
   

   

  

  

  

 
  

  

  

 
  

 

 
  

  

 
  

 

 
  

  
  

 

  

                                                                                                                 
  

    
  
    



 

Sammanfattning  
I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat 
influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som 
uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut 
med sina reklambudskap. Marknadsföring via influencers kanaler anses vanligtvis som mycket 
mer trovärdig än mer traditionell marknadsföring, vilket således gynnar näringsidkarna. 
Gällande rätt på området marknadsföring har härav, på grund av den pågående digitaliseringen, 
hamnat efter och det är i dagsläget relativt oklart vad som gäller för marknadsföring på sociala 
medier.  

Från år 2015 till år 2016 ökade influencer marketing med hela 40 % och det investerades en 
halv miljard i influencer marketing under det senare året. Den investering som skett har bidragit 
till den ökning som sker av marknadsföring på sociala medier, vilket i sin tur har väckt mycket 
frågor kring ämnet som idag även är uppe för diskussion, bland annat i SOU 2018:1. Såväl 
KOV och KO, samt regeringen anser att det behöver klargöras vad som är gällande rätt på 
området för marknadsföring på sociala medier. Ett klargörande av rättsläget är betydande för 
juridikens framtida anpassning till digitaliseringen.  

Ett problem torde ligga i hur 9 och 23 §§ MFL bör tillämpas på just influencer marketing. 
En annan relevant fråga som är värd att belysa i samband med detta är hur rekvisiten i 9 § MFL 
kan uppfyllas på marknadsföring på sociala medier. På grund av den oklarhet som här föreligger 
är det intressant att försöka bringa klarhet till hur rättsläget idag ser ut på detta område, även 
om det förmodligen är komplicerat att göra det fullständigt.   



 

  
Abstract  
In today’s society it has become increasingly more common with marketing on social media, 
also known as influencer marketing. The business side has, among other things due to the 
tiredness of advertising that has occurred in society today, started to turn to influencers and 
their channels to be able to reach out with their advertising message. Marketing through 
influencers channels are usually considered more credible than traditional marketing, which 
benefits the business side. The law on the field of marketing has gotten behind because of the 
ongoing digitalization and at present it is relatively unclear what goes for marketing on social 
media  

From the year 2015 to the year 2016 influencer marketing has increased with 40 % and the 
investment in influencer marketing under the latter year was a half billion in Sweden. The 
investment that has been has contributed to the increase of marketing on social media, which 
has woken a lot of questions touching the subject that todays is up for discussion, for instance 
in SOU 2018:1. Both KOV and KO, and the government believes that it is necessary to clarify 
what the current right in the field of marketing on social media is. Clarifying of the legal 
situation is significant for the future adaption of justice to the digitalization.  

One problem should be in how 9 and 23 §§ MFL should be used on influencer marketing. 
Another relevant question that is worth mentioning in connection to this is how the requisites 
in 9 § MFL can be met in marketing on social media. Due to the lack of clarity here, it is 
interesting to try to clarify the state of law in this field today, even if it probably is complicated 
to complete it.    
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Med marknadsföring menas olika sätt att göra potentiella kunder till ett företag 
uppmärksamma på ett företagets varor och tjänster. Metoden, att marknadsföra, är en slags 
kommunikation som har använts i många år. I början av 1900-talet användes flygblad och 
affischer, senare radio och tv, och idag används inte sällan sociala medier som 
marknadsföringsverktyg. Konsumenter utsätts, i och med den tekniska utvecklingen och den 
ständigt pågående digitaliseringen, allt oftare för oönskad reklam. Eftersom många 
användare av sociala medier dessutom är unga kan konsumentskyddet idag antas vara 
särskilt viktigt.   

Samtidigt som konsumenter allt oftare utsätts för marknadsföring är reklamundvikandet 
och reklamtröttheten större än någonsin. Enligt en rapport från TNS Sifo, idag Kantar Sifo, 
har personer som aktivt gör något för att undvika reklam ökat med 6,7 % mellan år 2008 och 
2014.1  Rapporten antyder att det pågår en mer eller mindre kamp mellan reklamtrötta 
medborgare å ena sida, och näringslivets marknadsförare å andra sidan, vilket resulterar i en 
komplex intresseavvägning. Det finns ytterligare rapporter, exempelvis Konsumentverkets  
(KOV) årliga konsumentrapport2, som belyser att reklamtröttheten blir allt större. Detta 
faktum, reklamtrötthetens utbredning, kan antas vara en av anledningarna till att influencer3 
marketing och dold reklam ökar, samtidigt som det tillräckliga konsumentskyddet lyser med 
sin frånvaro.   

Marknadsförare har, i och med reklamtröttheten och konsumenters ovilja att påverkas av 
marknadsföring, hittat nya lösningar för att nå ut till konsumenterna där dessa inte känner 
igen marknadsföringen på samma sätt som tidigare. Influencer marketing måste anses vara 
ett sådant nytt och smart sätt, där marknadsföringen dessutom lättare kan riktas till rätt 
målgrupp. Kommersiella budskap gällande ett företags varor eller tjänster som framförs av 
annan än företaget, exempelvis influencers, har dessutom visat sig vara mer trovärdiga.4  

Den juridiska problematiken i samband med influencer marketing är omdiskuterad och 
ämnet är aktuellt i tiden. Författarna har, som en del av generationen som huvudsakligen 
tillhör denna digitala utveckling och användare av sociala medier, själva bevittnat dold 
reklam på diverse influencers kanaler och länge funderat över vad som är gällande rätt på 
området. Denna mystik, tillsammans med intresset för marknadsföringsrätten har varit 
huvudanledningarna till uppsatsens ämnesval.   

I uppsatsen kommer det således redogöras för vad som precis ovan behandlats. Vad är 
influencer marketing, och hur väl är gällande rätt på området anpassad till den moderna 
digitaliseringens tid? Vad utgör problem, om det finns några? Hur ska dessa i sådana fall 
lösas och vem anses vara ansvarig för marknadsföringen på sociala medier? Detta är frågor 
som denna problematik resulterar i, och som bland annat kommer att beröras i uppsatsen.   
  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen syftar till, utan att göra anspråk på fullständighet, att utreda vad som är gällande 
rätt på området marknadsföring på sociala medier ur ett de lege lata perspektiv. Vidare syftar 

                                                 
1 TNS Sifo, Reklamundvikande i en digital brytningstid, 2015, s. 3.  
2 Konsumentverket, Konsumentrapporten 2016.  
3 Se avsnitt 2.2.  
4 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 202.  
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uppsatsen till att presentera eventuell problematik som kan tänkas föreligga vid 
tillämpningen av 8-9 och 23 §§ marknadsföringslagen (MFL) (2008:486) i relation till 
sociala medier, och hur denna problematik ur ett de lege ferenda perspektiv kan komma att 
underlättas med beaktande av digitaliseringen.   

  
För att uppnå uppsatsens syften kommer följande frågeställningar att diskuteras och i den 
mån det är möjligt besvaras.  

1. Hur kan KO bevisa att en framställning på sociala medier utgör marknadsföring, och vilka 
möjlighet har KO att inhämta information som styrker detta?  

2. När anses rekvisiten i 9 § MFL vara uppfyllda, och bör paragrafen anpassas i och med 
den pågående digitaliseringen?  

3. Vem ska hållas ansvarig för den marknadsföring som sker på sociala medier?  
  

1.3 Metod och material  

1.3.1 Inledning  
För att kunna bemöta och, i den mån det är möjligt, besvara de ovan presenterade 
frågeställningarna kommer uppsatsen författas utifrån två metoder. Den metod som 
författare av rättsvetenskapliga texter vanligen använder sig av är den rättsdogmatiska 
metoden. Det är omdiskuterat huruvida det är möjligt att frångå denna metod vid författandet 
av rättsvetenskapliga texter. Uppsatsen kommer i grunden byggas på den rättsdogmatiska 
metoden då det krävs för att uppfylla dess syfte angående hur gällande rätt idag ser ut när 
det är fråga om marknadsföring på sociala medier. Även användandet av källor kommer ha 
sitt avstamp i den rättsdogmatiska metodens hierarkiska rättskällelära. Uppsatsen bygger 
även på att en analys förs med utgångspunkt i frågeställningarna, därför är det dessutom 
nödvändigt att nyttja den rättsanalytiska metoden.   
  

1.3.2 Rättsdogmatisk metod  
De flesta rättsvetare ser olika på vad som utgör den rättsdogmatiska metoden, och det 
förekommer flertalet uppfattningar som överlappar varandra när det gäller vad som anses 
karaktäriserar rättsdogmatiken.5 Det faktum, att det skiftar mellan olika rättsvetare gällande 
vad de anser karaktärisera rättsdogmatiken, kan vara problematiskt vid beskrivandet av den 
rättsdogmatiska metoden. Författarna har därför valt att tydligt framföra på vilket sätt 
metoden kommer nyttjas. Utgångspunkten kommer vara Aleksander Peczeniks tolkning av 
den rättsdogmatiska metoden och de av honom beskrivna hierarkiska rättskällorna. Enligt 
Peczenik är rättsdogmatikens huvudsakliga syfte att tolka och systematisera gällande rätt.6 
Vidare är ett av rättsdogmatikens mål att gestalta rättsordningen som ett sammanhängande 
nätverk av huvudregler och undantag. I hög grad använder sig rättsdogmatikern av analys 
och systematik av juridiska begrepp, och tanken är att den argumentation och 

                                                 
5 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118.   
6 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42.   
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begreppsanalys som förs ska inspirerar och stödja varandra. 7  För att föra en juridisk 
argumentation är utgångspunkten att stöd ska tas i de allmänt accepterade rättskällorna.8   

I den juridiska argumentationen bestäms rättskällornas olika ställning genom vissa 
rättskällenormer. Det finns de rättskällor som ska, bör och får användas. Sådana rättskällor 
som ska användas i en juridisk argumentation är lagar, andra föreskrifter och fasta 
sedvanerättsliga regler. Det finns vissa andra rättskällor som även de ska beaktas, men enbart 
om deras användande i juridisk argumentation påfordras i lag eller andra föreskrifter. Vidare 
finns som nämnt de rättskällor som bör användas. Dessa utgörs exempelvis av prejudikat, 
lagars förarbeten och internationella konventioner som ligger till grund för inhemsk 
lagstiftning. Slutligen finns de rättskällor som får användas som stöd för en juridisk 
argumentation vilka bland annat utgörs av olika slags institutionella rekommendationer 
såsom KOV:s riktlinjer, olika slags beslut såsom domstolsbeslut som inte utgör prejudikat, 
rättsvetenskaplig litteratur samt utländsk rätt. Alla dessa rättskällor utgör så kallade juridiska 
auktoritetsskäl.9 Detta innebär att de är satser som kan stödja en juridisk slutsats då satsens 
auktoritet väger tyngre än vad satsernas innehåll uttrycker. Exempel härom är lagen som ska 
följas eftersom riksdagen har meddelat den och inte på grund av dess innehåll.10   

Mot rättsdogmatiken har viss kritik riktats och vissa påstår att den deskriptivnormativa 
rättsdogmatiken i själva verket inte utgör en “riktig” vetenskap. Vidare har det även hävdats 
att rättsdogmatiken saknar rationalitet och enbart verka som en dold maktutövning.11 Mot 
detta kan bland annat ställas det faktum att rättsdogmatikern strävar efter att de juridiska 
slutsatserna ska vara såväl i hög grad förutsebara som etiskt godtagbara.12 Det kan antas vara 
enskilda rättsvetare som mer frekvent ställer gällande rätt på sin spets än maktutövarna som 
sådana. Även det faktum att det som ovan nämnt är flertalet rättsvetare som karaktäriserar 
metoden på olika sätt kan bidra till kritik. Inom rättsdogmatiken föreligger dock flertalet 
nämnare som torde vara gemensamma för de olika uppfattningarna om rättsdogmatikens 
innebörd. Här kan nämnas att rättsdogmatikens syfte i de flesta fall torde vara att fastställa 
gällande rätt och att det centrala vid användandet av metoden är rättssystemets systematik 
och enhetlighet.13 Härav framkommer att även om rättsvetare i vissa hänseenden anser att 
rättsdogmatiken utgörs av olika delar finns vissa gemensamma riktlinjer vilka kan sägas 
göra metoden koherent.   

Den rättsdogmatiska metoden kommer särskilt användas vid fastställandet av gällande 
rätt på området marknadsföring och till den del det är möjligt vid marknadsföring på sociala 
medier.  
  

1.3.3 Rättsanalytisk metod  
Den rättsanalytiska metoden liknar den rättsdogmatiska genom att gällande rätt fastställs, 
dock går man här ett steg längre och analyserar även gällande rätt.14 Den rättsdogmatiska 
metoden kan således tänka vara grunden för den rättsanalytiska. Eftersom den 
rättsdogmatiska metoden såsom Peczenik beskriver den kommer användas i uppsatsen ges 

                                                 
7 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249.  
8 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21.  
9 Peczenik. A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214-216.  
10 Peczenik. A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 208.  
11 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 252.    
12 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 45.  
13 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118.   
14 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 46-47.  
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inget direkt utrymme för någon vidare analys eller förandet av de lege ferenda 
argumentation. Den rättsanalytiska metoden behövs därför som komplement för att 
uppsatsen ska få den uppbyggnad som i förekommande fall är tanken. Det faktum att 
gällande rätt på området idag inte är helt klart utformad då influencer marketing är ett 
modernt fenomen medför att det finns utrymme för analys och ifrågasättande på området 
och medför därmed att användandet av den rättsanalytiska metoden är relevant.  

Den rättsanalytiska metoden kommer att användas dels då den rättsdogmatiska metoden 
inte räcker till, och dels när källorna inte enligt Peczenik är av sådan karaktär att dessa inte 
ska, bör eller får användas. Metoden används till stor del i analysen, särskilt när de lege 
ferenda resonemang förs.  

  

1.3.4 Material  
I uppsatsen kommer den ovan nämnda hierarkiska rättskälleordning användas så långt det 
är möjligt för inhämtandet av material. Eftersom ämnet som berörs i uppsatsen är relativt 
nytt finns det dock enbart ett fåtal rättskällor som kan nyttjas. Självfallet kommer lagen, som 
ska användas i en juridisk argumentation, att nyttjas som stöd och utgångspunkten ligger 
naturligtvis i densamma. Däremot föreligger, vilket också ifrågasätts i frågeställningarna, en 
viss oklarhet över huruvida lagen i sig i detta hänseende verkligen innehåller ett svar på 
rättsläget.  

När det gäller rättskällor som bör användas finns det fler att inhämta. Såväl förarbeten 
som internationella bestämmelser som ligger till grund för inhemsk lagstiftning kommer att 
nyttjas. I hänseende då den europeiska unionens (EU) lagstiftning ligger till grund för den 
svenska kommer denna användas som källa. Det är dock av vikt att poängtera att någon EU-
rättslig metod inte kommer användas i uppsatsen, utan användandet av EU-rättsliga källor 
sker enbart för att klargöra hur och varför lagstiftningen ser ut som den gör idag. I de fall 
det finns relevanta prejudikat från svensk domstol kommer även dessa nyttjas för att styrka 
den juridiska argumentationen.   

De rättskällor som får användas kommer underbygga en stor del av denna uppsats. Detta 
då det, som ovan nämnt, endast finns ett visst antal rättskällor från vilka det är möjligt att 
erhålla information som berör ämnet. Rättskällor såsom KOV:s riktlinjer och 
rättsvetenskaplig doktrin kommer att nyttjas. Även rättsvetenskapliga artiklar kommer 
nyttjas för att få vidare insyn i den problematik som föreligger.  

Vissa andra källor som inte kan kategoriseras som rättskällor kommer även de användas. 
Det är i sådana fall uppsatsen till viss del kommer frångå den rättsdogmatiska rättskälleläran. 
Detta är enligt vår mening nödvändigt då uppsatsen annars kommer falla på avsaknad av 
källor och då sakna underbyggnad.   
  

1.4 Avgränsningar  

För att uppsatsens innehåll ska vara väsentligt i relation till frågeställningarna är det 
nödvändigt att tydligt avgränsa ramen för vilket innehåll som ska behandlas. Till att börja 
med är det inte nödvändigt för uppsatsens syfte att beröra gränsdragningen mellan 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (1991:1469) och tryckfrihetsförordningen (TF) 
(1949:105) å ena sidan och MFL å andra sidan. Där det är av vikt för framställningens 
fortskridande kommer dock MFL:s tillämplighet i förhållande till den grundlagsstadgade 
tryck- och yttrandefriheten behöva beröras. Uppsatsen kommer även avgränsas mot 



5  
  

EUrätten när det gäller hur problematiken ser ut inom EU. Däremot måste, i enlighet med 
det ovan framförda, viss gällande rätt inom EU beröras då den svenska lagstiftningen har 
sin grund i denna.    

För uppsatsens syfte är det enbart relevant att belysa marknadsföring från näringsidkare 
till konsument då influencers marknadsföring på sociala medier torde rikta sig till 
konsumenter. När benämningen näringsidkare används kommer syftas på det företag vars 
produkt eller tjänst marknadsförs av influencern. Benämningen influencer kommer 
användas oavsett om influencern i fråga är en fysisk eller juridisk person. Med konsument 
kommer avses fysiska personer.   

Även om andra infallsvinklar må vara intressanta, skulle dessa medföra en alltför bred 
ansats för den här uppsatsen och det är med den anledning dessa avgränsningar är 
nödvändiga.   
  

1.5 Disposition  

Uppsatsen kommer bestå av totalt sju avsnitt vari en inledning, bakgrund med gällande rätt 
samt analys kommer framföras. Det första avsnittet inleds med en bakgrund kring ämnet 
marknadsföring på sociala medier. Efter detta behandlas syftet med uppsatsen och härefter 
framförs frågeställningarna. Vidare presenteras de metoder som nyttjas i uppsatsen och 
vilket material som kommer användas.   

I uppsatsens andra avsnitt kommer det redogöras för begreppen sociala medier, 
influencer och influencer marketing, då läsaren utan problem ska kunna förstå vad som 
åsyftas när begreppen används i den fortsatta framställningen. Det är av vikt att tydligt 
redogöra för dessa begrepp då ämnet är nytt och en utförlig beskrivning är därför relevant.   

Tredje avsnittet berör 9 § MFL och här framförs en beskrivning av vad som menas med 
reklamidentifiering i lagens mening. De rekvisit som måste vara uppfyllda i 9 § MFL 
kommer att enskilt presenteras och klargöras med bland annat stöd av praxis. Här kommer 
därmed reklamidentifiering i allmänhet att beröras och inte just reklamidentifiering på 
sociala medier. Detta är ett medvetet val då det till att börja med är betydande att framföra 
vad lagen som sådan stadgar och inte vad som kan tänkas gälla särskilt för sociala medier. 
Paralleller kommer dock dras till sociala medier.  

Härefter kommer, i det fjärde avsnittet, ett eventuellt avtal mellan näringsidkare och 
influencer att diskuteras och dess samband med ansvaret för marknadsföringen. Fjärde 
avsnittet kommer även beröra de fall då ett avtal inte föreligger och 
Konsumentombudsmannens (KO) bevisbörda.  

I avsnitt fem presenteras ansvaret enligt gällande rätt. Här framförs medverkansansvaret 
i 23 § MFL och vem som kan bli ansvarig för otillbörlig marknadsföring i enlighet med 
lagen.   

Sjätte avsnittet berör olika tillsynsenheter som finns på området. 
Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON), KOV 
och KO samt Patent- och marknadsdomstolen (PMD), med respektive uttalanden gällande 
marknadsföring på sociala medier, kommer här att presenteras och diskuteras. Enligt vår 
mening blir framställningen mer koherent, och skillnader mellan diverse enheterna blir mer 
lättförståeliga, om en presentation av dessa sker i ett eget avsnitt vilket är anledningen till 
att bedömningar från dessa inte inkorporeras i tidigare avsnitt.   

Det sjunde och sista avsnittet kommer omfatta en analys av det som framförs i övriga 
avsnitt. Analysen kommer innehålla egna övergripande synpunkter då rättsläget inom 
marknadsföring på sociala medier i dagsläget är oklart. Med anledning av detta kommer det 
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emellanåt inte vara möjligt att utgå från en specifik rättskälla, utan det kommer därmed 
behöva framföras egna åsikter i samband med analysen av det presenterade material. Egna 
reflektioner kommer dessutom att behandlas särskilt.    
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2. Sociala medier och influencer  

2.1 Sociala medier  

Sociala medier kan beskrivas som ett nätverk där många kommunicerar med många,15 och 
används bland annat av människor just för syftet att kunna kommunicera med varandra.16 
Det bör poängteras att massmedier, som fungerar genom att mediaorganisationer och 
tekniska medier för vidare information eller underhållning till en stor publik,17 och sociala 
medier inte är densamma. Detta framkommer genom att det sistnämnda bygger på innehåll 
som skapats av dem som nyttjar mediet.18   

Sociala medier har vanligen formen av webbtjänster för vilka ett företag äger servrarna 
som förser människorna med tjänsten och lagrar informationen. Det är dock användarna 
själva som genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Här krävs ingen 
ekonomisk eller kunskapsmässig satsning för att användaren ska kunna nyttja webbplatsen 
på tänkt sätt, exempel på dessa tjänster är Facebook och YouTube.19 Även bloggar är ett typ 
av socialt medium vilka har formen som en personlig och öppen dagbok eller logg på 
webben. Det finns olika typer av bloggar vilka ofta, i professionella sammanhang, drivs med 
hjälp av just reklam. I dagsläget drivs de flesta bloggar av privatpersoner.20    

Alla de olika sociala medierna som finns har olika användningsområden. Vissa sociala 
medier är utformade för snabb och främst textbaserad kommunikation, däribland Twitter, 
medan andra är utformade för visuell kommunikation såsom bilddelningsstjänster, som 
exempelvis Instagram. Det är även så att det sker flyktig kommunikation i avgränsade 
grupper i vissa sociala medier, bland annat i Snapchat, samtidigt som det sker mer varaktig 
dialog i andra, identitetsbaserade, sociala medier såsom Facebook.21   

Enligt Internetstiftelsen i Sveriges årliga studie av svenska folkets internetvanor, 
Svenskarna och internet 2017, använder 81 procent av svenskarna sociala nätverk varav 56 
procent gör det dagligen. Nyttjandet av sociala nätverk har fortsatt att öka från 2016 till 2017 
och 81 procent av alla internetanvändare besöker minst någon gång sociala nätverksplatser. 
Detta är en ökning från 2016 års resultat med 4 procentenheter. Andelen som använder 
sociala nätverk dagligen är som nämnt 56 procent vilket är dubbelt så många som 2010.22 
Det sociala nätverket som används mest är fortfarande, från tidigare års studier, Facebook, 
vilket används åtminstone någon gång årligen av 74 procent.  Instagram har också fått en 
ökning, idag använder 53 procent av internetanvändarna Instagram och hela 31 procent gör 
det dagligen.23   

Sammanfattningsvis konstateras att sociala medier utgörs av nätverk på vilka människor 
kommunicerar med varandra. Detta är oberoende av vad det är för plattform, plattformarna 
utgörs således alltid av kommunikation från antingen en individ till en eller flera andra, eller 
från flera olika individer till varandra. Av statistiken förstås varför marknadsföring på 
sociala medier ökat. Genom att fler människor använder sig av sociala medier kommer 

                                                 
15 Nationalencyklopedin, Sociala medier.  
16 Nilsson, M., m.fl., Sociala? Medier?, s. 14.  
17 Nationalencyklopedin, Massmedier.  
18 Nationalencyklopedin, Sociala medier.  
19 Nationalencyklopedin, Sociala medier.  
20 Nationalencyklopedin, Blogg.   
21 SOU 2018:1, s. 56.  
22 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 41.  
23 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 42. 
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näringsidkarens marknadsföring att nå flera konsumenter via dessa plattformar än genom 
bland annat reklamblad.   

  

2.2 Influencer  

Alla personer kan vara en influencer, ung som gammal, professionell som icke-
professionell. Vad som då särställer en influencer från andra är att det är en person som 
öppet skriver och publicerar bilder och texter om sin vardag och händelser i dennes liv. En 
sann influencer definieras även genom att den har en speciell fallenhet för att motivera och 
inspirera andra genom sitt uppbyggda förtroende till dennes läsekrets. Vissa tjänar även 
pengar på att vara en influencer.24  

 Handlar det om en influencer som tjänar pengar gör denne oftast detta genom att sälja 
annonsplatser på sitt sociala medium, nedan kallat kanal, vilket görs på samma sätt som 
tidningar säljer annonser till sin nyhetssajt. Dessa får sedan betalt utifrån den aktivitet de 
lyckas generera till sin kanal, kanalen är alltså beroende av antalet läsare.25 Exempel på 
influencers är Kenza Zoutien och Alexandra Nilsson, även känd som Kissie, som båda 
använder sig av flera olika plattformar för att nå ut till sina läsare. De använder bland annat 
sociala medier såsom bloggar och Instagram. Enligt bloggportalens register över de mest 
besökta privata bloggarna och proffsbloggarna har, i skrivande stund (2018-04-18), Kenza 
runt 274 710 sidvisningar i veckan på sin blogg medan Alexandra har 127 169 sidvisningar 
i veckan.26 På Instagram har Kenza 1.7 miljoner följare och Alexandra 271 000 följare.27   

En influencer har genom detta en större läsekrets vilken utgörs av personer som ofta är 
hängivna följare av dennes liv. Att precisera exakt vilka som läser en viss influencers blogg 
och vilka åldersgrupper som utgör den största delen läsare är svårt att göra, det är dock 
möjligt att få en viss uppfattning härom med hjälp av viss statistik. Av Svenskarna och 
internet 2017 framkommer att åldersgruppen av internetanvändare som nyttjar Facebook 
mest är dem som är mellan 16 och 25 år, men även övriga åldersgrupper använder Facebook 
flitigt och den lägsta procenten utgörs av 47 procent i åldersgruppen 76 och uppåt.28 
Instagram nyttjas i dag av nästintill samtliga tjejer i åldern 12 till 15 år.29 Efter denna ålder 
minskar sedan användandet av Instagram sakta ju högre ålder internetanvändaren har.30 

Av det nyss nämnda kan slutsatsen dras att de influencers som använder sig av sociala 
medier såsom Facebook och Instagram för att nå ut till sina läsare torde ha relativt unga 
läsare, om än influencerna som nyttjar Facebook troligen har läsare i alla åldrar beroende på 
det budskap de förmedlar genom den kanalen. Även influencernas egna ålder och deras 
budskap genom kanalen borde ha betydelse i vilken åldersintervall som rör sig på 
plattformen. Exempelvis är både Kenza och Alexandra i mitten av 20-års åldern och därför 
är det troligt att även deras följare är i en ålder som är närliggande. Däremot finns det även 
de influencers som är yngre, exempelvis Lisa Jonsson, även känd som Misslisibell, som 
endast är sjutton men ändå har över 500 000 följare på Instagram. Hennes läsekrets bör då 
utgöras av den typiske Instagram användaren som utgörs av en tjej som är i åldern 12 till 15 

                                                 
24 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?. 
25 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?.  
26 Bloggportalen, Mest besökta privata bloggar.  
27 Se Instagram: kenzas och alexandranilsson, för antal följare. 
28 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 43.  
29 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 35.  
30 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 48. 
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år, om än även något äldre användare torde följa henne på Instagram.31 Då alla de nämnda 
influencers är unga, och har flöden som kretsar kring smink och mode m.m., torde deras 
läsekrets också utgöras av unga. Läsekretsen här kan jämställas med den 
genomsnittskonsument till vilken hänförs till vid bedömningen av otillbörlig 
marknadsföring och vars innebörd tydliggörs under avsnitt 3.2.3.   

Av det ovan nämnda förstås att dessa influencers når ett stort antal människor via sina 
olika kanaler. Därför är det viktigt att influencerna följer marknadsföringslagens regler 
gällande reklamidentifiering, innebörden av detta redogörs för under avsnitt 3. Genom att 
influencers har fallenheten för att motivera och inspirera andra bidrar detta till att dennes 
läsekrets ofta påverkas av det som influencern skriver på sin kanal. Framkommer det då inte 
att ett visst inlägg är en betald annonsplats kan detta få läsaren att tro att det är influencerns 
egna åsikt vilket kan bidra till att denne gör ett köp som denne annars inte skulle genomfört. 
Att påverka en person genom detta är otillbörligt enligt 8 och 9 §§ MFL (2008:486) och 
kommer redogöras för djupare under avsnitt 3.  
  

2.3 Influencer marketing  

Marknadsföring på influencers kanaler benämns, som ovan poängteras, även influencer 
marketing, översatt till svenska ungefär ”marknadsföring via påverkare”. Fenomenet i sig är 
dock inget nytt, utan redan på 40-talet formulerades den så kallade tvåstegshypotesen av 
Katz och Lazarsfeldt, som innebär att det inte enbart är medier som påverkar oss, utan även 
opinionsbildare, här att jämföras med influencers. Studien bygger på samma faktum som 
influencer marketing, nämligen att människor är mer benägna att lyssna på ett litet antal 
personer som betraktas som trovärdiga eller sakkunniga, än andra.32  
   Influencer marketing innebär ett samarbetsförhållande mellan en näringsidkare och en 
influencer, där influencern i dennes kanaler, där denne är mycket trovärdig bland sin 
läsekrets, marknadsför näringsidkarens tjänst eller vara mot någon form av ersättning. Detta 
gör att näringsidkaren når ut till en oftast stor krets konsumenter vari varumärket är relevant. 
Influencers påverkar, influerar, bland annat sina läsare till önskad konsumtion när det visas 
marknadsföring på dennes kanal. Då influencern uppfattas som mycket trovärdig kan 
marknadsföringen, som möjligen tolkas som en rekommendation av influencern, leda till 
ökad konsumtion av det marknadsförda av influencerns läsare. Det är inte ovanligt att 
influencer marketing innehåller dold reklam.   

I Statens offentliga utredning (SOU) 2018:1 (Ett reklamlandskap i förändring – 
konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld) beskrivs influencer marketing på 
följande sätt;  

”Influencer marketing är marknadsföring med hjälp av en 
”påverkare” som har ett nätverk av följare/läsare. Influencern 
talar/skriver väl om ett företags produkt eller tjänst och på så sätt 
hjälper denne till med marknadsföringen. Vanligen menar man 
sociala medie-profiler som t.ex. instagrammare, youtubare och 
bloggare när man talar om influencer marketing. För dessa 

                                                 
31 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s.  
32 Nationalencyklopedin, Tvåstegshypotesen.   
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influencers är marknadsföringen ofta en naturlig del av 
innehållsproduktionen.”33 

År 2016 investerades en halv miljard i influencer marketing i Sverige.34 Mellan år 2015 
och 2016 ökade influencer marketing med 40 %.35 Detta, tillsammans med ovan nämnda 
statistik, talar för att siffrorna kan antas växa. I uppsatsen har, och kommer framöver det 
berörda ämnet växelvis benämnas för marknadsföring i influencers kanaler och influencer 
marketing.   
  
  

     

                                                 
33 SOU 2018:1 s. 192.  
34 Institutet för reklam- och mediestatistik, Influencer marketing omsätter en halv miljard.  
35 Frick, H., Så mycket omsätter influencer marketing, Dagens Media, 2017-06-08.  
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3. Reklamidentifiering   

3.1 Marknadsföringslagen  

3.1.1 Syfte  
Den nu gällande MFL trädde i kraft 1 juli 2008. I 1 § MFL stadgas dess syfte, vilket är att 
främja näringslivets och konsumenternas intressen i relation till marknadsföringen av 
produkter. Lagen ska även motverka marknadsföring som är otillbörlig mot såväl 
näringsidkare som konsumenter. MFL har härmed ett dubbelt syfte genom att den skyddar 
både konsumentens och näringsidkarens intressen. 35  Då uppsatsen tar sikte på 
marknadsföring som är riktad från näringsidkare till konsument kommer skyddsintresset 
gällande marknadsföring från näringsidkare till näringsidkare inte vidare behandlas.  

Det är främst konsumenten som kollektiv som skyddas av MFL, vilket i första hand sker 
med syftet att skydda dem mot olika former av vilseledande eller aggressiv marknadsföring. 
Möjligheten för en enskild konsument att kräva skadestånd på grundval av lagen finns dock, 
men detta är sällan utnyttjat.36  

Vidare syftar MFL även till att säkerställa genomslaget för Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare 
gentemot konsument på den inre marknaden, nedan kallat direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder.37 Direktivets syfte är enligt 1 art. att;  

”(...) bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende 
otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas 
ekonomiska intressen.”   

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder syftar således till att skydda konsumenten mot 
otillbörliga affärsmetoder vilket innefattar marknadsföring och har kommit att 
implementeras i svensk lag genom MFL.  
   

3.1.2 Tillämpningsområde  
Lagens tillämpningsområde framkommer av 2 § MFL vilken stadgar att lagen tillämpas då 
näringsidkaren marknadsför produkter i sin näringsverksamhet, på sådana tv-sändningar 
över satellit som omfattas av radio och tv-lagen (2010:696), då KO fullgör sina skyldigheter 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och då behörig 
myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG.  

Det är enbart rent kommersiell marknadsföring som MFL tar sikte på. Politisk 
propaganda, samhällsinformation, religiös förkunnelse, opinionsbildning eller 
nyhetsförmedling som sker i tal eller skrift regleras härav inte av MFL.38 En omdiskuterad 
fråga är MFL:s räckvidd och dess förhållande till den grundlagsfästa tryck- och 

                                                 
35 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 39.  
36 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 39.  
37 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 40.  
38 Andersson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 43.  
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yttrandefriheten. En konflikt mellan strävan att hindra otillbörlig marknadsföring och tryck- 
och yttrandefriheten kan lätt uppstå.39  

Fundamentalt för MFL:s tillämpning blir härav att det rör sig om rent kommersiell 
marknadsföring. Avser framställningen en näringsidkares affärsverksamhet eller därifrån 
erbjudna produkter vilka har ett rent kommersiellt syfte och vanligen är 
avsättningsfrämjande anses marknadsföringen vara kommersiell. Om både syftet och 
innehållet är av rent kommersiellt slag är MFL härmed tillämpbar. Det är här utan betydelse 
om framställningen är gjord på en betald annonsplats eller i redaktionellt material.40  

 Vanligen rör marknadsföring från näringsidkarens sida rent kommersiella förhållanden, 
det finns emellertid undantag härom. Är marknadsföringen av mer opinionsbildande eller 
nyhetsförmedlande karaktär faller marknadsföringen, med hänsyn till den 
grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, utanför MFL även om den ytterst lär ha ett 
kommersiellt syfte. Ingripande mot icke-kommersiell marknadsföring kan enbart ske med 
stöd av TF eller YGL.41  

Någon vidare diskussion kring förhållandet mellan MFL och den grundlagsskyddade 
tryck- och yttrandefriheten kommer dock inte att föras i uppsatsen, i enighet med uppsatsen 
avgränsningar. Det är dock av vikt att informera läsaren om att MFL inte är tillämplig på all 
marknadsföring.  

  

3.2 Reklamidentifiering - 9 § MFL 

3.2.1 Inledning 
Kravet på reklamidentifiering kom först till uttryck i 1995 års MFL (1995:450). Det 
framkommer av både proposition (prop.) 1994/95:123 och prop. 2007/08:115 att en 
grundläggande princip inom marknadsföringsrätten är att marknadsföring ska kunna 
identifieras som sådan och att det är av särskild betydelse att kommersiella meddelanden 
inte ska förväxlas med redaktionellt innehåll. Denna princip har utvecklats inom näringslivet 
och står i överensstämmelse med uppfattningen att det ska föreligga en klar åtskillnad mellan 
redaktionellt material och meddelanden på betald annonsplats.42 Regeringen ansåg, i prop. 
1994/95:123, att den grundläggande principen om reklamidentifiering vunnit sådan stadga i 
praxis att den därmed borde lagfästas.43 Därmed infördes kravet på reklamidentifiering i 5 
§ 1995 års MFL, vilket sedan kom att bli nuvarande 9 § i 2008 års MFL genom prop. 
2007/08:115. Lagregleringen bygger även på International Chamber of Commerce (ICC) 
regler för reklam och marknadskommunikation. Mer om ICC:s regler kommer redogöras för 
under avsnitt 3.3.   

I 9 § MFL stadgas att;   

“All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det 
tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.   

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för 
marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars 

                                                 
39 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 59.  
40 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 203.  
41 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 60.   
42 Prop. 1994/95:123, s. 46; prop. 2007/08:115, s. 82. 
43 Prop. 1994/95:123, s. 47 
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enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande 
framställningar.”   

De två rekvisit som här måste vara uppfyllda för att marknadsföringen inte ska anses ha 
bristande reklamidentifiering är att det tydligt framgår att det är marknadsföring, 
reklamidentifiering44, och att det tydligt framgår vem som svarar för marknadsföringen, 
sändarangivelse45. Även om reklamidentifiering regleras i 9 § 1 st. MFL och sändarangivelse 
i 9 § 2 st. MFL kommer, när begreppet reklamidentifiering används nedan, båda åsyftas. 
Skulle marknadsföringen brista i något av rekvisiten i 9 § 1-2 st. MFL anses 
marknadsföringen inte uppfylla det övergripande kravet på reklamidentifiering. Skulle det 
vara fråga om framställningar som endast har till syfte att skapa uppmärksamhet inför 
uppföljande framställningar, så kallade teasers, krävs däremot inte sändarangivelse i 
framställningen. Det uttryckliga undantaget gällande teasers är en nyhet för 2008 års MFL,46 
men då uppsatsen inte fokuserar på teasers kommer undantaget inte behandlas djupare.  

De gällande reglerna kring reklamidentifiering kompletteras av 11 och 22 p. i svarta 
listan. 11 p. i svarta listan berör dold reklam medan 22 p. i svarta listan reglerar de fall då en 
näringsidkare maskerar att denne agerar i syften som hänförs till dennes näringsverksamhet. 
Svarta listan utgörs av Bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, vilken berör 
affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga.   

De särskilda reglerna gällande reklamidentifiering gäller all marknadsföring. Det finns 
även vissa mediespecifika regleringar47 som löper parallellt med MFL och som tillgodoser 
samma intresse, att allmänheten inte ska vilseledas om vem som är avsändare av ett 
meddelande i tv och radio. 48  Syftet med regleringen gällande reklamidentifiering är 
densamma som genomsyrar hela MFL, att främst motverka otillbörlig marknadsföring mot 
konsumenter samt näringsidkare.   

  

3.2.2 Tydligt framgår att det är marknadsföring  
Underlåtenhet att redogöra för en framställnings kommersiella syfte är en vilseledande 
åtgärd,49 och det rekvisitet som uppräknas i 9 § 1 st. MFL är att det tydligt ska framgå att 
det är marknadsföring. Rekvisitet fanns redan i 1995 års MFL och har som nämnt endast 
kommit att regleras i en annan paragraf i 2008 års MFL. Själva stadgandet som sådant är 
inte särskilt svårtolkat utan det är, precis som framkommer av ordalydelse, så att mottagaren 
av marknadsföringen ska kunna förstå att det rör sig om en framställning med kommersiellt 
syfte. Något som däremot kan vara svårare är att veta vad som krävs för att kravet på att det 
tydligt framgår att det är marknadsföring ska anses uppfyllt. När uppfylls egentligen kravet 
på att det är tydligt markerat att det inte är redaktionellt innehåll utan kommersiellt sådant? 
Reklammarkering kan utgöra ett sätt att uppnå kravet, vilket innebär att marknadsföringen 
innehar en särskild upplysning om framställningens art.50  

När det gäller marknadsföring på betalda annonsplatser upprätthålls en princip att det ska 
göras en strikt åtskillnad mellan redaktionellt material och meddelanden som är av 

                                                 
44 Nordell, P.J., Marknadsföringens öppenhetskrav - reklamidentifiering och sändarangivelse, SvJT 1999, s. 846.  
45 Nordell, P.J., Marknadsföringens öppenhetskrav - reklamidentifiering och sändarangivelse, SvJT 1999, s. 846. 
46 Svensson, C.A., mfl., Praktisk marknadsrätt, s. 216.   
47 Se bland annat Radio- och tv-lag (2010:696).   
48 Andersson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 55.   
49 Prop. 2007/08:115, s. 82.   
50 Svensson, C.A., mfl., Praktisk marknadsrätt, s. 216.  
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kommersiellt syfte.51 Väljer en näringsidkare att marknadsföra sin(a) produkt(er) via en viss 
influencers kanaler kan vara en typ av betald annonsplats varpå det bör vara relativt höga 
krav på att en strikt åtskillnad mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll görs av 
influencern. Detta speciellt med tanke på att dennes läsekrets annars kan förväxla 
marknadsföringen för influencerns egna åsikter, alltså att förväxling sker mellan 
kommersiellt och redaktionellt innehåll, vilket är att anse som otillbörligt.   

Framkommer det inte av själva marknadsföringen att innehållet häri är av kommersiellt 
syftet kallas detta för dold reklam. Det finns således två typer av marknadsföring, tydlig och 
dold. Dold reklam är, till skillnad från den tydliga mer traditionella reklamen som oftast syns 
i tv och tidningar, mer integrerad i andra medier såsom exempelvis sociala medier.52 Väljer 
då en influencer, tillsammans med en näringsidkare, att utelämna det faktum att innehållet 
som publicerats på dennes kanal är av kommersiellt syftet, utgör det dold reklam. Detta kan 
ske på grund av antingen okunskap hos influencern eller av rent uppsåt. Agerar influencern 
på detta sätt strider denne inte bara mot 9 § 1 st. MFL utan även mot 11 p. i svarta listan, 
vilken behandlar dold reklam som en direkt otillbörlig marknadsföringsåtgärd oberoende av 
utomstående förutsättningar.  

Vad då en person som marknadsför en produkt eller tjänst måste göra för att uppfylla 
kravet på reklamidentifikation i detta hänseende framkommer bland annat i MD 2006:15. 
Marknadsdomstolen (MD)53 poängterade vad kravet på reklamidentifikation innebär och 
den stadgar att;  

“Kravet på reklamidentifikation innebär att konsumenten skall ha 
möjlighet att med ett minimum av ansträngning visa ifrån sig 
meddelanden som han inte vill ta del av (MD 1999:24). Det är 
inte tillräckligt att konsumenten kan ana och så småningom förstå 
att fråga är om marknadsföring, utan det skall från början tydligt 
framgå att det är fråga om en sådan åtgärd.”  

Domstolen ansåg i fallet att den annonsering som gjorts av Xbox-spelet Halo 2 på Metros 
förstasida inte uppfyllde kravet på reklamidentifiering. Även fastän texten “Annonssida” 
fanns uttryckt i övre högra hörnet på tidningens förstasida och att förstasidan i viss del 
skiljde sig från hur den redaktionella förstasidan normalt ser ut, ansåg MD att detta inte var 
tillräckligt för att uppfylla kravet på reklamidentifiering i detta hänseende. Domstolen ansåg 
att annonsen gav intrycket av att förstasidan till större del gav uttryck för redaktionellt 
innehåll, vid såväl ett hastigt påseende som vid en snabb genomläsning. Härav framkommer 
det att mottagaren av marknadsföringen ska kunna identifiera den som sådan vid såväl en 
hastig granskning som vid en snabb genomläsning. Det kan konstateras att mottagaren 
härmed inte ska behöva göra en noggrann läsning för att förstå att det den läser är 
kommersiellt och utgör marknadsföring. Denna dom kom dock innan nu gällande MFL trätt 
i kraft och 1995 års MFL tillämpades således.   

Vidare har det även i MD 2009:15 poängteras vad som gäller för att rekvisitet, att det 
tydligt framgår att det rör sig om marknadsföring, ska anses vara uppfyllt. I MD 2009:15 
framför MD att;  

“Det är inte tillräckligt att konsumenten kan ana och så 
småningom förstå att det rör sig om marknadsföring, utan detta 

                                                 
51 Andersson, C.A, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 55.  
52 SOU 2018:1, s. 209-210.  
53 Från september 2016 har MD ersatts av PMD och PMÖD.  
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ska så tydligt framgå att en konsument redan efter en flyktig 
kontakt kan skilja mellan reklam och annan information.”  

Detta förtydligande kring rekvisitet är liknande det som framkom i MD 2006:15 och MD 
har i detta fall54 använt MD 2006:15 som vägledning gällande vad som anses utgöra en 
fullgjord reklamidentifiering i detta hänseende. Även då de i rättsfallet berörda händelser 
skett innan nu gällande MFL framkommer det av fallet att MD använt 2008 års MFL vid 
bedömningen. Detta till följd av att det av övergångsbestämmelserna bland annat 
framkommer att bestämmelserna i 4-22 §§ MFL också ska tillämpas på marknadsföring som 
vidtagits före ikraftträdande om det inte är så att åtgärden varit tillåten enligt äldre lagtext. 
Eftersom rekvisitet i 9 § 1 st. 2008 års MFL redan fanns i 5 § 1995 års MFL har därmed MD 
utgått från 2008 års MFL i bedömningen. Härmed förstås att rekvisitet anses vara detsamma 
i 2008 års MFL som i 1995 års MFL, vilket även stöds av att det i prop. 2007/08:115 
poängteras att 1995 års MFL:s bestämmelser gällande reklamidentifiering endast ska tas in 
i 2008 års MFL och inte ändras på något särskilt sätt55.   

Av det ovan nämnda borde det därmed krävas att det redan genom mottagarens 
överskådliga överblick framkommer att det är en framställning med kommersiellt innehåll. 
För att kravet på reklamidentifiering i detta hänseende ska anses vara uppfyllt måste därmed 
det lätt, vid en snabb och flyktig överblick, framkomma att det är just frågan om 
marknadsföring. Det här kan tillgodoses på två övergripande sätt. Antingen genom att 
utforma marknadsföringen på ett sådant sätt att den ger ett tydligt intryck av att vara 
marknadsföring och inte redaktionellt medieinnehåll. Andra sättet utgörs av att 
näringsidkaren anger att det är fråga om ett budskap med kommersiellt syfte.56 Skulle då en 
influencer maskera marknadsföringen genom att framställa den på sådant sätt att det är 
förväxlingsbart med redaktionellt innehåll strider det mot 9 § MFL i detta hänseende, vilket 
även skulle strida mot 11 p. i svarta listan då det är att anses om dold reklam. Vad som ska 
anses fullgöra kravet på reklamidentifiering på sociala medier i detta avseende är svårare att 
precisera, vilket bland annat beror på att alla sociala medier till stor del har olika utformning 
och upplägg. Det kan konstateras att det allmänna kravet på att det ska framgå av inlägget 
att det är fråga om marknadsföring är en självklarhet och konsumenten, influencerns läsare, 
ska lätt kunna identifiera innehållets kommersiella syfte.   
  

3.2.3 Tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen  
I 9 § 2 st. 1 men. MFL framkommer det andra rekvisitet som är att det tydligt ska framgå 
vem som svarar för marknadsföringen, krav på sändarangivelse. 57  Kravet på 
sändarangivelse fanns även det redan i 1995 års MFL och var sålunda ingen nyhet för 208 
års MFL. Den enda nyheten var att det, precis som det föregående rekvisitet, kom att regleras 
i en annan paragraf.   

I MD 2004:25 påpekar MD att;  

“Uppgiften om vem som svarar för marknadsföringen skall vara 
utformad så att mottagaren lätt kan identifiera avsändaren.”   

                                                 
54 MD 2009:15.  
55 Prop. 2007/08:115, s. 82.  
56 Nordell, P.J., Marknadsrätten- En introduktion, s. 62.  
57 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 108.  
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MD dömde i fallet, som rörde marknadsföring via e-post och sms, att marknadsföringen från 
3 Call Aktiebolag och 3-Net Aktiebolag inte uppfyllde kravet på sändarangivelse. 
Anledningen till detta var att det inte tydligt framkom av rubrikraden, vid e-post, eller 
avsändarraden, vid sms, vem som var avsändaren, eller att det överhuvudtaget rörde sig om 
marknadsföring. Oklarheterna kring detta medförde enligt MD:s mening att kraven på 
reklamidentifiering därmed inte var uppfyllda varpå marknadsföringen i dessa hänseenden 
ansågs vara otillbörlig. Även då denna dom är från 2004 och MD därmed tillämpade 1995 
års MFL på marknadsföringen bör nuvarande lydelse ha samma innebörd som dåvarande. 
Detta stöds av att regeringen i prop. 2007/08:115 poängterade att det redan av 1995 års lag 
framkom ett krav på att det tydligt ska framgå vem som är avsändare och att detta inte skulle 
ändras till den nya MFL, varpå det kan tänkas att rekvisitet även nu uppfylls på liknande 
sätt.58 Inte heller av praxis har det framkommit någon särskild avvikelse från detta.  

Även när det gäller att det tydligt ska framgå vem som svarar för marknadsföringen är 
alltså kravet att detta ska vara utformat på ett sådant sätt att mottagaren lätt, utan någon vidare 
djup läsning, ser vem som är avsändaren. Enligt prop. 1994/95:123 bör sändarangivelsen 
vara utformad så att reklambudskapets mottagare omedelbart kan fastställa vem som är 
annonsören.60    

Det finns två huvudprinciper enligt vilka sändarangivelse kan skapas. Antingen kan 
avsändaren i marknadsföringen klart ange vem denne är tillsammans med adress och 
telefonnummer där denne kan nås. Avsändaren kan även identifiera sig på annat sätt, 
exempelvis genom att tydligt ange ett allmänt känt kännetecken vilket bidrar till att 
konsumenten förknippar marknadsföringen med ett visst kommersiellt ursprung.59 Att dessa 
två principer kan fullgöra kravet på sändarangivelse styrks även av prop. 2007/08.60 Då 
marknadsföring görs i alla olika typer av medier kan inte alltid kravet på fullständiga 
adressuppgifter tillfredsställas. Exempelvis skulle det i radio- och tv-reklam vara otympligt 
om alla adressuppgifter måste framgå i reklaminslaget. I takt med utvecklingen har det dock 
idag tillkommit andra sätt på vilka detta kan uppfyllas, här kan en upplysning om 
näringsidkarens webbplats nämnas vilket får anses uppfylla kravet på sändarangivelse.61 
Något som däremot inte framgår av 9 § MFL är ett generellt krav på att kontaktuppgifter ska 
framgå av framställningen62, varefter detta möjligen inte krävs.   

För att influencers betalda marknadsföring på sociala medier ska uppfylla kravet på 
sändarangivelse torde det härav krävas att det tydligt och lätt är möjligt identifiera vem 
näringsidkaren bakom produkten och den betalda marknadsföringen är. Exempelvis kan 
tänkas att läsaren ska se vem som ligger bakom marknadsföringen så fort denne väljer att ta 
del av det publicerade inlägget.   

  

3.2.4 Transaktionstestet  
Enbart det faktum att det finns ett krav på reklamidentifiering gör inte bristande 
reklamidentifiering otillbörlig. För att bristande reklamidentifiering ska anses vara 
otillbörlig måste det så kallade transaktionstestet i 8 § MFL vara tillämpligt. Det stadgas i 8 
§ MFL att marknadsföringen anses som otillbörlig om “(...) den påverkar eller sannolikt 

                                                 
58 Prop. 2007/08:115, s. 83. 
60 Prop. 1994/95:123, s. 47.  
59 Nordell, P.J., Marknadsföringens öppenhetskrav - reklamidentifiering och sändarangivelse, SvJT 1999, s. 853.  
60 Prop. 2007/08:115, s. 83.  
61 Nordell, P.J., Marknadsrätten- En introduktion, s. 62-63.  
62 Svensson, C.A., m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 227.   
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påverkar mottagarens förmåga att fatt ett välgrundat affärsbeslut.”. Detta berör således den 
ekonomiska påverkan marknadsföringen kan ha på den tänkta mottagaren. 
Transaktionstestet infördes i MFL genom prop. 2007/08:115, vilket bland annat skett för att 
uppfylla genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.65 Vad som här menas 
med att fatta ett välgrundat affärsbeslut är att konsumenten fattar ett affärsbeslut som denne 
annars inte skulle ha fattat.63  

Vem som anses vara mottagaren är den som marknadsföringen riktar sig mot. För att 
fastställa vem denna mottagare är används begreppet genomsnittskonsument, vilken då 
används som referens för vad som anses vara den kännetecknade konsumenten ur den 
målgrupp marknadsföringen riktas mot.64 Det har fastslagits i både direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder och EG-domstolens praxis att genomsnittskonsumenten anses vara “(...) 
normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, 
kulturella och språkliga faktorer.”65. Den som anses vara genomsnittskonsument när det 
gäller influencers olika kanaler är dennes genomsnittliga läsare, vilken utgör en del av den 
ovan diskuterade läsekretsen. Denne får då anses vara normalt informerad och skäligen 
uppmärksam och upplyst.   

För att en viss marknadsföring ska anses vara otillbörlig enligt 9 § MFL, när det gäller 
reklamidentifiering, måste härmed 8 § MFL vara tillämplig tillsammans med att det finns 
brister i huruvida det tydligt framgår att det är marknadsföring eller vem som svarar för 
marknadsföringen. Anses framställningen vara otillbörligt enligt 11 eller 22 p. svarta listan 
krävs som ovan nämnt inte att 8 § MFL behöver vara uppfylld.   
  

3.3 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation  

International Chamber of Commerce (Internationella Handelskammaren) är en organisation 
som funnits sedan 1919. Organisationen arbetar för att underlätta global affärsverksamhet 
och består idag av 6 miljoner medlemmar från över 120 länder.66 ICC har upprättat egna 
regler för reklam och marknadskommunikation vilka även kallas för ICC:s Regler för 
reklam och marknadskommunikation, nedan benämnt ICC:s regler.    

9 § MFL bygger, precis som ovan nämnt, till viss del på ICC:s regler. Rekvisitet att det 
tydligt ska framgå av marknadsföringen att det rör sig om innehåll som har ett kommersiellt 
syfte framkommer av 9 art. ICC:s regler. 9 art. ICC:s regler stadgar att;  

“Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, 
oavsett utformning och medium. Används media som innehåller 
nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen 
presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår,  
(...)   

Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt 
verkliga, kommersiella syfte. (...)”  

Här framkommer därmed det krav som finns på att redaktionellt innehåll inte får vara 
förväxlingsbart med kommersiellt innehåll även i ICC:s regler. Dold reklam regleras här 

                                                 
63 Prop. 2007/08:115, s. 110.   
64 Svensson, C.A., mfl., Praktisk marknadsrätt, s. 124.    
65 Prop. 2007/08:115, s. 67.   
66 Sweden International Chamber of Commerce, Om ICC.  
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också genom att en näringsidkare eller annan inte får dölja framställningens kommersiella 
syfte eller utforma framställningen så att det är förväxlingsbart med redaktionellt innehåll.    

Rekvisitet att det tydligt ska framgå vem som svarar för marknadsföringen framkommer 
av 10 art. ICC:s regler, vilken stadgar att;  

“Identiteten hos den som svarar för en marknadskommunikation ska 
tydligt framgå. Där så är lämpligt ska marknadskommunikationen 
innehålla kontaktinformation så att konsumenten lätt kan nå 
annonsören/marknadsföraren.   

Ovanstående gäller dock inte när kommunikationen enbart är till 
för att rikta uppmärksamheten på kommande aktiviteter (s.k. 
”teasers”).”  

Det framkommer därmed även här att en sändarangivelse ska finnas i framställningen och 
att sådan inte är något krav när det gäller teasers.    
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4. Avtal och ansvar  
För att avgöra om det är fråga om marknadsföring på ett socialt medium kan frågan angående 
huruvida det föreligger ett avtal eller inte mellan influencern och näringsidkaren vara till 
hjälp, även om det inte alltid leder till rätt svar. Det är som ovan nämnt det kommersiella 
syftet, huruvida det är rent kommersiellt, som är avgörande. Det råder dock sällan tvivel om 
att det är marknadsföring när ett avtal föreligger och detta kan påvisas. Avtal kan slutas 
mellan näringsidkaren och influencern, men vanligt är också att avtal sluts mellan 
näringsidkaren och en mellanhand, som sedan förmedlar till influencern vad det är som ska 
marknadsföras. Enligt SOU 2018:1 är mellanhändernas ansvar idag tillräckligt. 67       
Eftersom att det bara är på kommersiell marknadsföring som MFL kan tillämpas, är det ofta 
material, som förvisso till viss del är kommersiell men inte helt kommersiell, som faller 
utanför MFL. Det är KOV, den svenska myndigheten för konsumentskyddsfrågor, 
tillsammans med dess chef KO som driver konsumentskyddsmål i domstol. 68  Detta 
behandlas vidare under avsnitt 5.2. Bevisbördan ligger hos den part som stämmer, vilket i 
förekommande fall vanligen är KO. KO måste således påvisa att ett förhållande mellan 
antingen näringsidkaren och influencern eller mellan näringsidkaren och mellanhanden 
föreligger, något som idag inte är helt enkelt. Om förhållandet ändå lyckas påvisas, blir nästa 
steg att avgöra vem som är ansvarig, en fråga som behandlas nedan. Den kommersiella 
frågan blir särskilt viktig vid så kallad blandade meddelanden, som delvis innehåller 
marknadsföring men som delvis är redaktionellt innehåll.   

Den bevisbörda som tillfaller KO är som sagt inte ett enkelt krav att uppfylla. KO kan 
be influencern att lämna ut aktuell information eller begära avtalet som sådant, men huruvida 
denna är villig att göra det är inget KO har möjlighet att påverka. Det händer dock att det 
finns mycket annat bevis än ett avtal som pekar på att det är rent kommersiellt, i dessa 
situationer är inte avtalet nödvändigt för en lyckad process. KO kan, i enlighet med 42 § 
MFL, uppmana parterna i ett ärende gällande MFL:s tillämplighet att lämna de upplysningar 
som krävs gällande denna fråga. Skulle denna uppmaning inte följas får KO förelägga de 
berörda parterna att fullgöra sin skyldighet vid vite, i enlighet med 45 § MFL. KO kan 
däremot inte påverka huruvida parterna väljer att vara ärliga i denna fråga.    

En situation, som är desto mer problematiskt, är i de fall en näringsidkare skickar varor 
till en influencer, där det är underförstått att influencern ”som tack” för varorna ska 
marknadsföra dem i dennes kanaler. Samtidigt som lagkravet på reklamidentifiering finns, 
minskar tydlig marknadsföringstext trovärdigheten i produkten, vilket som ovan konstaterat 
utgör en form av kärna i den existerande problematiken.69  
   Ett ytterligare problematiskt avgörande uppstår i de fall där influencern rekommenderar 
en vara eller tjänst, utan att avtal om marknadsföring föreligger och där det kommersiella 
syftet saknas. En sådan situation, där influencern endast uttrycker åsikter utgör 
opinionsbildning, och är inte marknadsföring. Här belyses vikten av gränsdragningen mellan 
å ena sidan YGL och TF, å andra sidan MFL, där det redaktionella innehållet som ovan 
nämns skyddas av grundlagsstiftningen, medan det kommersiella faller under MFL. I och 
med att många som är verksamma på sociala medier, enligt ovan nämnda statistik, är unga 
måste försiktighet och tydlighet särskilt sägas vara viktigt vid marknadsföringen. Frågan om 
förmedlarens, och eventuellt till och med plattformens, ansvar aktualiseras därför här och 
det kan diskuteras huruvida en sådan ska kunna agera pådrivande vid en situation rörande 

                                                 
67 SOU 2018:1 s. 21.  
68 Andersson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2013.  
69 SOU 2018:1 s. 211. 
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dold reklam, och sedan slippa konsekvenser. Kommissionen påpekade i KOM 2017[555]70 
att det finns ett behov av att ”onlineplattformarna” börjar agera mer ansvarsfullt för att få 
bort olagligt innehåll däri.     

                                                 
70 Europeiska Kommissionen, Tackling Illegal Content Online, 2016-09-29.  
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5. Ansvaret enligt gällande rätt   
Som ovan nämnt finns två typer av marknadsföring; tydlig och dold. 71  Dold reklam, 
marknadsföring med brist av reklamidentifiering, är som ovan nämnt otillbörlig enligt 8–9 
§§ MFL och 11 p. svarta listan. En central och aktuell fråga gällande sådan marknadsföring 
är vem, eller vilka, som svarar för den. Det är ofta flertalet parter inblandade i en situation 
rörande marknadsföring på sociala medier. Till att börja finns alltid en influencer med, det 
är den som tillhandahåller kanaler med stort antalet följare och som är benägen att influera 
dessa. Även den part som i uppsatsen benämns näringsidkare, som har det största 
kommersiella syftet med förfarandet och vill marknadsföra sin produkt eller tjänst på 
influencerns kanaler, finns också alltid med.  Inte sällan utgör också en förmedlare mellan 
influencern och näringsidkaren part i förhållandet, vilken exempelvis kan utgöras av 
influencerns agent eller plattformen vilken kanalen ligger på. I ett utlåtande från  
Konsumentverket framgår att;   

”Företag som köper plats i bloggar och andra sociala medier ska 
informera bloggaren om reglerna för reklammärkning. Men både 
företaget och bloggaren är ansvarig för reklamen. Om reglerna 
inte följs kan båda drabbas.” 72   

   Det råder, trots utlåtandet, oklarheter på området angående vem som svarar för 
marknadsföringen, vilket kan bero på följande enda tillämpliga reglering. I 23 § MFL 
framkommer det så kallade medverkansansvaret, vilket innebär att det är flera parter som 
kan ställas till svars för marknadsföring innehållande bristande reklamidentifiering.  
Paragrafen stadgar att;   

”En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas 
att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd.   

 Ett  förbud  enligt  första  stycket  får  meddelas  också   
1. en anställd hos näringsidkaren,   
2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, 

och   
3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till 

marknadsföringen.”   

Detta innebär således att alla som har varit inblandade i marknadsföringen kan komma att 
ställas till svars för den, såvida de väsentligt bidragit till den, någon mer klar formulering 
kring vem som svarar för marknadsföringen finns inte idag. Frågan som uppstår här är 
huruvida det avgörs när någon väsentligt bidragit till marknadsföringen, något som enligt 
vår mening idag inte är helt klart. Enligt en lagkommentar av Marianne Levin till 23 § 2 st. 
3 p. skriver hon att exempelvis en reklambyrå eller en tidning som hjälpt till med 
reklamutformningen är att anse som att de väsentligt bidragit.73 
   Frågan om medverkansansvar och huruvida någon väsentligt har bidragit till 
marknadsföringen har tidigare prövats. I MD 2003:26, rörande otillbörliga annonser i 
kuponger, förklarade MD att de fysiska personer som haft bestämmande inflytande i 
kupongbolagen, genom att ha tagit emot och infört de ifrågavarande otillbörliga annonserna 

                                                 
71 SOU 2018:1, s. 209.  
72 Konsumentverket, Marknadsföring i sociala medier och bloggar.  
73 Levin, M., Lagkommentar till 23 § MFL, Karnov. 
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i kupongkatalog, väsentligt hade bidragit till marknadsföringen. I fallet74  hänvisade MD till 
ett tidigare fall, MD 1995:2 vari MD konstaterade att en tidning måste ta ett visst ansvar för 
införda annonser, även om tidningen inte tagit någon aktiv del i utformningen av dessa. Det 
konstaterades även i fallet att medverkansansvaret förvisso får anses begränsat till de fall 
det står helt klart att en annons är otillbörlig.   

I och med det nyss ovan nämnda kan en parallell dras till MD 2006:15, där MD 
konstaterade Metros medverkansansvar då det för Metro borde stått helt klart att annonsen, 
marknadsföring för ett Xbox-spel med texten ”Jorden blir aldrig mer sig lik” inte uppfyllde 
kraven på reklamidentifiering. Således går det att finna viss vägledning i praxis av vad 
väsentligt har bidragit innebär, även om innebörden fortfarande inte är uppenbar.   
   I en intervju i Sveriges Televisions (SVT) Aktuellt med KO och Gustav Martner, grundare 
på Digital Reliance och digitaliseringsexpert, menar Martner att det behövs ställas högre 
krav på de stora plattformsägarna för att komma underfund med problematiken, där bland 
ansvarsfrågan, kring dold reklam i sociala medier. KO menar vidare att det behövs en ny 
lagändring för att sådana krav ska kunna ställas på bland annat plattformsägarna. 75  I 
samband med inslaget anförde konsumentminister Per Bolund att sådana korrigeringar av 
lagstiftningen skulle kunna komma att bli aktuellt för regeringen om behovet visade sig 
finnas och en utredning tillsattes.76 Utredningen om ett reklamlandskap i förändring, som 
den kom att heta, SOU 2018:1, publicerades i januari i år (2018) och har även ovan 
behandlats. Utredningen innehåller främst bedömningar av situationen.   

Ur utredningen läses;  

”En särreglering av marknadsföring på internet skulle enligt vår 
uppfattning innebära ett steg tillbaka. Det är därför utredningens 
bedömning att regleringen även framöver bör vara teknikneutral. 
I stället bör man även fortsättningsvis arbeta med utbildning, 
rådgivning och tydliga riktlinjer för att öka kännedomen om 
gällande rätt. Det är också viktigt att det bedrivs en aktiv och 
effektiv tillsyn. (…) Det är även vår uppfattning att det är viktigt 
att ta fram tydliga och lättillämpade riktlinjer för hur reklam ska 
märkas ut för att inte ses som dold.”77  

Utredningen konstaterar att det finns problem, men att problemen inte kan lösas genom 
lagstiftning. Däri menas också som nämnt att den lagreglering som idag finns på området är 
tillräcklig för att ställa mellanhänder till svars, och att det är tillsynsmyndighetens ansvar att 
arbeta fram sådana riktlinjer som tydliggör detta. Andra förslag utredningen belyser för att 
lösa problematiken gällande marknadsföring på sociala medier är bland annat att KO ska ha 
möjlighet att bevilja biträden som företrädare för denne i domstol, ökade vitesmöjligheter 
och att KOV ska få bidrag för att kunna anpassa sig till digitaliseringen och 
marknadsföringen därmed.78 Kommentarer till detta kommer diskuteras vidare under bland 
annat avsnitt 7.1.2.  

    

                                                 
74 MD 2003:26.  
75 SVT, Konsumentombudsmannen: Det behövs lagändring kring dold reklam.  
76 SVT, Regeringen utreder reklam.   
77 SOU 2018:1 s. 345.  
78 SOU 2018:1 s. 346-347.   



23  
  

6. Tillsynsenheter  

6.1 Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd   

Stiftelsen RO har funnits sedan år 2009 och grundades på initiativ av Sveriges Annonsörer 
och Näringslivets delegation för marknadsrätt. RO är således en av näringslivets 
egenåtgärder på området, och utgör därmed ingen statlig myndighet. RO prövar anmälningar 
av reklam, som strider mot god marknadsföringsetik, från myndigheter, organisationer, 
privatpersoner och företag, men granskar även reklam ex officio.79  Prövningen av huruvida 
reklamen är godkänd enligt RO sker med beaktande av de ovan behandlade ICC:s regler.80 
Härav kan RO sägas utgöra ett komplement till KO med sina etiska regler, vilka har vidare 
verkningskrets än lagen och är betydelsefulla där lagen inte räcker till, exempelvis vid 
könsdiskriminerande reklam. RO prövar dock enbart sådana ärenden som det redan finns 
praxis på. När det gäller ärenden som anmäls där praxis saknas, prövas de istället av RON.81 
RO:s rekommendationer kan överklagas till RON medan RON:s rekommendationer inte kan 
överklagas.82 RO saknar vidare möjligheten att utdöma sanktioner, däremot så publiceras 
RO:s beslut både på dennes hemsida samt i pressmeddelanden och nyhetsbrev, vilket kan 
vara till skada näringsidkaren och leder därför till att beslutet ofta följs.83 Det kan antas att 
publiciteten dessutom har en avskräckande effekt.84 År 2017 fälldes 22 influencers av RO 
och RON, vilket är en avsevärd ökning jämfört med tidigare år, 2016 var antalet nio.85   

Följande ärenden rörande influencer marketing har tidigare prövats av RO, alternativt 
RON.  

Det senaste idag (2018-04-17) prövade ärendet av RO rörande influencers 
marknadsföring i sociala medier är ärende 1709-209. Influencern, Åsa Häggström, gjorde 
reklam för kläder från IvyRevel på sin Instagram. Enligt RO var det inte klart att 
genomsnittskonsumenten omedelbart förstod att det i fallet rörde sig om marknadsföring 
genom användningen av hashtagarna ”#revy-lista”, ”#ivyrevel” och ”#ad” samt den i 
inlägget angivna rabattkoden då detta dessutom fanns en bit in i texten. Marknadsföringen 
stred därför enligt RO:s mening mot 9 art. ICC:s regler.   

I ärende 1709-191 fann RON att Isabella Löwengrips marknadsföring, av det egna märket 
LCC, stred mot 9 art. ICC:s regler. Det var ett inlägg på influencerns blogg där hon gjorde 
ett samarbete med Gant och även visade produkter från märket LCC. Under bilderna med 
kläder från Gant och skönhetsprodukter från LCC följde texten;   

”Vikten av bra plagg och produkter som fungerar i ett hektiskt liv 
är avgörande för mig. Som just en snygg skjorta som jag känner 
mig fin i trots att jag stigit upp fem på mor-gonen, rest till ett nytt 
land och träffa viktiga kunder. Likadant är det med en deo, alla 
LCC:s produkter är just anpassade för oss on the go. Oavsett om 
det är en deo du kan lita på eller ett torrschampoo för att fräscha 
upp håret”.  

                                                 
79 Bernitz U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 57-58.  
80 RO, Om oss.   
81 RO, Reklamombudsmannen opinionsnämnd (RON).  
82 RO, Om oss.   
83 Bernitz U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 57.  
84 SOU 2018:1 s. 117.   
85 Karlen, M., Rekord i smygreklam - 16 influencers underkänns, Di Digital, 2017-12-17.  



24  
  

“LCC:s produkter” utgjorde en länk till hemsidan där det var möjligt att köpa produkterna. 
Att inlägget var ett samarbete med Gant var inget tvivel om, men att marknadsföring för 
LCC:s produkter förekom framgick ej.   

Lisa Jonsson, Misslisibell, har också blivit “fälld” av RON, bland annat i ärende 1609164. 
Ärendet gällde marknadsföring för dockor i en video på influencerns Youtube-kanal. Det 
rådde enligt nämnden ingen tvekan om att marknadsföringen var riktad till barn och unga. 
Nämnden konstaterade å ena sidan att det inte rörde sig om en direkt köpuppmaning till 
dessa och att marknadsföringen således inte stred mot 1 art. 1 st. ICC:s regler. Vidare fann 
nämnden, å andra sidan, att det inte iakttogs sådan försiktighet som det enligt 18 art. ICC:s 
regler ska göras, varav marknadsföringen stred mot denna bestämmelse. Till sist prövade 
RON om marknadsföringen var tillräckligt reklammarkerad, vilket denne fann att den inte 
var. Detta då texten “i samarbete med”, precis som det faktum att länkarna ledde till 
företagets hemsida, inte var tillräckligt tydliga med tanke på genomsnittskonsumenten. 
Influencern rättade sig i efterhand till så som ansågs önskvärt, men detta medförde inte att 
överträdelsen var försvarlig enligt art. 24 ICC:s regler, vilket RON påpekade.   

  

6.2 Konsumentombudsmannen   

Desto mer effektiva beslut och prövningar, till skillnad från RO och RON, kan göras av KO. 
KO, idag Cecilia Tisell86, är generaldirektör och därmed chef för KOV. Tillsammans utgör 
således KO och KOV en förvaltningsmyndighet vars syfte är att tillvarata konsumenternas 
intressen. KOV ska enligt dess hemsida;  

“(...)se till att det som du köper inte skadar dig och att reklam inte 
lurar dig. Vi ska också se till att säljare och producenter följer 
lagar och regler.”87   

KO kan ingripa och handlägga ärenden på två olika sätt. Det kan antingen ske genom 
initiativärenden då KO, oftast som följd av den egna granskningsverksamheten hos KOV 
eller genom information i massmedier, ex officio tar upp ett ärende. Det andra alternativet 
är genom anmälningsärenden, där exempelvis konsumenter eller näringsidkare anmält ett 
ärende. Anmälningsärendena utgör en majoritet av de ärenden som KO handlägger, och rör 
till största delen vilseledande reklam. Majoriteten av de KO-ärenden som tas upp till 
behandling slutar med förlikning. KO har inte längre någon primärtalan, ensamrätt att väcka 
talan, i marknadsföringsmål, med undantag för de fall där marknadsstörningsavgift är 
relevant. Idag anses det istället ligga på näringslivet att se till att marknadsföringen uppfyller 
reglerna som finns. Således kan de näringsidkare som berörs av en marknadsföring, 
sammanslutningar av konsumenter eller löntagare, samt näringslivsorganisationer, och KO, 
väcka sådan talan.88 

Vid de fall näringsidkare bryter mot marknadsföringslagen eller avtalsvillkor har KO 
möjlighet att utfärda förelägganden. Detta kan ske genom två olika typer av förelägganden; 
förbudsföreläggande eller informationsföreläggande. Det första förbjuder näringsidkaren att 
tillämpa viss marknadsföring eller avtalsvillkor, medan det senare ålägger näringsidkaren 
att lämna viss information i dennes marknadsföring. I de fall KO stämmer näringsidkare i 

                                                 
86 Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO).   
87 Konsumentverket, Om konsumentverket. 
88 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013.   
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PMD, kan näringsidkaren som en följd av KO:s yrkande eventuellt dömas till, vid 
allvarligare överträdelser, en marknadsstörningsavgift.89   

  

6.3 Domstol   

Då denna problematik, i och med ovan redovisat material, måste anses vara relativt modern 
finns än inte så mycket vägledande domar på området. Det, hittills enda, målet är det så 
kallade Kissie-målet. Målet, PMT 11949-16, är avgjort i PMD men i dagsläget överklagat 
av KO till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), där det ännu inte prövats. Följande 
har hänt, KO stämde år 2016 influencern Kissies bolag Alexandra Media Sweden AB, samt 
mellanhanden, Tourn Media AB (Tourn), för bristande reklamidentifiering i ett inlägg Kisse 
publicerat på sin blogg och Instagram vilka innehöll marknadsföring för dåvarande 
Mobilåtervinning i Sverige AB (Mobilpengar), idag Pantaluren.   

Influencern mottog 2016-02-29 ett mail från Tourn med information om att samarbetet 
skulle äga rum, samt en instruktion till hur inlägget ungefärligen skulle utformas. Ur mailet 
utläses “(..)skriv gärna om så det känns mer som “du”.” Blogginlägget publicerades därefter 
en första gång (se bilaga 1), där texten i inlägget var mycket lik den instruktion influencern 
fått i mailet. Blogginlägget innehöll både bilder och text och hade rubriken “Tjäna pengar 
på dina gamla mobiler!”. Infuencern använde, i enighet med instruktionen, bland annat 
meningar som “(...)jag har äntligen hittat en sida(..)”. Hon rekommenderade vidare sina 
följare att gå in på Mobilpengars hemsida och testa dennes tjänster. Detta blogginlägg, som 
sedan kom att redigeras av Influencern i samråd med Tourn efter kontakt med KO, innehöll 
inte någon reklammarkering förutom den som framkom längst ner efter inlägget i högra 
hörnet, “Inlägget är i samarbete med”. Med vem framkom inte. I det andra och redigerade 
blogginlägget (se bilaga 2) har texten “sponsrad post” tillförts mellan rubriken och den 
löpande texten. Även det faktum att inlägget gjordes i samarbete med Mobilpengar har 
skrivits till i detta inlägg.   

I samband med marknadsföringen i blogginlägget marknadsfördes även Mobilpengar på 
influencerns Instagram (se bilaga 3). Den reklammarkering som förekom i 
instagraminlägget var hashtagen “#samarbete” som var skriven sist av texten i 
instagraminlägget.   

KO menade att influencern både felaktigt uppträdde som konsument, att inläggen 
innehöll bristande reklamidentifiering samt bristande sändarangivelse, således att 
marknadsföringen var otillbörlig och därmed stred marknadsföringen mot 9 § MFL.  

Domstolen fann vidare att genomsnittskonsumenten i målet var en kvinna i mellan 1834 
år. Samtliga tre inlägg prövades av domstolen. Gällande första blogginlägget ansåg 
domstolen att;   

“Blogginlägg 1 har alltså utformats och presenterats på ett sådant 
sätt att det inte framgår tillräckligt tydligt att det är fråga om 
marknadsföring, varför marknadsföringen är i strid mot 9 § första 
stycket marknadsföringslagen. (...) Enligt domstolen står det helt 
klart att genomsnittskonsumenten värderar en influencers 
redaktionella rekommendationer av produkter annorlunda än 
betalda rekommendationer i form av marknadsföring. 
Genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

                                                 
89 Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO).   
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affärsbeslut får därför antas påverkas negativt om en 
reklamframställning är vilseledande i fråga om sin rätta karaktär 
(jfr MD 2009:15) Blogginlägg 1 utgör därmed otillbörlig 
marknadsföring.”  

När det gällde andra blogginlägget som redigerats menade domstolen att inlägget hade 
utformats och presenterats på ett sådant sätt att det framgick tillräckligt tydligt att det var 
fråga om marknadsföring, varpå KO:s talan gällande det inlägget inte kunde bifallas. Vidare 
konstaterades att instagraminlägget inte var utformat på ett sådant sätt att det tillräckligt 
tydligt framgick att det var marknadsföring varpå detta enligt domstolen på samma sätt som 
första blogginlägget stred mot 9 § 1 st. MFL. Enligt domstolen uppfyllde varken det första 
blogginlägget eller instagraminlägget kraven på sändarangivelse, varpå dessa även stred mot 
9 § 2 st. MFL. Domstolen fann dock inte att influencern felaktigt uppträdde som konsument 
och någon svartlistad affärsmetod hade således inte använts enligt PMD.  

När PMD prövade ansvarsfrågan fastslogs Alexandra Media AB:s ansvar och KO:s talan 
i denna punkt bifölls. Huruvida mellanhanden Tourn hade något ansvar fastslog PMD att 
Tourn varken genom att förmedla uppdraget eller på något annat sätt kunde anses ha handlat 
på Mobilpengars vägnar eller i övrigt väsentligt bidragit till marknadsföringen så att 
medverkaransvaret kunde göras gällande, varefter detta lämnades utan bifall. PMD förbjöd 
influencern att, vid ett vite om 100 000 kr, medverka till att framställningen av 
marknadsföringen utformas så att det inte tydligt kan identifieras som marknadsföring. Hon 
ålades även till ett vite om 100 000 kr att vid marknadsföringen medverka till att inte tydligt 
ange vem som svarar för marknadsföringen. Förbudet och åläggandet avsåg blogginlägg 1 
och instagraminlägget. PMD lämnade som ovan nämnt käromålet mot Tourn utan bifall.   

KO har i fallet inte involverat näringsidkaren Mobilpengar. I en intervju med Gunnar  
Wikström, processråd hos KO, säger han följande;   

“Annonsören har i praktiken huvudansvaret men vi tyckte inte att 
den frågan var det intressanta i det här målet. Frågan som är 
intressant att pröva är om reklamen är tillräckligt tydlig eller inte, 
men det är inte en fråga om att sätta fast någon”90  

Syftet med tvisten är således enligt KO dels att se i vilken utsträckning reklammarkering 
måste förekomma på sociala medier för att det ska vara förenligt med reglerna, men måste 
även anses vara att se hur långt en mellanhands ansvar sträcker sig, vilket medför att 
Mobilpengars agerande är irrelevant för syftet.   
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7. Analys  

7.1 Inledning   

I detta avsnitt kommer frågeställningarna besvaras i den mån det är möjlig, med 
utgångspunkt i det ovan framförda materialet. Det kommer dessutom framföras förslag på 
ändringar för att undkomma den idag existerande problematiken som finns på området, vilka 
till största del kommer byggas på egna slutsatser. Syftet med att framföra dessa förslag är 
inte att föreslå ändringar som är fullkomliga i relation till gällande rätt, utan att lyfta fram 
förslag vilka skulle kunna underlätta bedömningen kring marknadsföring på sociala medier.   
  

7.2 Konsumentombudsmannens bevisbörda och anpassning av 9 § MFL i och med 
digitaliseringen  

7.2.1 Inledning  
Utifrån det ovan presenterade underlaget uppstår frågan huruvida 9 § MFL överhuvudtaget 
är tillämplig på marknadsföring på sociala medier. Frågan är relevant då fenomenet, 
influencer marketing, är tidsenligt och relativt outforskat, speciellt inom 
domstolsförfarandet. Av PMT 11949-16 framkommer dock att MFL är tillämplig på sociala 
medier. Domstolen poängterade nämligen i fallet att MFL var tillämplig utan att föra någon 
vidare diskussion härom. Domstolen dömde även att vissa av framställningarna influencern 
publicerat stred mot bland annat 9 § MFL, vilket inte hade varit möjligt om lagen inte var 
tillämplig. Det framkommer även ur ovan behandlad doktrin att sociala medier omfattas av 
kravet på reklamidentifiering, då den stadgar att all marknadsföring som uppfyller kraven 
för MFL:s tillämpbarhet ska falla in under MFL.91 Det faktum att MFL är tillämplig på 
sociala medier utesluter dock inte att tillämpningen kan vara problematisk.   

Med utgångspunkt i det ovan framförda materialet kan noteras att flera aspekter är av vikt 
vid bedömandet beträffande MFL:s tillämplighet, särskilt när det gäller fastställandet av 
framställningens syfte på sociala medier, det vill säga huruvida det utgör kommersiellt eller 
redaktionellt innehåll. En aspekt att utgå från är gränsdragningen mellan TF och YGL å ena 
sidan och MFL å andra sidan. För att framställningen ska falla in under MFL krävs, som 
tidigare nämnt, att innehållet har ett kommersiellt syfte. I detta avgörande, huruvida det rör 
sig om kommersiellt innehåll, kan ett eventuellt avtal mellan parterna kan anses utgöra en 
presumtionsregel. Antagandet att detta kan utgöra en presumtionsregel för att 
framställningen har ett kommersiellt syfte har bland annat sin grund i att näringsidkaren 
torde agera med avsikten att avtalet ska ha kommersiellt och avsättningsfrämjande utfall. 
Likaså tyder eventuellt avtal på att influencern bör ha erhållit någon form av ersättning vilket 
också styrker att avtalet bör ses som en presumtionsregel. Det är KO som har bevisbördan i 
avtalsfrågan.   

  

                                                 
91 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 107.  
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7.2.2 Konsumentombudsmannens bevisbörda  
I dagsläget har KO som nämnt en möjlighet att uppmana parterna i ett ärende att lämna 
uppgifter vilka är nödvändiga för att påvisa MFL:s tillämpbarhet. KO har idag dock ingen 
möjlighet att kräva ut avtal eller annan kommunikation med ett direkt vitesföreläggande.  
Med utgångspunkt i ovan framlagda statistik gällande reklamtrötthet är det aktuellt att 
ställa sig frågan om det är så att viljan att göra rätt för sig inom influencer marketing inte 
väger tyngre än rädslan för konsumentens reklamtrötthet, vilket leder till allt mer dold 
reklam. Väljer en näringsidkare tillsammans med en influencer, på grund av 
reklamtröttheten, att göra marknadsföringen dold blir konsekvensen troligen att parterna 
sedan inte vill lämna ut eventuellt föreliggande avtal till KO. Det kan även tänkas bli så att 
parterna försöker maskera att det överhuvudtaget föreligger ett avtal dem emellan.  Detta 
eftersom parterna, även om näringsidkaren och influencern inte vet att de gör något som är 
otillbörligt, förstår att dennes marknadsföring är otillbörlig om KO begär information kring 
ett eventuellt föreliggande avtalsförhållande. Det troliga sambandet här emellan, nekande 
av utlämnande av information och detta på grund av konsumentens reklamtrötthet, leder 
till problem för KO.  

Det är att diskutera huruvida KO bör få större bemyndigande för att komma underfund 
med problemet kring rätten att få tillgång till information av parterna, då just problematiken 
med bevisningen enligt vår mening kan vara svår att lösa på annat sätt. Bemyndigandet som 
här menas skulle, till skillnad från den lagreglerade upplysningsskyldighet som återfinns i 
42-46 §§ MFL, innebära att KO kan förena ett föreläggande direkt med vite där 
marknadsförarna måste lämna den information som krävs för att bedöma huruvida MFL är 
tillämplig. Ett sådant bemyndigande skulle medföra att det blir lättare för KO att framföra 
bevisning i denna fråga, genom att kunna kräva ut information från parterna som sedan kan 
ligga till grund för KO:s eventuella stämning. Detta kan tänkas jämställas med 
editionsplikten som finns inom domstolsförfarandet. Med editionsplikt menas att part blir 
skyldig att utge en viss handling eller låta andra parten ta del av handlingen i fråga. Ett 
föreläggande om editionsplikt kan endast meddelas av domstol när ena parten i ett 
domstolsförfarande yrkar på detta. 92  Här skulle då KO få en liknande möjlighet som 
domstolen har att “tvinga” part att utge en viss handling. Detta skulle kunna leda till att fler 
ansvariga för dold reklam fälls och att dold reklam överlag minskar, vilket är positivt ur en 
konsumentskyddssynpunkt.   

Mot det här måste dock ställas parternas rätt till integritet. Här måste 
proportionalitetsprincipen beaktas, åtgärderna som KO vid eventuellt utökat bemyndigande 
kan åta får inte vara mer ingripande än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. För att 
föreläggandena inte ska vara mer ingripande än vad som är nödvändigt bör det därför ställas 
ett krav på att en viss sannolikhetsgrad ska vara uppfylld för att KO ska få nyttja möjligheten 
till föreläggande direkt förenat med vite. Detta leder dock inte till ett problemfritt förfarande 
då en helt ny sannolikhetsbedömning krävs, varpå det i slutändan kanske inte leder till en 
lösning på problemet utan snarare till en ny utmaning för KO. Det är även relevant att påpeka 
att handläggningen inte nödvändigtvis behöver bli mer effektiv, eftersom KO:s verksamhet 
omfattar väsentligt mer än influencer marketing och att tiden som skulle krävas för detta 
möjligen inte finns.   

Utredningen föreslår, som ovan nämnt, att KOV och KO ska ges diverse ökade 
möjligheter för att komma underfund med problematiken. Blanda annat ges förslaget att ett 
föreläggande ska direkt få förenas med vite,93 vilket stärker ovan förda resonemang. KOV 

                                                 
92 Nationalencyklopedin, Editionsplikt.  
93 SOU 2018:1, s. 347.  
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och KO är, i myndighetens remissvar till SOU:n, positiva till förslaget och menar att detta 
skulle bidra till en mer effektiv tillsyn. Myndigheten är vidare positiv till möjligheten att 
bevilja KO-biträde i PMD.94 Vi är således eniga med KOV och KO i dessa punkter och anser 
att det är gynnande för konsumentskyddet. Enligt vår uppfattning är det detta intresse som 
väger tyngst då konsumenterna måste anses utgöra den svagaste parten, synnerligen då 
många användare av sociala medier dessutom utgörs av barn vilka alltid är särskilt sårbara 
när det gäller dold reklam.   

Det kan tros bli svårt i de fall då det inte finns några särskilda skäl att anta att ett 
avtalsförhållande föreligger men då influencerns inlägg på dennes kanal ändock tyder på att 
det kan tänkas vara fråga om marknadsföring. KO kan, som ovan nämnt, behöva visa 
tillräckligt material för att nyttja det eventuella bemyndigande denne skulle få, vilket kan 
antas vara särskilt svårt i dessa sammanhang. Mot bemyndigandet måste även det faktum 
ställas att YGL och TF är mycket viktiga grundlagar som vårt demokratiska samhälle bygger 
på och det är värt att beakta risken av att det kan bli allt färre som vågar rekommendera en 
vara eller tjänst enligt YGL och TF om gränsdragningen av problematiken blir för hård. 
Eventuellt skulle detta kunna inskränka på den fria opinionsbildningen då individer med 
stort inflytande inte längre vågar uttrycka sina åsikter på sociala medier.   

Det är relevant att ifrågasätta huruvida den upplysningsskyldighet som idag finns, men 
även det föreslagna föreläggandet som direkt kan förenas med vite, är tillämplig på sociala 
medier. Som ovan nämnt finns det risk för att marknadsförare på sociala medier inte är 
villiga att samarbeta med KO genom att lämna ut information eftersom dessa kan riskera 
sanktioner om marknadsföringen är otillbörlig. Regleringen i 42-46 §§ MFL är förmodligen 
oproblematisk att använda på andra medier såsom tidningar, där annonser nästintill enbart 
publiceras mot ersättning och därmed utan tvivel utgör marknadsföring. Utfärdandet av vitet 
vid utebliven informationsutlämnande fungerar inte riktigt i praktiken om det är så att 
influencern påstår att det publicerade inlägget inte utgör marknadsföring utan 
opinionsbildning, och att avtal och annan information således saknas.   

Det kan i motsats till KO:s bevisbörda diskuteras huruvida en omvänd bevisbörda, där 
bevisbördan istället ligger på KO:s motpart, skulle kunna aktualiseras. Vid en sådan skulle 
näringsidkaren eller influencern vara tvungen att bevisa att det inte föreligger ett 
avtalsförhållande dem emellan. Detta skulle underlätta KO:s arbete men samtidigt försvåra 
förfarandet för motparten, särskilt om framställningen faktiskt inte utgör marknadsföring. 
Återigen landar resonemanget kring en eventuell lösning i en intresseavvägning där 
näringslivets rätt att marknadsföra ställs mot konsumenternas intressen.   
  

7.2.3 Reklamombudsmannens och Reklamombudsmannens opinionsnämndens förfarande   
KO:s arbete med att förhindra dold reklam på sociala medier försvåras då processen innan 
det eventuella domstolsförfarandet och domstolsförfarandet i sig troligen tar lång tid, delvis 
eftersom KO i dagsläget inte har någon möjlighet att bevilja biträden i PMD. Som ovan 
nämnt, finns dock RO och RON till hjälp på området. Även om deras rekommendationer 
inte utgör gällande rätt, är det många influencers som rättar sig efter deras utslag. Detta 
måste enligt vår mening innebära att RO och RON troligen anses inneha en respekterad 
ställning på området. För att ännu snabbare komma tillrätta med problemet kring influencer 
marketing går det härav att ifrågasätta om RO och KO skulle kunna samarbeta på något vis. 

                                                 
94 Konsumentverket, Remissyttrande: Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld (SOU 2018:1), 2018-05-04.   
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RO skulle exempelvis kunna titta på ärenden och sedan, gällande de ärenden denne tror att 
KO skulle kunna pröva, “hänvisa” ärendet till KO där det blir prioriterat och där RO då 
redan påbörjat en någorlunda utredning och tagit fram material som underlättar KO:s 
process.   

Det är dock osäkert hur detta skulle vara effektivt eller rimligt, eftersom att RO och RON 
tillsammans, som ovan nämnt, inte utgör någon statlig myndighet till skillnad från KOV och 
KO, utan endast är näringslivets egenåtgärd. Det går därför inte att säkerställa att RO och 
RON skulle göra ett sådant jobb som krävs eftersom att dessa inte är bundna av lagen på 
samma sätt som KO. Vad skulle exempelvis hända, om RO eller RON i ett av deras “fall” 
fäller en influencer, där PMD alternativt PMÖD i senare liknande situation med KO som 
part dömer helt annorlunda? Det finns därmed en risk för utgivandet av missvisande signaler 
om vad som är juridiskt korrekt och det är därför värt att erinra att RO och RON:s 
rekommendationer således inte utgör gällande rätt. RO och RON har hittills på detta område 
varit nödvändiga, men i dagsläget är rättsläget enligt vår mening i behov av rättslig 
vägledning från domstol. Det är kanske därför bäst att RO inriktar sig på att pröva sådana 
mål där juridiken inte räcker till och därmed inte kan vara vägledande, exempelvis gällande 
könsdiskriminerande reklam, där det endast finns ICC:s regler att iaktta.   

Även om RO:s uttalanden endast är rekommendationer går det med utgångspunkt i det 
ovan nämnda att ställa frågan, borde inte det faktum att RO fällde 22 influencers 2017 
ändock vara ett incitament till att KO:s överklagan bör prövas av PMÖD?   

  

7.2.4 Reklamidentifiering  
När det väl har konstaterats att MFL är tillämplig resulterar det i ytterligare svårigheter. 
Dessa rör de ovan nämnda rekvisiten i 9 § MFL.   

Som ovan stadgat är det första rekvisitet att det lätt, vid en snabb och flyktig överblick, 
ska stå klart att det är en framställning med ett kommersiellt syfte. Det råder inga tvivel om 
detta i sig, utan det svåra är att ha vetskap om hur marknadsföringen på sociala medier måste 
utformas för att uppfylla rekvisitet. Det framkommer genom Kissie-målet exempel på när 
rekvisitet inte anses vara uppfyllt, vilket var förekommande i det första blogginlägget och 
instagraminlägget (se bilaga 1 respektive 3). Av detta framgår att rekvisitet inte anses vara 
uppfyllt om det först i slutet av en text på en blogg blir klart för läsaren att det rör sig om 
marknadsföring. Likaså är det inte tillräckligt att använda hashtagen “#samarbete” för att 
rekvisitet ska anses uppfyllt vid marknadsföring på Instagram. Ett sätt att uppfylla kravet 
torde vara, i enlighet med det i fallet senaste blogginlägget (se bilaga 2), att det redan innan 
den löpande texten, men efter huvudrubriken, uttryckligen står att det är fråga om ett 
sponsrat inlägg, alltså fråga om marknadsföring. KO har dock överklagat detta och det är 
ovisst huruvida PMÖD:s eventuella dom kommer överensstämma med PMD:s uttalande. 
Detta uttalande av PMD, som således i Kissie-målet stadgar att “sponsrad post” utgör 
tillräcklig reklamidentifiering i detta avseende, är enligt vår mening ett relativt uttalat 
ställningstagande av PMD som dessutom blivit omnämnt i media. Det är med grund i detta 
därför intressant att se huruvida PMÖD håller fast vid detta stadgande vid en eventuell 
prövning av målet.   

Det andra rekvisitet utgörs av att en sändarangivelse ska framgå. Även här är det ovisst 
kring hur en sådan exakt ska presenteras för att rekvisitet ska anses vara uppfyllt. Härom 
finns, som ovan nämnt, dock två huvudprinciper för hur detta kan anses vara uppfyllt. I 
Kissie-målet blev influencern bland annat fälld på grund av avsaknad av sändarangivelse. 
Det framkom varken av det första blogginlägget eller instagraminlägget vem samarbetet var 
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med. I fallet stod det inte klart att det var Mobilpengar som samarbetet ingåtts med, även om 
deras hemsida var länkad och det var deras produkter som marknadsfördes. En möjlig 
anledning till att det i fallet inte ansågs räcka med att hemsidan var länkad skulle kunna vara 
att det första rekvisitet inte betraktades som uppfyllt. Om det tydligt framgår att 
framställningen utgör marknadsföring torde det dock, med stöd i vad som ovan presenterats, 
räcka med att influencern anger webbplatsen på avsändaren för att rekvisitet sändarangivelse 
ska vara uppfyllt.   

Vidare måste som nämnt även rekvisiten i transaktionstestet i 8 § MFL vara uppfyllda för 
att marknadsföringen ska anses varar otillbörlig. Skulle marknadsföringen däremot falla in 
under 11 och 22 p. svarta listan finns inget krav på att transaktionstestet måste vara uppfyllt 
då dessa marknadsföringsmetoder alltid anses vara otillbörliga. Vid tillämpandet av 
transaktionstestet måste det fastställas vem som ska anses vara genomsnittskonsumenten i 
fallet i fråga. Genomsnittskonsumenten när det kommer till influencer marketing är som 
ovan nämnt den representativa läsaren. I Kissie-målet fastslog PMD att 
genomsnittskonsumenten ansågs utgöras av kvinnor mellan 18-34 år. PMD stadgade 
följande;  

“Även om statistiken från Google Analytics alltså varken är 
fullständig eller helt tillförlitlig så ger uppgifterna enligt Patent- 
och marknadsdomstolen starkt stöd för att den genomsnittliga 
besökaren på Alexandra Medias blogg är en kvinna i åldern 1834 
år och en återkommande besökare. Dessa uppgifter har också 
bekräftats i förhör med bl.a. Alexandra Nilsson, Robin Stenman 
och följarna av Alexandra Medias blogg och Instagramkonto. I 
förhören har dessutom framkommit att det i huvudsak är samma 
personer som följer Alexandra Medias Instagramkonto och blogg 
samt att flertalet följare är vana användare av sociala medier i 
allmänhet.”   

Enligt vår uppfattning går det att ifrågasätta PMD:s bedömning av 
genomsnittskonsumenten. Till att börja med poängterar PMD att statistiken från Google 
Analytics inte är helt tillförlitlig, men använder sig trots detta av den som grund för 
bedömningen. Dessutom används bland annat Alexandra Nilsson som en källa för att stödja 
detta, vilket är värt att ifrågasätta då det inte kan anses objektivt eftersom hon är influencern 
i fråga. Enligt ovan framförd statistik 95  framkommer att de som i genomsnitt nyttjar 
Instagram är unga tjejer i åldern 12 till 15 år. Genomsnittskonsumenten borde därför, i varje 
fall gällande instagraminlägget, och dessutom med tanke på att influencern själv är ung, 
utgöras av en yngre genomsnittskonsument än den som PMD konstaterade. Enligt vår 
mening torde genomsnittskonsumenten, särskilt med beaktande av detta, därför utgöras av 
en yngre kvinna än 18 till 34 år. Att utgå från en genomsnittskonsument i åldern 15 till 28 
vore enligt vår mening mer rimligt, även om åldersintervallet fortfarande är brett.   

Som ovan nämnt antas att genomsnittskonsumenten är normalt informerad samt skäligen 
uppmärksam och upplyst, med beaktande av kulturella, sociala och språkliga 
omständigheter. Problemet här kan dock bli att genomsnittskonsumentens åldersintervall 
kan variera och det kan även vara barn som anses vara en genomsnittskonsument för en viss 
influencer, vilket det enligt vår uppfattning även är i Kissie-målet. Frågan blir här om det är 
möjligt att ställa samma krav på upplysthet på en ung genomsnittskonsument som en äldre. 

                                                 
95 Se under avsnitt 2.  
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Det går enligt vår mening inte att ställa samma krav på alla genomsnittskonsumenter när 
åldersintervallet är så pass brett.  Det går inte att ställa samma krav på en person som är 15 
år och en person som är 28 år. Det känns emellertid orealistiskt att ställa olika krav på en 
och samma influencers genomsnittskonsumenter och därav går det att ifrågasätta om 
åldersspannet är för brett. Det är även av vikt att beakta att en yngre genomsnittskonsument 
troligen är mer lättpåverkad till att göra ett icke-välgrundat affärsbeslut. För att bestämma 
genomsnittskonsumentens ålder torde det, ur en konsumentskyddssynpunkt, därför vara mer 
fördelaktigt att alltid utgå från den genomsnittskonsumenten med lägst ålder.  

  
7.2.5 Digitaliseringen i ständig förändring  

Gällande frågan om 9 § MFL:s anpassning är det viktigt att beakta digitaliseringens ständiga 
utveckling. Den statistik som framförts i uppsatsen visar på en ständig ökning av såväl 
användandet av sociala medier som förekomsten av marknadsföring på influencers kanaler. 
I dagsläget finns inget som tyder på att denna statistik skulle komma att gå i nedåtgående 
riktning, utan snarare komma att öka i framtiden med tanke på hur stor plats den nya 
tekniken har tagit i samhället. Teknikens snabba utveckling pekar på att det i framtiden finns 
risk för att det inte är samma hård- och mjukvaror som används då som nu. Detta medför att 
en eventuell modernisering av lagen idag, skulle kunna vara omodern redan om något år. 
Lagen strävar dessutom efter att vara medieneutral och en förändring av lagen är därför ur 
den synpunkten inte att anse som relevant.   

Vid beaktande av denna fråga är det härtill av vikt att ta hänsyn till det faktum att sociala 
medier är uppbyggda på olika sätt. En modernisering skulle i sådana fall kunna innebära att 
en omfattande ändring krävs för att alla sociala medier skulle komma att omfattas av lagen. 
Med utgångspunkt i detta är det snarare mer relevant att ställa frågan om vissa särskilda 
riktlinjer gällande varje typ av socialt medium bör utformas istället för att en modernisering 
av lagen sker.  

Dessa riktlinjer skulle kunna utformas som användarvillkor av varje enskild plattform. I 
dagsläget har varje plattform vanligen användarvillkor vilka måste godkännas av 
användaren innan denne får börja nyttja sociala mediet. Däremot finns, på de flesta 
plattformarna, inga särskilda villkor gällande marknadsföring på mediet. Införandet av 
sådana skulle underlätta för användaren, i dessa fall influencern, när denne vill marknadsföra 
en produkt på plattformen. Förfarandet skulle även kunna medföra ansvarsfrihet, om 
användarvillkoren utformas på ett ansvarsbefriande sätt, för plattformen när användaren 
godkänner användarvillkoren och därmed avtalet. Detta skulle även underlätta 
ansvarsfrågan gällande plattformens eventuella ansvar. Dagens lagstiftning innehåller dock 
inget utrymme för att sådana krav ska kunna ställas på plattformarna, utan villkoren måste i 
sådana fall frivilligt utformas av varje plattform.  

Riktlinjer gällande reklamidentifiering på sociala medier finns i dagsläget utformade av 
KOV och återfinns på dennes hemsida. 96  Med tanke på att problematiken, trots detta, 
existerar tyder det enligt vår mening på att riktlinjerna inte uppfyller dess syfte. Det går 
därför att ifrågasätta om riktlinjerna är tillräckligt tydliga och hur man eventuellt skulle 
kunna gå tillväga för att uppmärksamma fler influencers på dessa. Ett möjligt 
tillvägagångssätt skulle vara att KOV “marknadsför” sina riktlinjer på olika sätt, exempelvis 
genom ett samarbete med plattformarna. Sådan “marknadsföring” är också lätt att anpassa 
till det medium det gäller, samt att förändra i och med den pågående digitaliseringen. 
Huruvida detta skulle klargöra rättsläget är emellertid oklart om riktlinjerna anses vara 

                                                 
96 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 2015.  
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otydliga. KOV har dock, i sitt remissvar till SOU 2018:1, yttrat att den anser att rättsläget i 
dagsläget är för oklart för att det ska vara möjligt att utforma tydligare och mer lättillämpade 
riktlinjer varpå detta inte heller kan anses lösa problemet.97   

  
7.3 Ansvarsfrågan  

7.3.1 Inledning  
Efter det har konstaterats att en framställning utgör marknadsföring och att den brister i  
något av rekvisiten i 9 § MFL, och transaktionstestet i 8 § MFL är uppfyllt, uppstår frågan 
vem som ska ställas som ansvarig. Enligt 23 § MFL kan fler än näringsidkaren anses vara 
ansvariga. Dessa kan, som ovan nämnt, inom influencer marketing utgöras av influencern, 
förmedlaren och plattformen på vilken marknadsföringen publiceras. Ansvarsproblemet kan 
därmed förklaras som en konsekvens av förmedlarkedjan. För att någon ska kunna anses 
vara ansvarig enligt 23 § MFL krävs att rekvisitet “väsentligt bidragit” är uppfyllt, när detta 
skett är dock inte helt klart. Som ovan nämnt finns det viss vägledning att finna i praxis. 
Däremot saknas praxis som är direkt associerat till influencer marketing och de dit 
hänförliga parterna.   
  

7.3.2 Näringsidkaren och influencern  
Troligen är näringsidkaren och influencern i de flesta fall alltid ansvariga för den 
marknadsföring som de genererar. Eftersom att näringsidkaren alltid bestämmer vad och av 
vem som dennes produkter ska marknadsföras och att influencern alltid publicerar 
marknadsföringen så råder det enligt vår mening inte något tvivel om att de alltid är att anse 
som ansvariga. Även om influencern inte alltid medverkar till marknadsföringens 
utformning borde denne vara ansvarig för vad som publiceras på dennes kanal och därmed 
ha kravet på sig att se till så att framställningen är tillbörlig.   

I Kissie-målet valde dock KO att inte stämma näringsidkaren som i detta fall var 
Mobilpengar. Detta på grund av att syftet med stämningen, som nämnt, var att se hur långt 
mellanhändernas ansvar sträcker sig och inte huruvida näringsidkaren har något ansvar, då 
dennes ansvar redan står klart. Frågan ligger därmed inte heller på hur näringsidkarens 
ansvar ser ut utan mer på hur övriga parters ansvar är, och bör vara utformat. Det råder inte 
samma oklarhet gällande näringsidkarens ansvar som de övriga parternas när det gäller 
marknadsföring som har ett uttryckligt samband mellan näringsidkare och influencer. När 
det däremot inte föreligger något uttryckligt samband mellan dessa parter, exempelvis när 
influencern “som tack” för hemskickade varor visar detta på dennes kanal, blir bedömning 
mer komplex. Det är inte möjligt att hålla någon ansvarig för “marknadsföring” när det är 
ovisst om framställningen har ett kommersiellt syfte eller ej. Här blir bedömningen gällande 
om det rör sig om en framställning med kommersiellt eller redaktionellt innehåll av stor vikt. 
En diskussion angående ansvarsfrågan när det inte är klart om det rör sig om marknadsföring 
kan därför inte föras längre i denna uppsats.  

När det gäller influencerns ansvar torde denne, enligt vår uppfattning, ha motsvarande 
ansvar som näringsidkaren. Ansvaret skulle i detta fall kunna tänkas vara fördelat mellan 
näringsidkaren och influencern.  

                                                 
97  Konsumentverket, Remissyttrande: Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld (SOU 2018:1), 2018-05-04.   
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Något dock som blir brydsamt är när influencern har en sådan ålder där denne inte är 
myndig. Är det verkligen rimligt att ställa kravet på att en sådan influencer ska veta vad som 
är gällande rätt på området? Frågan om det istället är rimligt att ställa krav på 
vårdnadshavaren till den omyndige och om denne bör ha något ansvar för vad den omyndige 
publicerar på sin kanal uppstår här. I RON 1609-164 yttrade influencern Lisa Jonsson sig 
genom dennes vårdnadshavare, det var således vårdnadshavaren som förde Lisa Jonssons 
talan. Härav borde det till viss del kunna tänkas ligga på vårdnadshavaren att se till att en 
influencer som är omyndig inte publicerar något på dennes kanal som är att anse som 
otillbörligt enligt lagen, då denne sedan för den omyndiges talan vid eventuell stämning. 
Huruvida detta skulle vara fallet har dock inte prövats i domstol och det går därför endast 
att spekulera i frågan. Det torde dock problematiskt att kräva av en förälder att denne ska 
kontrollera vad deras barn gör och publicerar på sina sociala medier. Att erfordra detta blir 
troligen att begära för mycket och i dagsläget omöjligt med den lagreglering som finns.   

Det influencern kan tänkas göra för att slippa ansvar, som det enligt vår uppfattning tolkas 
av PMD:s dom i Kissie-målet, är att, istället för att kontrollfråga mellanhanden om inlägget 
är godkänt, fråga näringsidkaren som denne annonserar för huruvida marknadsföringen är 
godkänd. PMD prövar som ovan nämnt inte huruvida näringsidkaren är ansvarig för 
marknadsföringen eftersom att detta inte är något som är oklart och denne är därmed alltid 
ansvarig. Sökandet efter sådant godkännande skulle kunna tänkas minimera influencerns 
ansvar och därmed lägga det största ansvaret på näringsidkaren. Om influencern har fått ett 
godkännande från näringsidkaren, torde denne inte kunna ställas till svars för otillbörlig 
marknadsföring om näringsidkaren samtidigt bär ett större ansvar.   
  

7.3.3 Förmedlaren och plattformen  
Det är idag varken klart hur långt förmedlarens eller plattformens ansvar sträcker sig. En av 
de främsta anledningarna till att Kissie-målet prövades var enligt KO att se hur långt 
mellanhänders ansvar sträcker sig. Frågan går utifrån fallet inte att besvara eftersom att den 
inte är slutligt prövad, men är ändock värd att diskutera. I fallet utgörs mellanhanden av en 
förmedlare, det är därför ovisst om en plattform kan utgöra en mellanhand.   

I MD 1995:2 fastslogs att en tidning måste ta ett visst ansvar för införda annonser, även 
om tidningen inte tagit någon aktiv del i utformningen av dessa. Eventuellt skulle en 
plattform kunna likställas med en tidning i detta hänseende då plattformen, precis som 
tidningen, vanligtvis inte har någon aktiv del i hur marknadsföringen formges. Plattformen 
tillgodoser endast influencern med en sida där denne kan framföra marknadsföringen, precis 
som en tidning i vissa fall gör, men genom att göra detta torde ändock plattformen bära ett 
visst ansvar med stöd av MD 1995:2. Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att ställa 
samma krav på en plattform som en tidning. Detta då plattformen kan ha så pass många 
användare att det vore oskäligt att ansvariga på plattformen måste korrekturläsa allt som 
publiceras. Medan en tidning publicerar en mångfald av identiska exemplar publiceras på 
en plattform en mångfald av olika exemplar, vilket således skulle kunna tänkas göra 
jämförelsen väl långtgående. Tidningen har dessutom en ansvarig utgivare som kan ställas 
till svars för det som trycks i tidningen vilket möjliggör detta, en sådan saknar dock vanligen 
plattformarna. Precis som KO yttrar sig i Aktuellt98, tillsammans med Gustav Martner, 
behövs dessutom en lagändring för att vidare krav ska kunna ställas på plattformsägarna.   

                                                 
98 SVT, Konsumentombudsmannen: Det behövs lagändring kring dold reklam.  
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En förmedlarens ansvar har hittills endast prövats av PMD. Precis som ovan nämnt har 
domstolen lämnat KO:s yrkande gällande Tourns ansvar utan bifall. Tourn har i Kissiemålet 
utformat inlägget, vari nästan inga ändringar skedde av influencern innan inlägget 
publicerades första gången. En parallell kan här tänkas dras till Marianne Levins 
lagkommentar, där det framkommer att en reklambyrå måste anses väsentligt bidra, och det 
är därför aktuellt att ifrågasätta om inte Tourn är att jämställa med en reklambyrå då denne 
utformat inlägget. Domstolen ansåg dock varken att Tourn väsentligt bidragit, eller handlat 
på näringsidkarens vägnar. En central fråga är därför vad som är att anse som att väsentligt 
bidra samt handla på näringsidkarens vägnar, eftersom Tourn enligt PMD inte gjort detta.   

En betydande faktor i bedömningen torde vara i vilken utsträckning förmedlaren bidragit, 
en förmedlare som bidragit i liten utsträckning uppfyller sannolikt inte kraven gällande 
medverkaransvar i 23 § MFL, vilket enligt vår mening är rimligt. Det måste här anses vara 
upp till domstolen att bedöma detta i varje enskilt fall. Med utgångspunkt i detta kommer 
det bli intressant att se om KO:s överklagan prövas av PMÖD och huruvida deras bedömning 
kommer överensstämma med PMD:s dom.   

  

7.3.4 Ansvaret - de lege ferenda  
Med utgångspunkt i det ovan framförda kan det konstateras att ansvarsfrågan, i och med 
digitaliseringen och mellanhändernas framväxt, blivit allt mer komplex. I motsats till SOU 
2018:1 är mellanhändernas ansvar enligt vår mening inte tillräckligt reglerat. Hade 
regleringen varit tillräckligt anpassad till digitaliseringen hade detta aldrig bidragit till 
frågan gällande Tourns ansvar i Kissie-målet.  

Det oklara rättsläget som här föreligger bidrar till att rättssäkerheten försvagas. 
Rättssäkerheten är en viktig grundpelare i vår demokrati och innebär bland annat att 
rättsreglerna ska kunna förutses och att rättstillämpningen ska vara effektiv. Rättssäkerheten 
gällande denna fråga försvagas eftersom den juridiska tryggheten brister när individen inte 
vet vad som är tillåtet enligt lagen. Tourn har förmodligen i dagsläget ingen aning om 
huruvida deras agerande är tillåtet. KO menar att yrkandet gällande Tourns medverkaransvar 
inte ska lämnas utan bifall och har därför överklagat, samtidigt har PMD frikänt Tourn från 
förfarandet. Det är således upp till PMÖD, om denne meddelar prövningstillstånd, att avgöra 
vad som blir gällande rätt på området. I och med denna dom kommer rättssäkerheten 
förhoppningsvis att återgå.   

KO har svårare idag att göra någon ansvarig för marknadsföringen jämfört med hur det 
såg ut innan sociala medier blev stort, vilket försvårar KO och KOV:s tillsyn. För att 
liknande problem inte ska uppstå i framtiden är frågan huruvida det vore relevant och möjligt 
att ändra 23 § MFL, för att underlätta ansvarsproblematiken, aktuell. En bidragande faktor 
till problemet torde bland annat vara att 23 § MFL:s tillämplighet är oklar. Ur en 
konsumentskyddssynpunkt vore därför ett eventuellt svar på problemet att, för att bland 
annat underlätta KO och KOV:s tillsyn, göra en lagändring i 23 § MFL och avlägsna 
“väsentligt” ur lagtexten. En sådan ändring skulle göra det lättare att fälla medverkande till 
marknadsföringen, och bedömningen huruvida någon väsentligt bidragit, som enligt praxis 
har varit ganska svårbedömd, skulle inte längre behövas. Eftersom att uppsatsen till stor del 
tagit sikte på konsumenterna, och vad som är mest fördelaktigt ur en 
konsumentskyddssynpunkt, anses det därför vara mest fördelaktigt att ha möjlighet att fälla 
flera medverkande om så behövs för marknadsföringen än tvärtom.   
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Som tidigare nämnt anser Martner att det bör ställas högre krav på plattformsägarna,99 
vilket det också troligen skulle göra med denna föreslagna reglering eftersom att 
medverkansansvaret skulle bli vidare och lättare att tillämpa. Dock måste fortfarande 
plattformen ha bidragit till marknadsföringen, och huruvida tillhandahållandet av en 
plattform är att bidra till marknadsföring som sker därpå är diskutabelt. Det kanske som 
ovan nämnt är mer rimligt att plattformen endast eventuellt tillhandahåller riktlinjer för hur 
marknadsföring därpå ska ske, men sedan undkommer vidare ansvar. Utformande av sådana 
riktlinjer är som ovan nämnt inget som krävs, eller som plattformarna kan tvingas till, men 
det skulle kanske vara ett ansvarsfullt agerande av dessa och förhoppningsvis bidra till en 
större kunskap hos användarna. Enligt vår mening bör inte plattformen drabbas av att den 
tillhandahåller kanaler där influencers kan marknadsföra, då detta varken borde anses vara 
influencerns eller plattformens primära syfte. Inlägg på sociala medier kan i regel inte sägas 
ha kommersiella syften, utan snarare tvärtom.   

  
7.4 Egna reflektioner   

Det kan konstateras att gällande rätt har halkat efter i samband med digitaliseringen och det 
ökade användandet av sociala medier. Som ovan konstaterats är dock inte en förändring av 
9 § MFL rätt tillvägagångssätt för att åtgärda detta. Det torde därför ligga på domstolen att 
utforma praxis för att klargöra rättsläget gällande när det i marknadsföring på sociala medier 
tydligt framgår att innehållet är av kommersiellt syfte och när en sändarangivelse tydligt 
anses framgå. För influencern borde problemet idag inte ligga i hur marknadsföring inte får 
utformas utan snarare i hur marknadsföringen ska utformas för att anses vara tillbörlig. 
Väljer PMÖD att meddela prövningstillstånd i Kissie-målet borde rättsläget härefter bli 
klarare.   

Vi instämmer med utredningens förslag att utökade möjligheter för KO är nödvändiga 
för att komma underfund med problematiken kring marknadsföring på sociala medier. 
Sådana skulle underlätta tillsynen över marknadsföring på dessa medier och därmed även 
vara fördelaktigt ur en konsumentskyddssynpunkt. Det ska därför bli intressant att se vart 
SOU 2018:1 leder, då den tillsyn som i dagsläget finns kan tänkas vara relativt tandlös. Det 
som i huvudsak idag meddelas vid otillbörlig marknadsföring på sociala medier är 
förbudsföreläggande kombinerat med vite om part fortsätter med den otillbörliga 
marknadsföringen. Influencer antas dock ändra publiceringen i enighet med domstolens 
förbud, dock är skadan redan skedd när förbudet åläggs influencern eftersom att dennes 
läsare troligen tar del av marknadsföringen snart i tiden efter publiceringen.   

Precis som det framkommer av Kissie-målet, så kontaktar vanligtvis KO den influencer 
eller näringsidkare som publicerar otillbörlig marknadsföring, innan stämning sker, där 
dessa får möjlighet att rätta sig. KO valde att stämma influencern och Tourn efter kontakt, 
för att denne inte var nöjd med “rättelsen”, varpå stämning först skedde då blogginlägg två 
publicerats. Detta indikerar således på att två chanser ges, och det går därför att anta att det 
aldrig hade blivit någon process om blogginlägg två hade utformats på ett sådant sätt att KO 
ansett det vara tillbörligt. Det faktum, att KO inte väljer att stämma innan denne först 
kontaktat ansvarig för den otillbörliga marknadsföringen, kan tänkas bidra till att 
näringsidkare och influencers i dagsläget inte är rädda för att publicera dold reklam eftersom 
de kan besitta kunskap om att de efter tillsägelse får möjlighet att göra en självrättelse. Detta 
förfarande av KO sker troligtvis på grund av att det är ett enkelt och snabbt tillvägagångssätt 
för att bli av med otillbörlig marknadsföring. Någon särskild bevisning borde heller inte 

                                                 
99 SVT, Konsumentombudsmannen: Det behövs lagändring kring dold reklam.  
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krävs vid sådan kontakt. Den problematik som föreligger i samband med bevisbördan kan 
tänkas bidra till att stämning inte sker i första hand. Möjligheterna som föreslås till KO i 
SOU 2018:1 skulle kunna bidra till att flera stämningar sker och därmed göra tillsynen mer 
kraftfull.  

Som ovan diskuteras så är det värt att väcka frågan kring vad konsekvenserna skulle bli 
om 23 § MFL omformulerades och väsentligt togs bort från paragrafen. Ur en 
konsumentskyddssynpunkt skulle detta möjligen underlätta då en sådan lagändring av 
medverkansansvaret skulle göra det möjligt att ställa fler till svars för en otillbörlig 
marknadsföring. En sådan lagändring skulle inte heller vara för anpassad till mediet i sig, 
utan fortfarande vara teknikneutral. Enligt vår mening finns det vidare inte några särskilda 
risker för att detta skulle vara negativt i andra hänseenden. Det skulle förvisso vara lättare 
att komma åt mellanhänder även gällande andra marknadsföringskanaler än sociala medier. 
Problematiken idag är dock inte lika stor där, vilket kan förmodas bero på att mellanhänder 
och ansvariga vid exempelvis tidningar redan besitter god kunskap om vad som gäller. Nu 
gällande rätt beträffande marknadsföring på sociala medier måste däremot sägas, med 
bakgrund i vad som ovan nämnts, ha halkat efter den tekniska utvecklingen. Tillsynen över 
otillbörlig marknadsföring på sociala medier är i behov av att tas på större allvar. För att 
detta ska vara möjligt kan en ändring av 23 § MFL som föreslagits tänkas vara till hjälp på 
vägen, ur en konsumentskyddssynpunkt, då det som tidigare poängterats väger tyngre att 
konsumenterna måste skyddas eftersom de utgör den svagare parten.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte råder något tvivel kring att rättsläget 
idag är oklart. MFL är således tillämplig på influencer marketing, det gäller enligt vår 
uppfattning bara att figurera ut hur lagen ska användas och sedan utnyttja den på korrekt 
sätt. Detta sker på bästa sätt, både med beaktande av den fortgående digitaliseringen och den 
snabba utvecklingen av influencer marketing för att hitta nya sätt att marknadsföra, genom 
att domstolen med tiden, men sannolikt ganska snart, utformar praxis. I och med nya 
vägledande domar på området kommer troligen trenden att vilja marknadsföra dolt på grund 
av ökad trovärdighet vända, och kunskapen och rädslan för vad som händer om 
marknadsföringen sker på fel sätt arta sig.   
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