den som utformat det – enligt oklarhetsregeln. Eftersom det 
oftast är näringsidkaren som tillhandahållit villkoret så tolkas detta också till nackdel för 
näringsidkaren. Numer är oklarhetsregeln lagstadgad i 10 § AVL, men bara vad gäller 
förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.40

Avtal är enligt huvudregeln bindande för parterna – pacta sunt servanda. Det finns dock 
undantag från denna regel. Exempelvis på sådana undantag är tvång eller svek. AvtL 
innehåller också två generalklausuler för ogiltiga avtal. Den första finns i 33 § och där 
stadgas att avtal är ogiltiga om omständigheterna vid avtalets tillkomst strider mot tro 
och heder samt att motparten kände till dessa omständigheter. Senare har ytterligare en 
generalklausul tillkommit, 36 § AvtL. Efter 36 § tillkomst har betydelsen av 33 § 
minskat men den finns fortfarande kvar. Med 36 § uppnås större möjlighet att rätta till 
verkningarna av ett avtalsslut. Avtalsvillkor kan jämkas eller ogiltigförklaras, och till 

                                                
35 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 31.
36 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 30 f.
37 Internetsida 3.
38 Bernitz, Standardavtalsrätt, s.11., Grobgeld, Konsumenträtt, s. 32., Ramberg & Ramberg, Allmän 

avtalsrätt, s. 137.
39 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 32f. 
40 A.a. s. 39-42.,  Internetsida 4. 



11

skillnad från 33 § tar 36 § även hänsyn till omständigheter efter avtalsslutet. 36 § AvtL 
gäller också för alla avtalsförhållanden och täcker således hela förmögenhetsrätten, men 
syftet var från början jämkning av standardvillkor.41

3.1.1 Avtalsvillkor

I samband med tillkomsten av den första MFL 1971 kom också lagen om förbud mot 
oskäliga avtalsvillkor. 1994 ersattes denna lag med den nuvarande AVL. I AVL finns 
både marknadsrättsliga som civilrättsliga bestämmelser. De civilrättsliga reglerna 
handlar om avtals ogiltighet och avtalstolkning, som nämnts ovan. AVL är tillämplig 
vid utbud av varor, tjänster och andra nyttigheter till konsument för enskilt bruk, eller 
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.42

Från att tidigare ha varit mycket lika varann återstår idag bara en likhet mellan MFL och 
AVL – möjligheten att förbjuda oantagbara åtgärder på marknaden. Båda lagarna 
tillämpas också av KO och MD. AVL reglerar först och främst formulärrätten. Det har 
ansetts nödvändigt att komplettera de civilrättsliga bestämmelserna med 
marknadsrättsliga regler. En kombination av marknadsrätt och civilrätt har medfört ett 
fördelaktigt läge för konsumenterna. Det är viktigt att påpeka att utgångspunkten för 
AVL är marknadsrätt, men med stöd av 36 § AvtL använder man en civilrättslig 
metod.43

3.1.1.2 Otillbörlig – oskälig

I 3 § AVL stadgas att om ett avtalsvillkor med hänsyn till pris och a dra omständigheter 
är oskäligt mot konsumenten får MD förbjuda näringsidkaren att använda samma 
villkor i framtiden.  Enligt 14 § MFL kan liknande förbud meddelas om ett villkor är 
oskäligt. Skillnaden mellan begreppen är endast marginell, där otillbörlig uppfattas som 
starkare än oskälig. Från början innehöll också AVL begreppet otillbörlig, men i 
samband med uppkomsten av KKL ändrades detta till oskälig. Anledningen var att 
lagstiftaren ville förbjuda avtalsvillkor även om de uppfyllde KKL:s minimikrav.44

3.2 Konsumentköp

Efter att KöpL ansågs otillräcklig för att skydda konsumenter tillkom 1973 KKL. 1973 
års lag kritiserades senare på flertalet punkter och 1990 kom en ny KKL. KKL 
innehåller tvingande bestämmelser till förmån för konsumenter. I 3 § KKL uttrycks att 
bestämmelser som är till nackdel för köparen (konsumenten) är utan verkan.45

De felregler som återfinns i KKL hänger på många sätt ihop med de regler som finns i 
MFL. De marknadsrättsliga regler som finns ibland annat MFL har fått en civilrättslig 
vidareutveckling i KKL. Det finns ett tydligt samband mellan 19 § KKL och 4 § MFL. 
Båda paragraferna handlar om näringsidkarens informationsskyldighet som är av stor 

                                                
41 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 42-43.
42 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 306.
43 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 200-201.
44 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 203 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 307.
45 Grobgeld konsumenträtt, s. 47 f.
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vikt vid konsumentförhållanden. Enligt 19 § 4 st. KKL är varan felaktig om säljaren inte 
lämnat sådan information om varans egenskaper eller användning som han enligt MFL 
har ålagts att lämna. Det är dock viktigt att observera att underlåtenheten att lämna 
information från säljarens sida eventuellt skall ha inverkat på köpet. Även 18 § KKL 
och 17 § MFL kan kopplas ihop. Enligt 17 § MFL kan en näringsidkare förbjudas att 
marknadsföra otjänliga produkter. I första punkten 18 § KKL föreskrivs att varan anses 
felaktig om den säljs mot ett sådant förbud enligt MFL.46

3.3 Konsumentverket

För att kunna kontrollera och styra marknaden bedriver den svenska staten tillsyn, vilket 
tillkommer olika statliga förvaltningsmyndigheter. Myndigheterna arbetar under ett 
departement och beslut hos en myndighet kan överprövas i domstol, varvid tingsrättens 
domar sedan överklagas i MD. De svenska tillsynsmyndigheterna är konkurrensverket, 
kommerskollegium, livsmedelsverket, läkemedelsverket, kemikalieinspektionen, samt 
konsumentverket.

För konsumentfrågor finns en central statlig myndighet – konsumentverket. Chefen för 
konsumentverket utgörs av KO som svarar för de uppgifter som anförtrotts denne enligt 
MFL och AVL med flera. Konsumentverkets ansvarsområden är att se till att den 
statliga konsumentpolitiken genomförs. Målen är bland annat att ge konsumenterna en 
stark ställning på marknaden och att skydda deras hälsa och säkerhet. Konsumentverket 
skall vidare bidra till att produktions- och konsumtionsmönstren minskar 
miljöpåfrestningarna.47

Konsumentverkets uppgift är att utfärda föreskrifter och riktlinjer för bland annat 
företagens marknadsföringsåtgärder och dessa återfinns i konsumentverkets 
författningssamling – KOVFS. De föreskrifter som konsumentverket utfärdar har stöd i 
författning och är rättsligt bindande. Föreskrifterna utfärdas för att implementera EG –
lagstiftning eller på eget initiativ av konsumentverket då verket är tillsynsmyndighet. 
Riktlinjerna utgår från MFL, KKredL, och PAL. I vissa fall kan riktlinjerna sträcka sig 
längre än lagstiftning och således även avse ärenden som inte omfattas av 
lagstiftningen. Riktlinjernas huvudsakliga syfte är ett uppnå ett system där MFL:s
informationskrav kan uppfyllas. Formellt sett har riktlinjerna ingen bindande verkan för 
näringsidkarna utan dessa skall endas ses som rekommendationer, avsaknaden av
bindande verkan gäller även vid domstolsprövning. Om riktlinjerna korresponderar med 
lagens krav får dessa stor genomslagskraft, det kan exempelvis handla om att de ger 
uttryck för god marknadsföringssed.48

De riktlinjer som utfärdas av konsumentverket är ofta ett resultat av överläggningar med 
näringslivsorganisationer och branschföreträdare. Det finns flertalet fördelar med denna 
direktanknytning till näringslivet eftersom näringslivets kunskaper och erfarenheter 
tillvaratas vilket medför stor efterlevnad.  Konsumentverkets riktlinjer har stora likheter 
med lagstiftning, exempelvis rent språkligt med ”skall-regler” och ”bör-regler”.  Skall 
används när konsumentverket anser det vara särskilt angeläget att riktlinjen följs, medan 
bör används när angelägenhetsgraden är mindre. Genom att använda skall och bör gör 
konsumentverket en angelägenhetsgradering, det är dock värt att observera att en 

                                                
46 A.a. s. 67 f.
47 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 13, Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 

22 f.
48 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 23 f.
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skallregel inte utgör något förhandsbesked, en sådan prövning ankommer domstolen.49

De åtgärder som vidtas av konsumentverket påverkas också av om överträdelsen rör en 
”skall” eller ”bör” regel, där är verket mest benäget att angripa vid skallreglerna. Om 
förhandlingar med näringsidkaren inte leder någon vart kan KO utfärda olika 
förlägganden eller föra talan i MD. Verket ger också ut tidningen ”Råd och rön” med 
information och rådgivning till konsumenter.50

3.4 Konsumentpolitik

Med begreppet konsument avses en enskild person som köper varor eller tjänster för 
enskilt bruk, se ovan. Med konsumentpolitik avses i sin tur alla åtgärder som vidtas för 
att påverka konsumenternas ställning i egenskap av köpare och förbrukare. 
Konsumentpolitikens syfte är framför allt att åstadkomma ett konsumentskydd vid 
handel och förbrukning. Skyddet kan exempelvis vara rent fysiskt genom att motverka 
skaderisker. Det kan vidare bestå av skydd mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder 
eller ensidiga avtalsvillkor. En viktig del av konsumentpolitiken är den 
myndighetsutövning som finns. Myndigheterna arbetar för att få företagen att anpassa 
sina verksamheter till konsumenternas intressen, detta görs genom så kallad 
producentpåverkan.51

Konsumentpolitiken motiveras av det stora och ständigt ökande utbudet av varor och 
tjänster och den mycket vidsträckta reklamen som påverkar konsumenternas 
uppfattningar. Det blir också svårare för konsumenter att överskåda och uppskatta olika 
alternativ i takt med allt mer komplicerade produkter och i samband med detta stiger 
också risken för produktskador. Det förekommer också användning av ensidigt 
utformade avtalsvillkor där konsumenterna saknar möjligheten att påverka eller 
möjligheter att reklamera. Det är också viktigt att komma ihåg att stora 
konsumentgrupper har mindre kunskaper än genomsnittet vilket kan bero på dålig 
ekonomi, avsaknad av utbildning eller dålig marknadsorientering med mera.52

4. Den nuvarande Marknadsföringslagen

När lagen om otillbörlig marknadsföring infördes 1971 tog samhället över det 

                                                
49 A.a. s. 24 f.
50 A.a. s. 25
51 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 20
52 A.a. s. 21
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huvudsakliga ansvaret för normbildningen och kontrollen på marknadsföringsområdet. 
Dessförinnan hade näringslivet själv haft hand om dessa uppgifter. Näringslivets 
opinionsnämnd hade fungerat som en slags hedersdomstol, där uttalandena grundades 
på den internationella handelskammarens grundregler för reklam. KO och MD
inrättades som två nya statliga organ för att tillämpa lagen om otillbörlig 
marknadsföring. Med hjälp av lagen kunde otillbörligheter i marknadsföringen 
förbjudas, bland annat med hjälp av straffsanktionerade förbudsbestämmelser.53

1976 trädde en ny marknadsföringslag i kraft och den nya lagen var uppbyggd enligt de 
samma tidigare principerna om otillbörlig marknadsföring. De regler om otillbörlig 
marknadsföring och förbudsbestämmelserna som fanns tidigare överfördes till den nya 
lagen och utöver detta tillkom bestämmelser om informationsskyldighet, 
produktsäkerhet och otjänliga varor. Anledningen till de nya bestämmelserna var 
samhällets önskan att konsumentpolitiskt ha möjligheten att påverka 
produktutformningen och informationen om produkterna. Reglerna om produktsäkerhet 
har senare överförts till en speciell PAL. 1976 gjordes också en sammanslagning av KO
och konsumentverket till en myndighet. Tillsammans ansvarar de för de uppgifter som 
enligt MFL tillkommer KO.54

1996 trädde ytterligare en ny marknadsföringslag i kraft. Ändringen innebar konkret att 
generalklausulen om otillbörlig marknadsföring blev tillämplig också på 
marknadsföring som syftar till anskaffning av varor, inte bara på avsättningsfrämjande 
marknadsföring. Tillämpningsområdet blev också större genom att klausulen kom att 
avse vissa gränsöverskridande tv-sändningar. MFL:s utsträckning är allmän och 
kompletteras med vissa produktspecifika regler för marknadsföring, som exempelvis 
läkemedelslagen. Mediespecifika regler står att finna i exempelvis radio och tv lagen 
och dessutom finns speciallagstiftning gällande prisinformation och distansavtal.55

Införandet av den nya MFL 1996 föregicks av flera skäl, varav ett viktigt var Sveriges 
medlemskap i EU. Ett annat skäl var att det gamla sanktionssystemet inte varit 
tillräckligt verksamt, de sanktioner som tillämpats hade inte haft en tillräckligt stor 
preventiv verkan. I den nya MFL infördes därför den såkallade 
marknadsstörningsavgiften, en form av ekonomisk sanktion. Denna direktverkande 
sanktion kräver dock att det tydligt går att finna i lagtexten när sanktionen kan bli 
aktuell. Detta skäl samt hänsyn till företagen gjorde att generalklausulen om otillbörlig 
marknadsföringen infördes på ett tydligare sätt. År 2000 infördes två nya paragrafer, ett 
resultat av EU-anpassningen. Paragraferna utgör regler om jämförande reklam och 
obeställd reklam.56

4.1 syfte och tillämpningsområde

MFL:s syfte är att främja konsumenternas och näringslivets intressen i anknytning till
marknadsföring av produkter. Syftet är också att motverka marknadsföring som är 
otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Detta regleras i den inledande 
paragrafen. Lagen tillgodoser alltså inte bara konsumenternas intressen, utan även 
näringsidkarnas intresse av en tillbörlig konkurrens. Generellt kan sägas att konsument-
och näringsidkarintressena torde sammanfalla gällande de etiska krav som skall ställas 

                                                
53 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 75.
54 A.a. s. 75 f. 
55 A.a. s. 76-77., se SOU 1992:49 & SOU 1993:59.
56 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 76 f.
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på marknadsföring.57

MFL blir aktuell när näringsidkare marknadsför eller själv efterfrågar produkter i sin 
näringsverksamhet, lagen omfattar inte marknadsföring som sker utanför 
näringsverksamhet. MFL definierar inte heller begreppen konsument och näringsidkare 
men huvudregeln är att MFL är tillämplig när marknadsföringen är inriktad på svensk
publik och den svenska marknaden, marknadsföringens ursprung saknar således 
betydelse och lagen blir tillämplig på utlandsproducerat reklammaterial som sprids till 
den svenska marknaden.58

Konsumentbegreppet definieras i första hand som en privatperson, men begreppet 
innefattar också andra som förvärvar produkter för slutlig konsumtion. Vad som stadgas 
i 4 § 2 stycket MFL om information avser dock endast konsumenter och inte 
näringsidkare som handlar för företaget, detta gäller också för regeln om otjänliga 
produkter i 17 §. Vad gäller näringsidkarbegreppet är detta mer utbrett och omfattar 
dem som bedriver ekonomisk verksamhet, utan betydelse om denne är fysisk eller 
juridisk person, det föreligger inte heller något krav på vinstsyfte. Statliga och 
kommunala verksamheter som bedriver näring betraktas också som näringsidkare trots 
att verksamheten kan ha vissa myndighetsutövningsinslag.59

”Med marknadsföring avses reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är 
ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter.” Det räcker alltså med 
att tillhandahålla något till försäljning, ett passivt saluhållande anses således också vara 
en marknadsföringsåtgärd. Marknadsföringsbegreppet omfattar också andra åtgärder 
vars syfte är att gynna produkttillgången, det vill säga sådana åtgärder som 
näringsidkaren vidtar när han efterfrågar produkter i inköpsreklam och platsannonser. I 
lagen omfattas produktbegreppet av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och 
andra nyttigheter. Exempel på sådana nyttigheter kan vara aktier och andra värdepapper, 
krediter och andra rättigheter. Kortfattat kan produkter beskrivas som sådant som kan 
omsättas på marknaden.60

MFL:s huvudregel är att all marknadsföring skall vara vederhäftig –
vederhäftighetsprincipen. Detta innebär kortfattat att alla uppgifter som lämnas skall 
vara sanna, men också hur läsaren uppfattar innehållet har betydelse eftersom sanna 
uppgifter också i vissa fall kan vara vilseledande. Annonsen får inte heller innehålla 
några lagstridigheter enligt lagstridighetsprincipen.61

Både vederhäftighetsprincipen och lagstridighetsprincipen har kommit till uttryck i 
flertalet rättsfall, varav några återges nedan. I MD 1998:16 slog MD fast att klargörande 
uppgifter måste placeras så att konsumenten naturligen uppfattar dessa. Det räcker 
således inte att det bara tas med. I annonsen hade priser inklusive moms respektive 
priser exklusive moms angetts på olika sätt och domstolen menade att de flesta 
konsumenterna med stor sannolikhet skulle uppfatta det billigare priset som det rätta. 
Eftersom annonsen också innehöll konkurrerande argument ansågs risken ännu större 
för att det lägre priset skulle uppfattas som det rätta, medan det högre skulle uppfattas 
som ett jämförelsepris. 

                                                
57 Bernitz, Marknadsföringslagen, s. 27.
58 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 77.
59 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 37., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 

78., se MD 1994:21.
60 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 78 f.
61 Tornberg m.fl., Medierätt 2, s. 48 f., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 96 & 129.
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Vederhäftighetsprincipen har också kommit till uttryck i MD 2001:20 där Ellos AB i sin 
marknadsföring gav vissa medicinska garantier på anti-allergi produkter. MD kom i det 
fallet fram till att det skall ställas extra höga krav på vederhäftighet när det gäller 
medicinsk argumentering. Det ankommer på bolaget att lägga fram bevis för att dessa är 
riktiga och i detta fall hade inte Ellos AB lagt fram någon utredning till stöd för sin 
marknadsföring. MD ansåg därmed påståendena ovederhäftiga och otillbörliga. MD har 
också i ett annat rättsfall, MD 2000:20 slagit fast att Hästens sängar AB använt sig av en 
ovederhäftig och otillbörlig slogan när företaget annonserade med ”världens skönaste 
sängar”. Utredningen visade dock att Hästens sängar hade mycket hög kvalité, men 
detta ansågs inte tillräckligt för ett så generaliserande och reservationslöst påstående.62

Som ovan nämnts har även lagstridighetsprincipen kommit till uttryck i många rättsfall, 
bland annat i MD 1995:10. I fallet har företaget som säljer hårvårdsprodukter inte märkt 
sina produkter med de obligatoriska uppgifter som enligt läkemedelsverkets föreskrifter 
skall finnas på produkter av detta slag. Enligt domstolen är det otillbörligt att 
marknadsföra produkter med sådana brister och bolaget förbjöds att marknadsföra 
produkter som inte överensstämmer med gällande föreskrifter. I MD 1973:12 
konstaterades vidare att ett resebolag inte ställt några säkerheter enligt resegarantilagen. 
Detta åsidosättande av bestämmelserna i den konsumentskyddande reselagstiftningen 
var enligt domstolen otillbörligt mot konsumenterna.

4.2 MFL:s uppbyggnad

MFL innehåller en generalklausul, som är den centrala bestämmelsen. Denna återfinns i 
4 §. Utöver detta finns nio särskilda regler i 5-13 §§, där återfinns preciserade förbud 
och krav.  Sedan finns det också speciella regler om obeställd reklam och otjänliga 
produkter, dessa finns i 13 a § och 17 §.63

4 § Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även 
i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt.

Generalklausulen ställer allmänna krav på god marknadsföringssed och tillbörlig 
marknadsföring gentemot konsumenter och näringsidkare, se ovan. I 3 § stadgas att god 
marknadsföringssed omfattas av både rättsliga och utomrättsliga normer, vars syfte är 
att skydda konsumenter och näringsidkare, se ovan. Det är också nödvändigt att 
näringsidkaren lämnar nödvändig information vid marknadsföringen av produkter, en 
försummelse av detta kan medföra förbud mot fortsatt marknadsföring eller ett 
åläggande att lämna informationen.64

3 § 4 st. god marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna normer som 
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter,

                                                
62 Se även MD 2007:30, 2007:24
63 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 42., Grobgeld, Konsumenträtt, s. 175-192, 

201.
64 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 39-42.
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Som komplement till generalklausulen i 4 § finns det nio bestämmelser som reglerar 
marknadsföringsåtgärder relativet noggrant. Eventuella försummelser av dessa kan 
medföra förbud/åläggande vid vite, samt åläggande att betala marknadsstörningsavgift. 
Det kan också bli aktuellt med skadestånd. De regler som avses återfinns som sagt i 5-
13 § § och handlar bland annat om reklamidentifiering, vilseledande reklam och 
förmånserbjudanden, samt i 13 a § och 17 § som nämnts ovan.65

4.3 KO:s handläggning av MFL-ärenden

Vad gäller konsumentverkets behandling av ärenden kan detta ske antingen på 
konsumentverkets eget initiativ, eller efter anmälan utifrån. Om konsumentverket anser 
det nödvändigt att ingripa kontaktar det näringsidkare som svarat för den eventuellt 
otillbörliga marknadsföringen och näringsidkaren får sedan möjlighet att ge sin syn på 
frågan. Förhandlingar med näringsidkaren sker först, eftersom MFL förutsätter att 
ärenden hos konsumentverket utageras frivilligt.66

De handläggningsregler som framgår av MFL säger att näringsidkare är skyldiga att, på 
begäran av KO, lämna yttranden eller upplysningar samt tillhandahålla handlingar som 
kan ha betydelse i ärendet. Görs inte detta har KO rätt att utfärda ett vitesföreläggande 
enligt 34-37 § §. Samma regler gäller om näringsidkaren inte bidrar till att KO kan 
utöva tillsyn över ett förbud eller åläggande följs. Vid en eventuell uppgörelse mellan 
konsumentverket och näringsidkaren kan ärendet avskrivas men i en del fall utfärdas 
förbuds- eller informationsföreläggande, KO har befogenheten i frågor som inte är 
principiellt viktiga.67

Ett förbudsåläggande enligt 21 § 1 st. innebär att KO utger ett skriftligt föreläggande, 
med ett förbud för näringsidkaren att företa en marknadsföringsåtgärd eller sälja en viss 
vara. Informationsföreläggandet i 2 st. innebär att KO med samma tillvägagångssätt 
som ovan förelägger en näringsidkare att lämna angiven information. De förelägganden 
som KO utfärdar är förenade med vite och näringsidkaren kan begäras godkänna dessa 
inom en viss tid. Om näringsidkaren godkänner är förbudet/åläggandet att likna vid en 
dom som vunnit laga kraft, om näringsidkaren däremot inte godkänner blir KO:s enda 
möjlighet att gå till domstol. Det är främst av rent praktiska skäl som KO använder sig 
av förelägganden istället för att gå till domstol, det besparar båda parterna tid, besvär 
samt kostnader. Ett godkänt föreläggande medför också hinder att väcka talan vid 
domstol i samma fråga. Där ett tillrättaläggande inte kan ske på frivillig basis är det 
enda som återstår för KO att föra ärendet vidare till domstol. 68

21 § I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela 
föreläggande om

1. förbud som avses i 14 eller 17 § (förbudsföreläggande),

2. åläggande som avses i 15 § (informationsföreläggande), eller

3. åläggande som avses i 16 a §.

Föreläggandet skall förenas med vite.

                                                
65 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 79 f.
66 Larsson, Konsumentskyddet över gränserna, s. 30.
67 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 81.
68 Prop. 1994/95:123 s. 98., Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 81.
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För att bli gällande skall näringsidkaren godkänna föreläggandet omedelbart eller 
inom en viss tid. Om föreläggandet har godkänts, gäller det som en lagakraftvunnen 
dom.

Ett godkännande som sker efter den utsatta tiden gäller inte.

Lag (2002:565).

I de fall där KO anser att en marknadsföringsåtgärd strider mot någon av reglerna i 
MFL 5- 13 § § kan han välja att föra talan om utdömande av marknadsstörningsavgift 
eller att ansöka om förbud/åläggande vid vite.  Ett utdömande av vite kräver att KO kan 
bevisa att näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon bestämmelse 
i de ovannämnda paragraferna. Kravet på uppsåt eller oaktsamhet gäller också vid 
utdömande av marknadsstörningsavgift.69

De ingripanden som konsumentverket gör skall endast vara mot sådan marknadsföring 
som från allmän synpunkt är otillbörlig. Detta medför att konsumentverket har rätt att 
avstå från ärenden som rör förhållanden mellan konkurrenter, där marknadsföringen kan 
uppfattas vilseledande men inte mot konsumenter. Det är dock inte ovanligt att sådana 
fall också innehåller otillbörligheter mot konsumenter och då tar konsumentverket 
givetvis upp ärendet. Det är också möjligt för konsumentverket att avskriva ärenden där 
marknadsföringen visserligen är konsumentinriktad och otillbörlighet gjorts gällande, 
men där otillbörligheten är otillräcklig. I så kallade bagatellärenden är 
konsumentverkets enda åtgärd ofta att uppmana näringsidkaren att beakta detta i 
framtiden.70

De anmälningar som tas emot på konsumentverket bekräftas skriftligen, även 
avskrivningsbeslut. Det är av stor vikt att konsumentverket gör ett korrekt 
avskrivningsbeslut eftersom detta har rättslig betydelse. Efter en avskrivning övergår 
talerätten på någon annan gällande marknadsstörningsavgift. Vanligtvis sker 
förhandling vid konsumentverket genom skriftväxling mellan parterna, ett tidskrävande 
förfarande som inte är motiverat vid brådskande fall. I sådana fall, där det bedöms som 
angeläget från konsumentsynpunkt, kan KO ansöka om interimistiskt förbud eller 
åläggande enligt 20 §. Även näringsidkare eller grupp av konsumenter har samma 
möjlighet.71

4.4 Domstolsprocessen i MFL-ärenden

Vad gäller mål om marknadsstörningsavgift och skadestånd är Stockholms tingsrätt 
första instans. Tingsrättens domar och beslut överklagas sedan hos MD. KO eller 
näringsidkare har rätt att väcka tala vid MD när det gäller förbud eller åläggande enligt
14, 15 eller 17 § §, detta kan också göras av en sammanslutning av konsumenter eller 
löntagare.  De mål som handläggs enligt MFL faller under reglerna om indispositiva 
tvistemål enligt RB. Om det istället gäller skadeståndsmål gäller RB:s regler om 
dispositiva tvistemål. Det finns flertalet regler om processen i 38-56 § § MFL.72

De regler som finns om rättegångskostnader har hämtats från RB:s tvistemålsregler, där 
huvudregeln är att den förlorande parten får stå för bådas rättegångskostnader. En sådan 

                                                
69 Nordell, En introduktion till marknadsrätten, s. 52 f.
70 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 82
71 A.a. s. 82
72 Grobgeld, Konsumenträtt, s. 174 f. Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 82 f.



19

kostnadsreglering passar vid tvister om marknadsföringsåtgärder och den fungerar 
också avskräckande i den meningen att grundlösa eller mindre motiverade processer 
undviks. Principiellt viktiga frågor kan däremot få den följden att vardera parten svarar 
för sina egna rättegångskostnader. Den som vinner målet får normalt ersättning av den 
andra parten, detta gäller även i de fall KO är motpart, men den som förlorat målet blir 
oftast bara skyldig att betala KO:s kostnader för bevisning. Om annan part än KO 
vinner kan han få ersättning av allmänna medel för ombuds- och beviskostnader.73

Enligt 38 § MFL är de som är berättigade att väcka talan om förbud eller åläggande 
enligt 14, 15 eller 17 § § KO, berörd näringsidkare eller en sammanslutning av 
konsumenter /näringsidkare/löntagare. Den talerätt som näringsidkare eller någon 
sammanslutning har, jämställs med den som KO har. Om någon annan än KO väcker 
talan skall KO underrättas om rättegången.74 Den primära talerätt som KO hade tidigare 
gäller idag endast vid talan om utdömande av marknadsstörningsavgift. Om KO 
beslutar att inte väcka någon sådan talan får andra med subsidiär talerätt göra det, det 
vill säga den näringsidkare som berörs eller en sammanslutning av näringsidkare, enligt 
39 § MFL.75

4.4.1 Marknadsstörningsavgift

När den nya MFL trädde i kraft 1996 infördes en ny sanktionsform –
marknadsstörningsavgift. En sådan avgift kan endast drabba den som stör marknadens 
funktion genom att försumma bestämmelserna i 5-13 § § MFL. 
Marknadsstörningsavgiften kan påföras enskilda näringsidkare och juridiska personer 
som har överträtt eller medverkat till överträdelser av bestämmelserna. Enskilda 
personer som inte är näringsidkare kan således inte drabbas av marknadsstörningsavgift. 
Det är dock viktigt att notera att det krävs uppsåt eller oaktsamhet för att det skall bli 
aktuellt med marknadsstörningsavgift, men det räcker att uppsåt eller oaktsamhet kan 
konstateras hos en anställd eller uppdragstagare. Det är således inte nödvändigt att 
näringsidkaren själv gjort sig skyldig till något av dessa. Marknadsstörningsavgift kan 
också drabba reklambyråer som producerar reklam, eller radio och tv som sprider 
reklam. Marknadsstörningsavgiften skall vidare fastställas till ett belopp mellan fem 
tusen och fem miljoner kronor, med ett undantag för en gräns på tio procent av 
årsomsättningen föregående räkenskapsår, se 22-24 § §.76

22 § En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift 
(marknadsstörningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på 
näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon 
bestämmelse i 5-13 och 13 c § §.

Vid fastställandet av marknadsstörningsavgift skall hänsyn tas till hur länge 
överträdelsen pågått samt hur allvarlig denna är enligt 25 § MFL. Det finns också 
anledning att ta hänsyn till vilken genomslagskraft det använda mediet har, exempelvis 
tv-reklam som har väldigt stor sådan. Det är också viktigt att beakta vilken omfattning 
de eventuella skadorna har och vilken ekonomiskt vinst näringsidkaren har haft. 
Domstolen har också möjlighet att ta hänsyn till svårigheter som exempelvis barn eller 

                                                
73 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 110., 55 § MFL
74 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 83 f. 52 § MFL
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andra utsatta grupper kan ha att bedöma och värdera marknadsföringens innehåll.77

4.4.2 Förbud/Åläggande

Vid överträdelse av generalklausulen i 4 § blir sanktionen förbud. Detta innebär att den 
näringsidkare som utfört en otillbörlig marknadsföringsåtgärd inte medges fortsätta med 
detta eller något annat liknande. Förbudet gäller endast den som det är riktat mot och 
det kan således inte drabba någon annan näringsidkare. Det förbud som återfinns i 17 § 
riktar sig mot den säljande näringsidkaren, det vill säga saluförbud. Ett sådant förbud 
kan också riktas mot en anställd. Ett informationsåläggande skall ses som en påföljd när 
näringsidkaren underlåtit att lämna relevant information. Näringsidkare förutsätts lämna 
information, och försumlighet av detta kan medföra ett åläggande. Ett sådant åläggande 
kan också meddelas en anställd hos näringsidkaren.78

Rätten kan också meddela ett interimistiskt förbud eller åläggande, om särskilda skäl 
föreligger. Ett interimistiskt beslut gäller tills en slutlig dom har fallit. Bevisbördan i 
sådana fall ligger hos käranden och det är denne som måste visa att det sannolikt 
kommer meddelas ett sådant beslut i slutändan. Det är också ett krav att det finns risk 
för att svaranden handlar på något sätt så att betydelsen av en dom minskar. 
Interimistiska beslut kan medföra stora ekonomiska förluster för svaranden och det 
krävs därför att käranden måste kunna ställa säkerhet för den skada som kan förorsakas 
svaranden genom beslutet. Detta gäller dock ej i de fall där KO för talan, se 20 § 
MFL.79

4.4.3 Vite

Vite skall förenas med förbud eller åläggande, om det inte av särskilda skäl är
obehövligt, se 19 §. En vitessanktion kan riktas mot såväl juridiska som fysiska 
personer och beloppet bestäms till ett så högt så att den som drabbas av det med största 
sannolikhet upphör med åsidosättandet av reglerna. De viten som sedvanligt har utgått 
har varit på några hundra tusen kronor, men det figurerar också miljonviten. Talan om 
vitesutdömande förs vid allmän domstol av KO eller annan som begärt 
vitesföreläggande, enligt 40 § MFL.80

4.4.4 Skadestånd

För att skadestånd skall utgå krävs att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit 
mot förbud eller åläggande i 14 eller 15 § eller mot någon av föreskrifterna i 5-13 a § §. 
Skadeståndet skall ersätta den skada som i sådana fall uppkommit för konsumenten eller 
någon annan näringsidkare, 29 § MFL. För att ha rätt till skadestånd måste talan enligt 
30 § MFL väckas inom fem år från skadans uppkomst och bevisbördan ligger hos den 
skadelidande. Vad gäller skadestånd till konsumenter kan detta bli aktuellt när 
konsumenten lockats till ett försäljningsställe genom vilseledande reklam. Skadeståndet 
kan då ersätta de kostnader konsumenten haft för att ta sig till stället och komma i 

                                                
77 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 86
78 A.a. s. 86 f. 
79 Bernitz, Marknadsföringslagen, s. 106 f.
80 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 88.
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kontakt med näringsidkaren. Skadeståndet kan också täcka vissa inkomstförluster och 
falska uppgifter i reklamen vad gäller pris och kvalité. Konsumenten kan också ha rätt 
till ersättning för onödiga kostnader om något avtal inte ingås. 81

5. En ny marknadsrätt?

Den 16 juni 2005 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredning med uppgift att 
lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder skall genomföras i svensk rätt. Uppgiften har således 
innefattat att ge förslag till eventuella författningsändringar, nödvändiga med anledning 
av direktivet.

5.1 Direktivet 2005/29/EG

                                                
81 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 109., Prop. 1994/95:123 s. 107 f.
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Syftet, som framgår i artikel 1, med direktivet om otillbörliga affärsmetoder är att bidra 
till en regelrätt fungerande inre marknad, samt tillförsäkra ett högt konsumentskydd. 
Målet skall uppnås genom en fullständig harmonisering av de nationella lagarna och 
andra författningar som respektive medlemsstat har om otillbörliga affärsmetoder som 
kan skada konsumenternas ekonomiska intressen. Varje medlemsstat har dock givits 
möjligheten att under sex år lång övergångsperiod tillämpa nationella bestämmelser 
som är mer långtgående än direktivet.82

Direktivet består av en central bestämmelse, en generalklausul med ett allmänt förbud 
mot otillbörliga affärsmetoder (artiklarna 5.1-5.2). Denna generalklausul kompletteras 
sedan med bestämmelser om vilseledande och aggressiva affärsmetoder (artiklarna 6-9). 
Det grundläggande kravet på otillbörlighet är dels att det skall anses stå i strid med god 
yrkessed, och dels att affärsmetoden är syftad till att få genomsnittskonsumenten att 
fatta ett annat affärsbeslut än normalt. Direktivet innehåller också en bilaga som räknar 
upp de metoder som anses som otillbörliga under alla omständigheter.83

Detta direktiv och den nuvarande MFL är båda uppbyggda enligt samma princip med en 
generalklausul och kompletterande bestämmelser därtill. En fullständig harmonisering 
av direktivet kommer dock att kräva ändringar i så stor omfattning att utredningen 
föreslår att den nuvarande MFL ersätts med en helt ny marknadsföringslag. Utredningen 
föreslår att den nya lagen skall bygga på och ha samma grundläggande struktur som 
1995-års marknadsföringslag.84

Konsumentverket har yttrat sig över betänkandet om otillbörliga affärsmetoder. 
Konsumentverket tillsammans med KO anser att utredningens förslag om 
implementering i den svenska rätten är välmotiverade och genomförda. En ny 
marknadsföringslag med den gamla strukturen torde leda till en bra tillämpning av 
marknadsrätten och ett bra genomförande av direktivet. De invändningar som görs är 
främst sådana rörande vissa begrepp och tolkning av dessa. Konsumentverket anser 
också att tillämpningsområdet för direktivet inte skall tolkas allt för vidsträckt.
Konsumentverket tillsammans med KO instämmer i de förslag utredningen ger, utom 
benämningen på lagen. Enligt konsumentverket består den föreslagna nya MFL i stort 
sett bara av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och konsumentverket anser därför 
att det skulle passa bättre med ”lagen om otillbörliga affärsmetoder”. Konsumentverket 
instämmer med förslagen vad gäller grunddragen i den nya lagen. 85

5.1.1 Tillämpningsområde

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är tillämpligt på just otillbörliga affärsmetoder 
med kollektiv ekonomisk skada för konsumenter. Vad gäller begreppet affärsmetod 
innefattar detta näringsidkarens handlande, underlåtenhet att handla, eller någon annan 
åtgärd i samband med försäljning eller leverans, det kan alltså handla om före, under 
eller efter. Detta innebär att direktivets tillämpningsområde är både stramare och 
bredare på samma gång, jämfört med MFL. Utredningen föreslår att den nya MFL skall 
vara tillämplig på den vedertagna betydelsen men även också på affärsmetoder efter att 
ett avtal har ingåtts, exempelvis vilseledande kring preskriptions- och 
reklamationsfrister. Den nya lagen skall också vara tillämplig på åtgärder som riktas 

                                                
82 SOU 2006:76 s. 14.
83 A bet s. 14 f.
84 A bet s. 192-193.
85 Internetsida 1.
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både mot konsumenter som mot näringsidkare, 1984 års direktiv om vilseledande och 
jämförande reklam kommer således också att genomföras samtidigt.86

Enligt artikel 3.1 i direktivet är detta endast tillämpligt på affärsmetoder som 
näringsidkare använder sig av gentemot konsumenter. Detta innebär att förhållanden 
näringsidkare emellan faller utanför tillämpningsområdet, både horisontellt i form av 
konkurrenter och vertikalt i form av kunder eller säljare. Skyddet av hälsa och säkerhet 
vid marknadsföring omfattas inte heller av direktivet. Som resultat av detta har 1984 års 
direktiv om vilseledande och jämförande reklam ändrats så att dess syfte numer är att 
bara skydda näringsidkare mot otillbörliga konsekvenser av sådan reklam, artikel 14 
2005/29/EG.87

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillämpningsområdena för den nuvarande MFL
och direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte stämmer överens, men det föreligger 
inga EG-rättsliga hinder att genomföra det nya direktivet genom en ny 
marknadsföringslag.88

Vad gäller begreppet marknadsföring anser konsumentverket att denna bör omdefinieras 
och utvidgas till att omfatta även situationer efter köpet, detta eftersom direktivets 
tillämpningsområde sträcker sig så långt. Detta torde dock vara den enda skillnaden i 
tillämpningsområde mellan den nuvarande MFL och direktivet. Enligt konsumentverket 
är det troligt att EG-rätten kommer att tillämpa begreppet affärsmetod och 
konsumentverket anser därför att det finns stora skäl att omdefiniera det svenska 
marknadsföringsbegreppet.89

Konsumentverket och KO delar utredningens förslag om att lagen skall gälla både 
näringsidkare och konsumenter. Utredningens definition på konsument skiljer sig dock 
från den som återfinns i annan konsumenträttslig lagstiftning, men detta torde inte 
medföra någon saklig skillnad. Tillämpningsområdet för direktivet är också större 
eftersom direktivet också omfattar så kallade efterköpssituationer. Konsumentverket 
håller vidare inte med om att MFL skall tillämpas både på marknadsföring och på andra 
affärsmetoder. Enligt konsumentverket är detta en risk för tillämpningsproblem. Andra 
affärsmetoder bör ingå i samma definition – affärsmetod. I handa hand föreslår 
konsumentverket att begreppet marknadsföring används.90

5.1.2 Generalklausulen

Direktivet innehåller i artikel 5.1 en generalklausul som fungerar som ett allmänt förbud 
för näringsidkare att använda sig av otillbörliga affärsmetoder mot konsumenter om 
detta kan skada konsumenternas ekonomiska intressen.

Artikel 5

Förbud mot otillbörliga affärsmetoder

1. Otillbörliga affärsmetoder skall vara förbjudna.

                                                
86 SOU 2006:76 s. 194 f.
87 A bet s. 197.
88 A bet s. 198.
89 Internetsida 1.
90 Internetsida 1.
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2. En affärsmetod skall vara otillbörlig om den

a) strider mot god yrkessed,

och

b) innebär, eller sannolikt kommer att innebära, 
avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i 
förhållande till produkten hos den 
genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till 
eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga 
gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en 
viss konsumentgrupp.

Generalklausulen kompletteras med två särskilda bestämmelser som vilseledande 
affärsmetoder och aggressiva affärsmetoder, dessa bestämmelser återfinns i artiklarna 6-
9. Det finns också en bilaga till direktivet innehållandes en så kallad ”svart lista” där 
vissa affärsmetoder uppräknas, dessa är alltid att räkna som otillbörliga enligt artikel 
5.5. 

Syftet med generalklausulen är att den skall fungera som ett skyddsnät när någon 
eventuellt otillbörlig affärsmetod inte kan placeras in under någon punkt i ”svarta 
listan”, artiklarna 6-9, eller annan lagstiftning. Tanken med generalklausulen är dock 
inte att den skall ha någon självständig betydelse, affärsmetoden skall först bedömas 
enligt den ”svarta listan”, om någon av dessa bestämmelser inte är tillämplig kan 
generalklausulen bli aktuell. I artikel 5.2 hittar man de rekvisit som skall vara infriade 
för att affärsmetoden skall anses otillbörlig enligt artikel 5.1, se ovan. Bedömningen av 
om en affärsmetod är otillbörlig sker med en genomsnittskonsument som måttstock.91

Skillnaderna på generalklausulerna i 4 § MFL och artikel 5.1 i direktivet är främst att 
den ena fungerar som ett förbud och den andra som ett påbud. 4 § MFL påbjuder en 
skyldighet att iaktta god marknadsföringssed och även i övrigt använda sig av tillbörlig 
marknadsföring. Artikel 5.1 i direktivet fungerar i stället som ett förbud mot otillbörliga 
affärsmetoder. Detta torde egentligen inte ha någon saklig betydelse, och eftersom EG-
direktiv inte är bindande vad gäller terminologi och disposition anser inte utredningen 
att det föreligger några hinder att utforma generalklausulen som ett påbud istället, vilket 
skulle innebära att den nuvarande modellen förs över till den nya lagen.92

Enligt artikel 5.1 ska näringsidkaren också beakta god yrkessed vid marknadsföring. 
Begreppet definieras i direktivet som den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en 
näringsidkare skäligen kan förväntas besitta enligt hederlig marknadspraxis och 
principen om god tro. I den svenska översättningen av direktivet används ”god tro”, 
men eftersom detta har en särskild civilrättslig betydelse föreslår utredningen att 
begreppet ”god sed” skall användas istället. God sed motsvarar också bättre betydelsen 
av god marknadsföringssed. Begreppet god yrkessed anses också motsvara det svenska 
vedertagna begreppet god marknadsföringssed och direktivet innebär således ingen 
större saklig förändring i svensk rätt vilket borde innebära att en förändring är onödig.93

Ett av rekvisiten i artikel 5.2 b. är att en överträdelse av god yrkessed skall medföra en 
snedvridning av det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten. Snedvridning 
av det ekonomiska beteendet definieras i artikel 2 e.
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93 A bet s. 210 f.
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Artikel 2

e) att avsevärt snedvrida konsumentens ekonomiska beteende: att använda en affärsmetod i 
syfte att i märkbar mån försämra konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut och 
därmed få konsumenten att fatta ett annat affärsbeslut än vad som annars skulle ha varit 
fallet.

Enligt definitionen skall affärsmetoden vara syftad till att påverka 
genomsnittskonsumentens affärsbeslut, det skall således ha en kommersiell effekt. I 
svensk rätt idag finns redan detta krav på kommersiell effekt vad gäller exempelvis 
vilseledande reklam, rekvisitet måste vara uppfyllt för att åtgärden skall kunna angripas 
med stöd av MFL. Den svenska rätten och direktivet stämmer således väl överens. Det 
krävs dock uttalanden från EG-domstolen innan detta kan konstateras med säkerhet men 
utredningen anser ändå att detta i praktiken inte torde leda till någon förändring av den 
svenska marknadsrätten. Men för att den nya generalklausulen skall hålla sig inom 
direktivets ramar bör direktivets krav på sannolik påverkan på det ekonomiska 
beteendet användas. Detta skulle innebära att affärsmetoder som strider mot god 
marknadsföringssed, men inte kan anses påverka det ekonomiska beteendet faller 
utanför klausulen.94

Konsumentverket och KO instämmer också i utredningens förslag om generalklausulen, 
med undantag för att man vill behålla bestämmelsen om att marknadsföringen även i 
övrigt skall vara tillbörlig. Detta skulle medföra att även andra omständigheter än god 
marknadsföringssed kan beaktas vid ingripanden med stöd av generalklausulen. Syftet 
är att åstadkomma en flexibel tillämpning av vad som är godtagbar marknadsföring. 
Enligt förarbetena handlar det om etiska bedömningar och ett borttagande utan att 
analysera effekterna kan bli riskabelt. Denna bestämmelse ligger utanför direktivets 
tillämpningsområde eftersom den inte syftar till att skydda konsumenternas ekonomiska 
intressen.95

Sveriges Reklamförbund har också yttrat sig i frågan och de ställer sig bakom förslaget 
till påbudsmodellen. De påpekar dock att det kan uppfattas som att ett påbud går lite 
längre än ett förbud och att den svenska lagtexten således kanske skulle gå längre än 
vad direktivet kräver. Reklamförbundet anser vidare att kravet på kommersiell effekt är 
för oklart och det är inte heller klart vilken grad av beslutspåverkan hos konsumenten 
som avses i direktivet, det är därför inte lämpligt att föra över detta till svensk lagtext.
Enligt definitionen i direktivet skall det påverka konsumenten i märkbar mån, men 
enligt artikeln skall det sannolikt påverka konsumenten och innebära en avsevärd
snedvridning. Utredningen förslår att detta skall genomföras i den svenska lagtexten 
genom att införa ”ägnat att” leda till att mottagaren fattar ett annat affärsbeslut, detta 
överensstämmer enligt reklamförbundet eventuellt inte med direktivets uttryck som kan 
uppfattas som något starkare. Direktivets uttryck reglerar vissa specifika situationer, 
men det svenska uttrycket kan istället riskera att gå för långt.96

5.1.3 Näringsidkarens informationsplikt

Den nuvarande MFL innehåller också en generalklausul om informationsplikt. Vilket 
innebär att en näringsidkare är skyldig att vid marknadsföring lämna relevant 
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information ur konsumentsynpunkt. Denna skyldighet regleras inte i direktivet, men i 
artikel 7 stadgas att en näringsidkare inte får underlåta att lämna information av 
väsentlig betydelse för konsumenter. Med väsentlig information avses sådan som 
behövs för att en genomsnittskonsument skall kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.97

Utredningen föreslår att direktivets bestämmelser om vilseledande underlåtenhet 
genomförs genom en positiv skyldighet att lämna information av väsentlig betydelse för 
konsumenter i direktivets mening. Utredningen anser vidare att de i direktivet angivna 
informationstyperna skall vara av väsentlig betydelse, samt att information som enligt 
diverse EG-rättsakter också måste lämnas skall vara väsentlig för konsumenter.98

Konsumentverket och KO instämmer i utredningens förslag om näringsidkarens 
informationsplikt. Vidare anser konsumentverket/KO att det inte föreligger några skäl 
för att ta bort kravet på sändarangivelse i den nya MFL och ett sådant krav skall ses som 
ett uttryck för god yrkessed enligt direktivet. Av en sådan bestämmelse bör dock framgå 
att avsaknaden av sådan angivelse skall vara syftad till att leda genomsnittskonsumenten 
till ett annat affärsbeslut än denne annars skulle ha fattat, det ska således ha ekonomisk 
effekt. 99

5.1.4 Förbud mot vilseledande affärsmetoder

Förutom bestämmelser om vilseledande underlåtenhet innehåller direktivet också 
bestämmelser som vilseledande handlingar (artikel 6). Dessa bestämmelser stämmer 
enligt utredningen överens med de regler som finns i den nuvarande MFL och 
utredningen föreslår därför att även den nya lagen skall innehålla ett förbud mot 
vilseledande handlingar från näringsidkaren.100

5.1.5 Katalogreglerna

Utredningen bedömer också att bestämmelserna om vilseledande förpackningsstorlekar 
samt viss uttrycksanvändning är förenliga med direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
Utredningen föreslår därför att motsvarande bestämmelser tas in i den nya lagen. 
Liksom tidigare skall förfarande här också vara ägnat till att få konsumenten att fatta ett 
annat affärsbeslut än denne annars skulle ha gjort. De aktuella bestämmelserna om 
jämförande reklam skall också föras in i den nya lagen oförändrade. Behovet av 
förbudet mot marknadsföring av otjänliga produkter är dock enligt utredningen så litet 
att det saknas skäl för att behålla det.101

5.1.6 Aggressiva affärsmetoder

I artiklarna 8 och 9 regleras så kallade aggressiva affärsmetoder. Enligt åttonde artikeln 
är en affärsmetod aggressiv om den inskränker eller sannolikt kommer att inskränka 
genomsnittskonsumentens valfrihet. Inskränkandet ska ske genom trakasseri, tvång, 
fysiskt våld eller otillbörlig påverkan. Definitionen på otillbörlig påverkan återfinns i 
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artikel 2.  Även här skall bedömningen av huruvida en affärsmetod är aggressiv göras 
utifrån genomsnittskonsumenten som måttstock.102

I artikel 9 återfinns vilka omständigheter som skall uppmärksammas vid bedömningen 
av huruvida en affärsmetod är aggressiv eller ej. De omständigheter som har betydelse 
är sådana som tid och plats, samt hur påträngande metoden varit.  Enligt artikel 2 är en 
otillbörlig påverkan en sådan som i betydande utsträckning reducerar konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat beslut, det behöver inte röra sig om fysiskt våld eller hot 
om sådant.103

I den nuvarande MFL finns inga bestämmelser om aggressiva affärsmetoder, trots att 
detta övervägdes i förarbetena till MFL. Detta förslag byggde på MD:s praxis, men 
möttes av stor kritik från remissinstanserna. Aggressiva affärsmetoder fick istället 
förhindras genom 4 § MFL.104 Frågan om behovet av en sådan bestämmelse har varit 
uppe igen under 2000 med anledningen av ett förslag om ett tillägg i 4 § MFL. Förslaget 
innebar att det vid otillbörlighetsbedömning skulle tas hänsyn till huruvida 
affärsmetoden varit aggressiv eller ej. Detta ansågs dock inte nödvändigt.105

Aggressiva affärsmetoder omfattas enligt utredningen av generalklausulen i MFL, eller 
något annat förbud, i de allra flesta fallen. Dessa torde också omfattas av 
generalklausulen i direktivet eller vara straffbara enligt brottsbalken i vissa fall. För att 
direktivet dock skall genomföras på ett korrekt sätt bör det införas en särskild reglering i 
den nya lagen. Detta förbud bör också vara tillämpligt på situationer där 
marknadsföringen riktar sig till andra näringsidkare. För att rättstillämpningen skall bli 
korrekt föreslår utredningen även att förbudet skall tillökas med en definition av
otillbörlig påverkan (se ovan). Utredningen anser dock att artikel 9 inte behöver 
uttryckas i lagen, utan det räcker om denna artikel endast fungerar som 
tolkningshjälp.106 Konsumentverket/KO anser däremot att aggressiva affärsmetoder bör 
regleras i lagen, för större tydlighet och lättare tillämpning.107 Enligt Sveriges 
reklamförbund är det otydligt vilka aggressiva affärsmetoder som är förbjudna. Det är 
svåröverskådligt, rättsosäkert och otydligt vad som gäller i näringsidkarsituationer.108

5.1.7 Andra förbjudna affärsmetoder

Med direktivet följer en bilaga på 31 affärsmetoder som alltid skall anses otillbörliga. 
Utredningen föreslår att denna bilaga tas med i den nya lagen, också som bilaga, och att 
de punkter som räknas upp där alltid skall anses otillbörliga. Enligt skäl 17 i ingressen 
är det huvudsakliga syftet med bilagan att åstadkomma större rättssäkerhet.109

De affärsmetoder som nämns i bilagan skall inte prövas enligt övriga bestämmelser i 
direktivet, god yrkessed, snedvridning av det ekonomiska beteendet och så vidare skall 
således inte beaktas. Om en näringsidkares beteende faller under någon av punkterna i 
bilagan skall detta alltid uppfattas som otillbörlig marknadsföring och därmed också 
förbjuden enligt artikel 5.5. Otillbörlighet utan prövning enligt de andra artiklarna skall 
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endast vara aktuellt vid de fall som är listade i bilagan. Enligt samma artikel skall 
bilagan gälla alla medlemsstater, vilket innebär att andra nationella förbud blir 
verkningslösa eftersom listan inte får ändras.110

Enligt utredningen är bilagan utformad som en ”svart lista”. Dessa förbud skall vara 
sanktionerade med påföljder. För att direktivet skall implementeras på ett korrekt sätt 
krävs att denna lista på något sätt kommer till uttryck i svensk författningstext, detta är 
också nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt och det bästa lagtekniska sättet är att införa 
den ”svarta listan” som en bilaga även i svensk lag. Under förutsättning att punkterna i 
bilagan inte uttryckligen anger att de endast berör konsumentförhållanden skall dessa 
också tillämpas i förhållande till andra näringsidkare.111

5.1.8 Sanktioner

Utredningen bedömer också att det nuvarande sanktionssystemet tillgodoser direktivets 
krav och föreslår därför att systemet behålls i väsentligt oförändrat.112

5.2 Genomsnittskonsument

Återkommande i direktivet om otillbörliga affärsmetoder används begreppet 
”genomsnittskonsument” istället för enbart konsument. Bedömningarna enligt artiklarna 
5.1 och 5.2 skall sålunda utgå från om en affärsmetod är att anse som otillbörlig och om 
den innebär eller sannolikt kommer att innebära att konsumenten utifrån detta fattar ett 
annat affärsbeslut, det vill säga en snedvridning av det ekonomiska beteendet. I artikel 
5.3 återfinns en särskild bestämmelse som syftar till genomsnittskonsumenten i en 
särskild grupp. Bestämmelsen innebär att om marknadsföringen riskerar att snedvrida 
det ekonomiska beteendet hos en konsumentgrupp, särskilt känsliga för en affärsmetod, 
skall metoden bedömas utifrån genomsnittskonsumenten i denna grupp. En affärsmetod 
kan också vara otillbörlig om den vilseleder konsumenten enligt artiklarna 6 och 7, och 
genomsnittskonsumenten fungerar som måttstock för en sådan bedömning enligt 
artiklarna 8 och 9. Begreppet genomsnittskonsument är av mycket stor betydelse både 
för direktivets innebörd och för tillämpning, vilket naturligtvis medför frågan hur detta 
bör lösas i den svenska lagstiftningen rent lagtekniskt.113

1984 års direkt om vilseledande och jämförande reklam saknar bestämmelser om vilken 
typ av konsument som skall ligga till grund för bedömning av vilseledande eller ej. Det 
finns inte heller någon ledning att hämta i andra rättsakter på området och därav har 
bedömningarna kommit att skifta mellan medlemsländerna. EG-domstolen har däremot 
slagit fast genomsnittskonsumenten som bedömningsmodell i sin rättspraxis. Detta 
innebär att grunden för bedömningen utgörs av de förväntningar som en normalt 
informerad, uppmärksam och upplyst konsument kan ha. Genomsnittspersonen har 
däremot inte definierats som någon viss person med åtskilda egenskaper, inte heller har 
någon viss konsumentgrupp pekats ut. Begreppet och definitionen av detta skall få sitt 
innehåll i varje konkret situation utifrån de enskilda omständigheterna. Detta innebär att 
olika faktorer kan få olika stor betydelse beroende på den aktuella situationen, såsom
språket, varan, målgruppen eller tjänsten kan tillmätas olika betydelse beroende på 
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vilket sammanhanget är.114

Om en marknadsföringsåtgärd riktar sig mot ett helt konsumentkollektiv plockas 
genomsnittskonsumenten från detta kollektiv, om det istället rör sig om en 
marknadsföringsåtgärd som riktar sig mot ett medlemsland, blir det 
genomsnittskonsumenten i detta land som får fungera som måttstock. Riktar sig 
marknadsföringsåtgärden mot en viss målgrupp plockas genomsnittskonsumenten ur 
denna och så vidare. När genomsnittskonsumenten är vald återstår bara för domstolen 
att fastställa vilka förväntningar denne kan antas ha, detta görs genom att beakta 
språkliga, kulturella och sociala faktorer.115

I skäl 18 i ingressen till direktivet 2005/29/EG har införts en hänvisning till vad en 
genomsnittskonsument anses vara;

(18) Det är på sin plats att skydda alla konsumenter från otillbörliga affärsmetoder; 
emellertid har Europeiska gemenskapernas domstol, vid de avgöranden som rört fall om
annonsering efter det att direktiv 84/450/EEG antagits, funnit det nödvändigt att bedöma 
deras inverkan på en tänkt typisk konsument. I enlighet med proportionalitetsprincipen, och 
för att det skydd som direktivet innebär faktiskt skall kunna förverkligas, utgår detta 
direktiv från genomsnittskonsumenten som är normalt informerad samt skäligen 
uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer och i 
enlighet med domstolens tolkning, men direktivet innehåller också bestämmelser för att 
förhindra exploatering när kunders egenskaper gör dem särskilt sårbara för otillbörliga 
affärsmetoder. Om en affärsmetod är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp, till 
exempel barn, är det önskvärt att affärsmetodens inverkan bedöms ur ett perspektiv som är
representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp. Därför är det lämpligt att i 
förteckningen över metoder som under alla omständigheter skall betraktas som otillbörliga 
infoga en bestämmelse som, utan att innebära ett totalförbud mot reklam riktad till barn, 
skyddar barn från direkta uppmaningar att köpa. Begreppet genomsnittskonsument är inte 
ett statistiskt begrepp. De nationella domstolarna och myndigheterna måste använda sitt
eget omdöme, med beaktande av domstolens rättspraxis, när de fastställer 
genomsnittskonsumentens typiska reaktion i ett givet fall.

Redan i förarbetena till 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring uttrycktes önskemål 
om användningen av en genomsnittskonsument som måttstock vid prövningen av 
otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Om det handlade om reklam till allmänheten 
skulle genomsnittskonsumenten betraktas som någon med normal fattningsförmåga, 
erfarenhet och sakkunskap. Det sades också att helhetsintrycket vid oengagerad läsning 
skulle vara avgörande, och inte den noggranna läsningen.116

Det som sades i förarbetena till 1970 års lag har inte motsagts senare och refereras ofta 
till i rättspraxis. När en vederhäftighetsbedömning av marknadsföring görs resoneras det 
således i praxis om genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet 
och kunskap, dock inte specifik sakkunskap. Det handlar istället om att se vilket intryck 
genomsnittskonsumenten får av framställningen. 117

Praxis från EG-domstolen visar att ett korrekt genomförande av ett direktiv inte kräver 
ordagrann återgivelse i en lagregel. Ibland kan det räcka med nationella rättsliga ramar 
som kan fungera som garantier för att direktivet kommer att tillämpas fullt ut på ett klart 
och precist sätt. Ibland kan också den nationella domstolspraxisen vara tillräcklig på det 
sättet att något genomförande av direktivet inte krävs i lagstiftning. I Sverige har MD

                                                
114 A bet s. 201.
115 A bet s. 201.
116 SOU 1966:71 s. 97 f.
117 A bet s. 203 f. Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 108., Se MD 1973:18, 1973:6,  MD 1974:24.
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redan använt sig av en måttstock liknande den med genomsnittskonsumenten, och stöd 
för detta finns också i förarbetena. Med hänsyn till den starka ställning som förarbetena 
har i Sverige och numer också EG-direktiven, anser utredningen att det inte föreligger 
någon risk att begreppet genomsnittskonsument inte kommer att vara styrande i 
framtiden trots att detta inte införs i lagstiftningen. Trots att användningsområdet för 
begreppet i direktivet är annorlunda har utredningen fastställt att normen är den samma.
För tolkning finns också hjälp att hämta i artikel 5.3.118

Artikel 5

3. Affärsmetoder som sannolikt kommer att innebära avsevärd snedvridning av det 
ekonomiska beteendet endast hos en tydligt identifierbar grupp av konsumenter som på
grund av mentala eller fysiska handikapp, ålder eller lättrogenhet är särskilt känsliga för 
metoden eller den produkt metoden avser, på ett sätt som näringsidkaren rimligen kan 
förväntas förutse, skall bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den 
genomsnittliga medlemmen i denna grupp. Detta skall inte påverka sedvanlig och legitim 
praxis att i reklam göra överdrivna påståenden eller påståenden som inte är avsedda att 
uppfattas i bokstavlig mening.

Utredningens bedömning att begreppet genomsnittskonsument inte behöver, eller bör, 
användas i lagtexten har inte fått stöd från konsumentverket. Konsumentverket/KO 
anser att lagen bör innehålla begreppet genomsnittskonsument, eftersom det har en 
central betydelse i direktivet. Enligt konsumentverket/KO skall affärsmetodens inverkan 
på en genomsnittskonsument alltid användas vid bedömningen om otillbörlighet. I 
MD:s praxis har en presumtiv genomsnittskonsument använts vid frågor om 
vilseledande marknadsföring. Ett regelrätt genomförande av direktivet torde därför 
kräva att genomsnittskonsumentbegreppet tillämpas i alla situationer med syfte att 
skydda mottagarens ekonomiska intressen och detta bör tydliggöras genom användning 
av begreppet i lagtexten.119

Utredningen har dock fått stöd från Sveriges reklamförbund som ställt sig bakom 
bedömningen. De anser att begreppet inte behöver användas i lagtexten eftersom 
principerna och rekvisiten är väl etablerade och vedertagna i svensk marknadsrätt 
genom begreppet konsument.120

5.3 Konsekvenser av utredningens förslag

Den nya lagen kommer att medföra behov av ökade resurser hos konsumentverket och 
KO. Detta resursbehov kan enligt utredningen tillgodoses genom omorganisationer i 
den egna verksamheten. Utredningen menar vidare att en harmoniserad lagstiftning 
inom marknadsrätten kommer att underlätta företagens, inte minst de små, 
marknadsföring av produkter vilket torde leda till positiva effekter för näringslivet. 
Förslaget kommer enligt utredningen inte ha några statsfinansiella eller andra 
beaktansvärda effekter.121

Enligt konsumentverket/KO har utredningen underskattat det nya resursbehovet som en 
ny marknadsföringslag förorsakar. Konsumentverket tror också att en avsaknad av 
praxis till den nya MFL kommer att medföra att näringsidkare ”testar gränser” på vad 
som är tillåtet och ej. Eftersom det står oklart hur många artiklar skall tolkas kommer 
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det att kräva större tillsyn än normalt, och med bakgrund till denna osäkerhet torde även 
enskilda ärenden hos KO bli mer resurskrävande.122

5.4 Vad händer idag?

Implementeringen av direktivet i den svenska rätten har i dagsläget inte kommit längre 
än till den SOU som ovan redogjorts för. Det har inte lagts fram någon proposition och 
således inte heller någon ny lagtext. Dröjsmålet från den svenska sidan uppskattas inte 
från Bryssel och eventuella påföljder väntar sannolikt.

6. Diskussion och slutsatser

Termen marknadsrätt kommer ofta till uttryck när man talar om de regler som styr 
företagens agerande mot varandra och konsumenternas ställning på marknaden. Den 
mest centrala delen av marknadsrätten utgörs av MFL. Marknadsrätten kan ses som ett 
eget rättsområde, dock med anknytningar till civilrätt, offentlig rätt och straffrätt. Den 
civilrättsliga anknytningen kännetecknas främst av möjligheten till skadestånd. Den 
näringsrättsliga delen av marknadsrätten består av MFL och KKL och det gemensamma 
för dessa lagar är deras förebyggande effekt genom att ställa upp förbud mot ett visst 
handlande gentemot konsumenten. Den civilrättsliga lagstiftningen är till för 
konfliktlösning och rättelse i efterhand, där regler återfinns i exempelvis KöpL, KköpL, 
KtjL och HfjL.

De marknadsrättsliga grundprinciperna utgörs av fri rörlighet för varor, tjänster, kapital 
och personer. Det finns också andra principer såsom etableringsfrihet, konkurrensfrihet 
och avtalsfrihet. Etableringsfriheten innebär, som namnet antyder, en frihet för varje 
medborgare att bedriva näringsverksamhet utan myndighetstillstånd. Etableringsfriheten 
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är inte lagstadgad i Sverige, men flera inskränkningar av friheten finns i lagtext. 
Konkurrensfriheten är precis vad namnet säger, fri konkurrens utan ingrepp från 
allmänheten eller andra konkurrenter. Principen om avtalsfrihet innebär en frihet att 
välja avtalspartner och avtalsvillkor, men inskränkningar av avtalsfriheten finns på 
många ställen när det gäller avtal mellan näringsidkare och konsumenter, exempelvis 36 
§ Avtalslagen. I KKL finns också tvingande regler för utformandet av köpeavtal. Vid 
oklarheter kring avtalsvillkor skall villkoren tolkas till förmån för konsumenten, detta 
enligt oklarhetsregeln. Den viktigaste grundprincipen inom marknadsrätten är dock 
”god marknadsföringssed”. I lagtexten definieras detta som de normer och skyddar 
konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring.

Konsumenträtt är ett förhållandevis nytt begrepp och det finns ingen allmän 
samstämmighet om innebörden. Definitionen av begreppet blir olika beroende på vilket 
sammanhang det förekommer, ekonomiskt eller juridiskt och så vidare. Som ovan 
nämnts fungerar det civilrättsliga reglerna vid enskilda fall mot en bestämd motpart. 
Men det finns också marknadsrättsliga regler som har funktionen av ett kollektivt 
skydd. Dessa regler skall motverka oskäliga åtgärder mot konsumenterna från 
näringsidkarens sida. Slutligen finns också processrättsliga regler, dessa fungerar som 
upprättelse för konsumenten. De marknadsrättsliga reglernas huvudsakliga funktion är 
inte att reglera en specifik fråga utan snarare att dra upp allmänna gränser för 
näringsidkarnas handlande. Exempelvis genom MFL, vars uppgift är att undanröja 
otillbörlig marknadsföring. 

Den nuvarande MFL blir tillämplig vid marknadsföring eller efterfrågan av produkter 
från näringsidkare. Huruvida marknadsföringen riktar sig till konsumenter eller 
näringsidkare är således irrelevant. MFL skyddar i huvudsak ekonomiska intressen, men 
hänsyn tas också till exempelvis hälsa och säkerhet. Till marknadsföring räknas reklam 
och annat avsett att främja försäljningen av produkter, vilket innebär att lagen inte är 
tillämplig efter att avtal har ingåtts. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är 
tillämpligt på sådana affärsmetoder, otillbörliga givetvis, med ekonomisk skada för 
konsumenter. Direktivet gäller också handlande, eller underlåtenhet, i samband med 
försäljning eller leverans. Detta innebär att direktivet är tillämpligt före, under och efter 
avtalstillfället. Enligt utredningen skall den nya MFL ha det vedertagna 
tillämpningsområdet, med tillägg för situationer efter avtal har ingåtts. Utredningen 
föreslår också att den nya lagen skall vara tillämplig både på åtgärder som riktas mot 
konsumenter likväl näringsidkare.

Syftet med direktivet om otillbörliga affärsmetoder är enligt artikel 1 att bidra till en 
regelrätt fungerande inre marknad, samt att tillförsäkra ett högt konsumentskydd. Detta 
skall uppnås genom en fullständig harmonisering av de nationella lagarna. Likt den 
nuvarande MFL består direktivet av en generalklausul, som sedan kompletteras av 
särskilda bestämmelser. Det som dock skiljer direktivet från den nuvarande MFL är att 
direktivet innehåller en ”svart lista” på marknadsföringsåtgärder som alltid skall anses 
otillbörliga. Trots att den nuvarande MFL och direktivet är uppbyggda enligt samma 
princip med en generalklausul och tillhörande regelkatalog kom utredningen fram till att 
den nuvarande MFL skall ersättas med en ny eftersom en fullständig harmonisering 
kommer att kräva omfattande förändringar. 

Den nuvarande MFL innehåller en generalklausul om otillbörlig marknadsföring, 
direktivet om tillbörliga affärsmetoder innehåller också en generalklausul. Skillnaderna 
på klausulerna är främst att den ena fungerar som ett påbud och den andra som ett 
förbud. I den nuvarande MFL:s generalklausul påbjuds näringsidkare att använda sig av 
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tillbörlig marknadsföring. I direktivets generalklausul ställs däremot ett förbud mot 
otillbörliga affärsmetoder. Huruvida regeln utformas som ett påbud eller förbud i en 
eventuell ny marknadsföringslag torde inte ha någon saklig betydelse enligt 
utredningen. 

I direktivet förskrivs också att näringsidkare skall beakta god yrkessed vid 
marknadsföring. Detta är den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en konsument 
kan förvänta sig, och näringsidkaren skäligen kan förväntas besitta. Bedömningen av 
god yrkessed utgår från hederlig marknadspraxis och god tro. Utredningen föreslår dock 
att begreppet ”god sed” skall användas istället för ”god tro”, eftersom det senare har en 
särskild civilrättslig betydelse. Enligt min mening strider konsumentverkets resonemang 
om att använda begreppet ”god sed” mot tanken med genomsnittskonsumenten. Genom 
att använda begreppet god sed utgår bedömningen från vilken fackmässighet som 
näringsidkaren förväntas besitta. Jag anser att god tro är mer lämpligt ur 
konsumentskyddssynpunkt, särskilt om man vill vinna genomslag med begreppet 
genomsnittskonsument. Vid en bedömning av god tro blir utgångspunkten vad 
konsumenten kan förvänta sig, en mer generell bedömning. I grund och botten blir 
bedömningen den samma givetvis, men jag anser att god tro är ett bättre alternativ, sett 
ur ett konsumentperspektiv. Om konsumenten inte är insatt i branschen kan ”god sed” 
också vara något totalt främmande och i begreppet ”god tro” kan andra omständigheter 
vägas in, såna som också får betydelse vid valet av genomsnittskonsument för den 
aktuella situationen. Jag ser det inte heller som någon problematik att begreppet god tro 
skulle ha en civilrättslig klang. Som framgått av utredningen har marknadsrätten, och 
konsumenträtten, redan anknytningar till civilrätten. Jag får dock hålla med 
konsumentverket om att ”god sed” kanske bättre motsvarar det vedertagna ”god 
marknadsföringssed” och därmed inte medför någon saklig förändring i den svenska 
rätten. 

En överträdelse av god yrkessed skall medföra en snedvridning av det ekonomiska 
beteendet hos genomsnittskonsumenten. Detta innebär att affärsmetoden skall vara 
syftad till att påverka genomsnittskonsumentens affärsbeslut, metoden skall alltså ha en 
kommersiell effekt. Ett liknande krav finns idag gällande vilseledande reklam, den 
svenska rätten och direktivet stämmer således överens. Denna begreppsändring torde 
enligt utredningen inte leda till någon förändring av den svenska marknadsrätten. 

MFL idag innehåller också en generalklausul om informationsplikt. Denna plikt innebär 
att näringsidkaren är skyldig att lämna relevant information ur konsumentsynpunkt. 
Någon motsvarande generalklausul finns inte i direktivet. I artikel 7 stadgas dock ett 
förbud mot underlåtenhet att lämna väsentlig information till konsumenter. Definitionen 
på väsentlig information är sådan som krävs för att genomsnittskonsumenten skall 
kunna fatta rätt beslut. Regelbundet återkommande i direktivet används begreppet 
”genomsnittskonsument”, istället för enbart konsument. Vid bedömningen av om en 
affärsmetod är att betrakta som otillbörlig skall genomsnittskonsumenten fungera som 
måttstock. Begreppet har stor betydelse vad gäller direktivets innebörd och tillämpning 
och medför givetvis frågan hur detta skall lösas i den svenska lagstiftningen. Vid en 
bedömning utifrån genomsnittskonsumenten utgörs grunderna av de förväntningar en 
normalt informerad, uppmärksam och upplyst konsument kan ha. Det finns dock ingen 
definition på någon särskild person med särskilda egenskaper eller någon speciell 
konsumentgrupp. Tanken är istället att genomsnittskonsumenten skall definieras utifrån 
varje konkret situation. 

Enligt min mening är tanken med genomsnittskonsumenten mycket god. Om det 
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fungerar som det ska och en rättvis genomsnittskonsument används vid bedömningarna 
är det ingenting att diskutera om. Detta begrepp verkar också redan ha vunnit mark i 
den svenska rättstillämpningen och det borde således inte orsaka några större 
förändringar. Jag ser dock en viss risk för att valet och bedömningen av vad en 
genomsnittskonsument är kommer att påverkas av viss subjektivism, medveten eller 
omedveten. Alla kan, och har säkerligen, olika uppfattningar om vad en 
genomsnittskonsument. Vi tillmäter alla olika erfarenheter eller kunskaper olika 
betydelse på grund av våra subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Det tål också att 
fundera på om konsumenternas uppfattningsförmåga på något sätt kan komma att 
förringas vid en bedömning av genomsnittskonsumenten. Den som skall göra 
bedömningen kan säkerligen förblindas av tron och förväntningarna att konsumenter har 
en svagare ställning. Detta i sin tur kanske kan medföra stränga och oskäliga 
bedömningar gentemot näringsidkare? 

I den nuvarande MFL finns inga bestämmelser om aggressiva affärsmetoder, trots att 
detta upptogs i förarbetena. Aggressiva affärsmetoder har istället förhindrats genom 
generalklausulen i 4 § MFL. I direktivets 8 och 9 artikel finns regleringar kring så 
kallade aggressiva affärsmetoder. En affärsmetod är aggressiv om den inskränker eller 
sannolikt kommer att inskränka genomsnittskonsumentens valfrihet, de omständigheter 
som skall beaktas framgår också. Enligt direktivet är otillbörlig påverkan sådan som 
reducerar konsumentens beslutsförmåga, det behöver således inte vara fysiskt våld eller 
hot om våld. I direktivet finns också en så kallad ”svart lista” på 31 affärsmetoder som 
alltid skall anses otillbörliga. Enligt utredningen bör denna bilaga tas med i den nya 
lagen. Syftet med bilagan i direktivet är att åstadkomma större rättssäkerhet. 

Den utredning som nu genomförts har föreslagit en ny marknadsföringslag. Det har 
dock inte lagts fram någon proposition för en sådan lag än och Sverige är försenat vad 
gäller implementeringen av direktivet. Det är svårt att säga hur den svenska 
marknadsföringslagstiftningen kommer att se ut efter implementeringen av direktivet. 
Men efter den genomförda undersökningen kan jag konstatera att det egentligen inte 
föreligger några stora skillnader på vår nuvarande marknadsföringslag och de 
bestämmelser som finns i direktivet. Dessa likheter mellan bestämmelserna torde också 
medföra ett snabbt och smidigt genomförande av direktivet, men jag kan ha fel eftersom 
detta nu är försenat. 

Vad gäller konsumentskyddet kommer detta i stora drag att förbli det samma. 
Konsumentbegreppet kommer endast att förändras lagtekniskt i samband med ett 
införande av ”genomsnittskonsument”. Trots att detta begrepp inte är infört i lagtext i 
den svenska rätten är det ändå inte ett nytt begrepp för rättstillämpningen. Som 
utredningen visar har detta begrepp förekommit redan i förarbetena till den gamla MFL
och domstolarna använder sig frekvent av detta vid bedömningar av otillbörlighet. Den 
nuvarande MFL och direktivet har dock olika innebörder vad gäller 
genomsnittskonsumenten. Enligt direktivets definition har genomsnittskonsumenten 
högre kunskaper än genomsnittskonsumenten i MFL, detta kan eventuellt medföra en 
försvagning av det svenska konsumentskyddet. 

Den nuvarande MFL och direktivet är ju också, som ovan nämnts, uppbyggda enligt 
samma princip med generalklausuler och tillhörande regelkataloger. Denna likhet i 
uppbyggnad och systematik torde inte heller medföra några större oklarheter för 
näringsidkare eller konsumenter, då rättsläget i stort sett kommer att förbli det samma. 

Det skall dock inte förnekas att det föreligger vissa skillnader mellan den nuvarande 
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MFL och det nya direktivet. En sådan skillnad är att direktivet kräver tydlig effekt på 
konsumentens affärsbeslut för att reglerna om otillbörlighet skall kunna användas. 
Konsumentverket har i sitt yttrande framfört att sannolik effekt vore att föredra. Ett 
rekvisit i form av sannolik effekt skulle bredda reglernas tillämpningsområde och på så 
sätt skydda konsumenter från otillbörlig marknadsföring i större utsträckning. Det finns 
också vissa skillnader gällande informationsplikten. I MFL stadgas att näringsidkare 
skall lämna information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Enligt direktivet 
skall näringsidkaren lämna sådan information som har en omedelbar påverkan på 
affärsbeslutet. Denna skillnad medför endast en skyldighet att lämna väsentlig 
information för affärsbeslutet, information om marknadsföringsinnehåll är således inte 
lika viktigt. Också detta kan uppfattas som en försvagning av konsumentskyddet. 

En fördel med direktivet enligt mig är att det är tillämplig både före, under och efter 
avtalsslutet. Detta har en direkt konsumentskyddande effekt. Jag vill dock våga påstå att 
konsumenter idag också har stora möjligheter att få upprättelse efter avtalsslut i form av 
jämkningsregler i avtalslagen och särskilda bestämmelser i AVL. Men att få allt ”under 
ett tak” underlättar givetvis. Införandet av den svarta listan är också enligt mig ett 
tecken på starkt konsumentskydd. Bedömningar om otillbörlighet blir således mer 
förutsägbara vilket har stora fördelar för rättssäkerheten. Sammanfattningsvis kan sägas 
att det svenska konsumentskyddet med största sannolikhet kommer att vara likadant 
även efter implementeringen av direktivet.
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