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Sammanfattning 

En stor del av den svenska befolkningen använder sociala medier dagligen och både 

redaktionella och kommersiella framställningar sprids på olika digitala plattformar. I samband 

med detta utvecklas ständigt nya marknadsföringsstrategier och influencer marketing är en av 

dem. Forbes1 meddelar att företag spenderar ungefär 255 miljoner dollar världen över på 

influencers varje månad.  

Influencer marketing förväntas att även fortsättningsvis växa som marknadsföringsstrategi 

på sociala medier och därför är det enligt oss angeläget att kasta ljus på somliga redaktionella 

konstruktioner med stor kommersiell effekt. Reklamlandskapet har förändrats och ett resultat 

av den fortskridande digitala utvecklingen är att även kommunikationssamhället ändras liksom 

marknadsföringsmetoderna. Marknaden har allt mer kommit att förflyttas till den digitala 

sfären och medieplattformar, därav har reklam i allt större utsträckning ökat på sociala medier.  

Allmänheten blir ständigt försedda med material på sociala medier och ibland kan det tyckas 

problematiskt att se vad det är för typ av budskap vi faktiskt tar del av. Vissa framställningar 

på digitala marknadskommunikationskanaler faller in under Marknadsföringslagen 

(2008:486), så länge det är framställningar med ett kommersiellt syfte. Problematiken på 

sociala medier är att många framställningar framstår som reklam kan emellertid vara 

redaktionellt innehåll och vice versa. Förekomsten av att dessa två typer av meddelanden 

sammanblandas är vanlig och gränsdragningen mellan marknadsföring enligt 

marknadsföringslagen och redaktionellt material kan tyckas svår med tanke på avsaknaden av 

vägledning men även gällande rätt på det specifika området. 

Uppsatsen ämnar granska marknadsföringslagens krav om kommersiellt syfte och ifall lagen 

förmår omfatta meddelanden på sociala medier vars budskap har för avsikt att påverka 

konsumenten. Detta är särskilt intressant då det i många fall inte framträder tydligt nog för 

konsumenten huruvida meddelandet är kommersiellt eller redaktionellt. I förarbete2 till MFL 

framförs explicit att lagens syfte bland annat ska tillgodose konsumentintressen. Lagstiftningen 

är teknikneutral och omfattar sålunda internet och sociala medier. Detta sätt att kommunicera 

och marknadsföra är en förhållandevis ny praktik och vi vill därför undersöka om MFL:s 

konsumentskydd är tidsenlig genom bland annat nuvarande lagstiftning, Kissie-domen3 och 

annan relevant praxis på ämnet. 

  

                                                 
1
 Forbes, Influencers Are The New Brands, 2016-10-05.   

2
 Prop. 2007/08:115 s. 62. 

3
 PMT 11949-16.  



 

Abstract 

In recent years, the use of social media has been ever growing among the Swedish population. 

Due to this, the use of both editorial and commercial content is also being increasingly spread 

on various digital platforms. New marketing strategies are constantly being developed and 

influencer marketing is one of them. Forbes4 reports that companies spend close to 255 million 

dollars on influencers every month and this growth is considered to continue to increase. 

Influencer marketing is expected to continue to grow as a marketing strategy on social  

media, therefore, we reckon it’s important to illustrate on some editorial messages with great 

commercial effect. The advertising landscape has changed, and the result of the progressive 

digital development is that the communication society has changes as well as the marketing 

methods. The market has transferred to the digital sphere and media platforms, thus advertising 

has increasingly enhanced on social media.  

With social media being used regularly in our society, it may seem problematic for the users  

to know which message being conveyed. Some statements on these digital platforms fall under 

the Marketing Act, as long as it is marketing with a commercial purpose. The problem on social 

media is that many presentations which appear as advertising on these digital platforms, can, 

instead be editorial content and vice versa. The occurrence of these types of messages being 

mixed together is common and the boundary between marketing according to MFL and 

advocacy can seem difficult in view of the lack of guidance but also valid law. 

This essay aims to examine whether The Marketing Act’s commercial purpose can regulate  

the messages in social media in order to differentiate which messages intend to influence the 

consumer. This is particularly interesting in many cases as it does not appear clearly enough 

for the consumer whether the message is commercial or editorial. In legislative history5 to 

Swedish marketing law, MFL, it’s explicitly stated that the intent of the law is, among other 

things, to provide consumers protection against unjustifiable advertisement. The legislation is 

technology-neutral which therefore includes the internet and social media. This kind of 

communication and marketing strategy is a relatively new practice. Therefore, we want to 

investigate current legislation including The Marketing Act’s consumerism through 

precedents6 to determine if it’s applicable on social media.  

  

                                                 
4
 Forbes, Influencers Are The New Brands, 2016-10-05.   

5
 Prop. 2007/08:115 s. 62. 

6
 PMT 11949-16.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Marknadsföring på sociala medier kan i många fall anses figurera i en gråzon relaterat till 

övriga traditionella medier. Om syftet är kommersiellt så omfattas marknadsföringen på sociala 

medier av marknadsföringslagen (SFS 2008:486) (MFL). Marknadsföring är ingen ny praktik 

och man har sedan tidigt 1900-tal använt sig av olika metoder för att utmärka en viss produkt 

eller tjänst från andra företag med liknande produkter. Coca Cola- tomten introducerades redan 

på 1920-talet som marknadsföringsfigur och det blev direkt till en stor succé.7 Olika tider 

kräver olika typer av metoder för marknadsföring och den tekniska utvecklingen och 

uppkomsten av sociala medier har inte bara skapat olika plattformar för människor att 

kommunicera med varandra, utan det har även lett till ett nytt marknadsföringsverktyg, 

däribland influencer marketing.  

Den 31 januari 2018 avkunnades domen från Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) i mål 

nr PMT 11949-16 (hädanefter kallad Kissie-domen) som är den första i sitt slag inom svensk 

marknadsrätt om sociala medier. Domen kan sägas vara ett konkret exempel på det faktum att 

marknadsföring på sociala medier kan anses problematisk. Domstolen fastslog att delar av den 

marknadsföring som Konsumentverket (KOV) tagit upp för anmälan ansågs bristande rörande 

reklamidentifikation och därmed lagstridig enligt 9 § MFL. Domstolen menar att det är särskilt 

viktigt att de kommersiella frågeställningarna kan urskiljas från det redaktionella innehållet 

som på sociala medier kan sammanblandas, men utöver dessa betydelsefulla anmärkningarna 

lämnas dock flera av de mer principiella frågorna rörande influencer marketing obesvarade.8  

MFL:s syfte att skydda konsumenter från att bli vilseledda och att förhindra otillbörlig 

marknadsföring får anses vara av principiell betydelse. Det kommersiella meddelandet är 

utgångspunkten för att MFL ska bli tillämplig på den aktuella framställningen. Emellertid 

uppstår frågan om vad det kommersiella syftet egentligen ska omfatta, då det i de sociala 

medierna föreligger en stor förväxlingsrisk mellan vad som är faktisk reklam och redaktionellt 

innehåll.  

Den tekniska utvecklingen har resulterat i nya former av samarbeten mellan näringsidkare 

och kända personer, s.k influencers. I sociala medier framställs därför marknadsföring på ett 

annorlunda sätt än tidigare i traditionella marknadskommunikationskanaler. Inte sällan ’matas’ 

läsare av inlägg som i juridisk mening inte är marknadsföring, trots ett i botten kommersiellt 

syfte, utan betraktas som opinionsbildning. Med anledning av fenomenet influencer kan 

gränsdragningen av det kommersiella budskapet och redaktionellt innehåll sägas ha flutit 

samman. Således är det aktuellt att utreda om nuvarande marknadsföringslagstiftning, vars 

syfte är att upprätthålla ett konsumentskydd, verkligen förmår omfatta det relativt nya 

fenomenet.  

 

  

                                                 
7
 Contentor, Så funkar Influencer marketing.  

8
 PMT 11949-16.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det finns en problematik med marknadskommunikation via digitala plattformar, främst på 

sociala medier, med anledning av den tekniska utvecklingen. Problematiken är också nära 

knuten till fenomenet influencer och gränsen mellan kommersiell persona och privatperson.9 

En utgångspunkt för denna uppsats är att det idag inte finns tillräckligt tydliga grundprinciper 

för marknadsföring på sociala medier och att marknadsföringslagens syfte brister avseende 

konsumentintresset.  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utifrån nationell gällande rätt undersöka tillika klargöra 

om denna i tillräcklig utsträckning omfattar marknadsföring på sociala medier eller ifall det 

behövs ytterligare reglering på området. Därför har vi för avsikt att närmare utreda det 

kommersiella budskapet inom marknadsrätten och hur det påverkar framställningar på sociala 

medier. Med detta avser vi att genom rättsliga normer synliggöra problemen och möjligheter 

som rätten ställs inför i regleringen av marknadsföring på sociala medier. Med uppsatsen 

undersöks särskilt följande frågor: 

1. Var går gränsdragningen mellan kommersiellt och redaktionellt meddelande enligt 

nuvarande lagstiftning?  

2. Kan den nationella lagstiftningen anses bristfällig gällande marknadsföring på sociala 

medier?  

3. Bör det kommersiella syftet i MFL vidgas? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att granska den svenska marknaden vad gäller marknadsföring på sociala 

medier utifrån relevant nationell gällande rätt och praxis. Vidare kommer vi att särskilt 

redogöra för det kommersiella syftet i MFL och vad som inryms begreppet. Visst utrymme 

kommer även att ges till internationella regler men inte till inlägg från utländska aktörer eller 

influencers. Då Sverige är med i EU kommer vi kortfattat att beröra EU-rätten. Vi har inte för 

avsikt att närmare beskriva den tekniska utvecklingen, men kommer att återge en 

grundläggande historisk framställning av utvecklingen hur marknadsföringslagstiftningen 

utvecklats från 1970-talet fram till idag. Ansvarsfrågan, vilken förvisso berör vår 

frågeställning, kommer att lämnas obesvarad. Detta med anledning av att den frågeställningen 

i sig är för stor för att kunna behandla rättvist i framställningen. Med sociala medier förstås 

hela den digitala sfären men uppsatsens fokus kommer att ligga särskilt på två plattformar, 

Instagram och bloggar. Uppsatsen kommer inte att beskriva konkret hur en ändring av 

lagstiftningen skulle kunna se ut och inte heller konkret föreslå hur bedömningen ska gå till för 

vilka redaktionella inlägg som ska anses kommersiella. Sanktioner och processuell ordning 

kommer inte heller att behandlas.  

 

1.4 Metod och material 

Rättsvetenskapen är normativ, vilket innebär att den grundar sig i samhällets normer och 

metoden uttrycker sig hur saker bör vara, i vissa fall får vara samt inte får vara. En 

rättsvetenskaplig analys måste därför omfatta rätten på ett påtagligt sätt. Sandgren anser att en 

viktig infallsvinkel inom rättsvetenskapen är att se till det praktiska arbetet och hur det 

bedrivs.10 Då vi vill undersöka ifall nuvarande marknadsföringslagstiftning är adekvat i 

förhållande till framställningar på sociala medier bedömer vi Sandgrens analys lämplig att utgå 

                                                 
9
 Käll, J., Sundström, M., Zare, E., Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam - 

slutredovisning., s. 8, 9, 157. 
10

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 16 f.  
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ifrån. Vid genomförandet av denna uppsats har vi valt två olika metoder för att besvara vår 

frågeställning:  

 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I syfte att utreda om gällande rätt är tillräcklig kommer denna uppsats ha sin utgångspunkt i 

den traditionella rättsdogmatiska metoden. Det har debatterats vad den rättsdogmatiska 

metoden faktiskt är, men traditionellt sett anses metoden beskriva gällande rätt. 

Rättsdogmatiken som metod, kan delas upp i två sidor, å ena sidan redogörs det för gällande  

rätt, å andra sidan att rätten systematiseras bestående av bland annat regler. När den 

rättsdogmatiska metoden används utgår man från ett begränsat antal källor, vilket är lag, 

förarbeten, prejudikat och doktrin. Detta innebär att svaren på de juridiska problemen söks i de 

auktoriserade rättskällorna.11 Sandgren framhåller att rättsdogmatikens syfte är att redogöra för 

gällande rätt. Denna beskrivning avser att tolka samt fastställa gällande rätt men också att 

systematisera rätten.   

Metoden har tilldelats kritik, just på grund av att det anses som nästintill omöjligt att granska  

hur specifika rättsregler appliceras i praktiken. Därav används rättsdogmatiken endast i de fall 

som vill fastslå gällande rätt.12 

Vår uppsats berör marknadsrätten och för att fastslå gällande rätt kring detta område anser  

vi att den rättsdogmatiska metoden som huvudmetod, är relevant för vårt ändamål.  

  

1.4.2 Rättsanalytisk metod  

För att fullgöra uppsatsens syfte används även en rättsanalytisk metod. Denna metod anses mer 

obunden än den rättsdogmatiska metoden och uppfattar den rättsvetenskapliga 

argumentationen som fri.  Rättssystemet betraktas också som öppet och utan  “rätt svar” eller 

“bäst svar” på rättsliga dilemman. Således omfattar en rättsanalytisk metod inte enbart att 

fastslå gällande rätt utan syftar till att analysera rätten vilket också innebär att kritisera den. 

Istället för den mer traditionella rättsdogmatiska metoden ges här visst utrymme till värderingar 

genom att exempelvis analysera material med förvald infallsvinkel. Perspektivet kan 

förslagsvis vara feministiskt, sociologisk eller diskursanalytisk.13  

Ett rättsanalytiskt arbete innebär en variationsrikedom i material och medför därmed ett rikt 

analyserande underlag av olika ämnen. Med anledning av att materialet innefattar flera olika 

källor kan det orsaka viss problematik vad gäller urvalet och därför behöver viss avvägning 

göras liksom kan inverka på vilka slutsatser underbyggda materialet. Sedermera krävs, liksom 

vid andra metoder, att materialet är rationell och av relevans för arbetet.14 

 Flertalet utvalda rättsfall kommer att utgöra empiriskt underlag. I ett rättsanalytiskt arbete 

ska rätten analyseras och tveklöst då avgöranden från dömande institutioner då dessa är en del 

av gällande rätt.15 Materialet syftar sålunda till att ge oss kunskaper om hur nu gällande 

lagstiftning tolkas och tillämpas i praktiken för att förmå oss att åstadkomma en mer vid analys.  

 

1.4.3 Material 

Vår uppsats bygger främst på material som har sitt ursprung i nationell marknadsrätt, men även 

reglering från EU-rätten. Det är angeläget att poängtera att det finns flertalet rättskällor som 

                                                 
11

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 48 f.  
12

 Zamboni, M., Korling. F, Juridisk metodlära, s. 24. 
13

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 50 ff. 
14

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 51 f. 
15

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 51. 
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bör ligga till grund för uppsatsens riktning. Med det sagt kommer EU-rätten inte presenteras 

djupgående, utan vi har som mål att endast använda oss av EU-rättsliga källor för att förklara 

den historiska bakgrunden till nationell lagstiftning. 

Utöver de internationella rättskällorna kommer uppsatsen bestå av rättsvetenskaplig doktrin. 

Undantaget ovanstående rättskällor kommer riktlinjer från KOV samt beslut från 

Reklamombudsmannen (RO) och dess opinionsnämnd (RON) att redovisas, som i detta fallet 

är vägledande, då uppsatsämnet är förhållandevis nytt. Detta för att komma närmare en lösning 

på de diverse problemområden som föreligger marknadsrätten i samband med digitaliseringen 

och sociala medier. Gällande urvalet av material har vi genom uppsatsens gång haft ett kritiskt 

förhållningssätt, trots att detta har varit svårt. Rättspraxis rörande marknadsföring på sociala 

medier har endast berörts fåtal gånger, b.l.a. Kissiedomen16 därav har denna tyngd i vårt arbete. 

Vi kommer även använda oss av rättsvetenskapliga artiklar och andra elektroniska källor för 

att underbygga vår argumentation.  

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel kommer bakgrund och ämnesval att presenteras översiktligt 

liksom problemformuleringar och frågeställningar vilka vi valt att fokusera på. Vidare kommer 

även uppsatsens syfte, avgränsning, metodval, använt material och slutligen disposition att 

redogöras.  

I det andra kapitlet kommer vi att presentera sociala medier som begrepp och beskriva dess 

innebörd. Därtill redogör vi för ett urval av marknadsaktörer som är aktiva på de digitala 

plattformarna. Vi kommer även hänvisa till fenomenet influencer och beskriva den bransch 

som har etablerat sig på sociala medier, d.v.s. influencer marketing.  

Därefter, i det tredje kapitlet, avser vi att beröra den lagstiftning som är avsedd att reglera 

marknadsföring. Här behandlas därför EU-rätt och ICC:s regelverk innan MFL redogörs för.  

Som avslutande del i detta kapitel avhandlas särskilt det kommersiella syftet men även 

begreppet framställning samt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL).       

Det fjärde kapitlet behandlar främst det s.k Kissie-fallet, men även beslut från RO och RON. 

Här följer komprimerade ärendekoncentrat av de, för att uppfylla uppsatsens syfte, valda fallen. 

Femte kapitlet avser analys av tidigare kapitel samt innehåller egna sammanfattande 

kommentarer.  

I det sjätte kapitlet besvaras frågeställningarna i en slutsats och avslutas med egna 

reflektioner.  

 

 

  

                                                 
16 PMT 11949-16. 
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2. Sociala medier 

 

2.1 Vad är sociala medier? 

Sociala medier är ett samlingsnamn för de kommunikationskanaler som möjliggör användarnas 

tillgång till att direkt kommunicera med varandra, via text, bild eller ljud. Dessa medier, som 

främst finns tillgängliga på internet, grundar sig i att kommunikationen är flersidig.17 Till 

begreppet räknas bl.a. bloggar, chattprogram och medier som går ut på att ladda upp bilder. 

Begreppet sociala medier används framförallt för att särskilja “de nya medierna” från de mer 

traditionella sådana, som exempelvis tidskrifter och radio. Det som främst utmärker sociala 

medier är som ovan nämnt att kommunikationen är flersidig. Om användaren delar material 

med sina följare och sedan svarar på inläggets kommentarer, blir det en aktiv kommunikation. 

Men lika väl kan en användare välja att vara passiv genom att endast läsa materialet som finns 

tillgängligt på den aktuella kommunikationskanalen och varken vara skriva eller besvara 

kommentarer. Användaren på sociala medier behöver inte välja vilken roll den vill ta, utan kan 

växla mellan att vara en aktiv användare eller en passiv sådan. Detta innebär att det kan tyckas 

svårt att utläsa om man är användare eller publik till skillnad från de mer traditionella 

medierna.18 

I statens medieråds skrivelse19 beskrivs det att sociala medier är under ständig förändring. 

Det dyker hela tiden upp nya kanaler och nya plattformar som utvidgar begreppet. Den 

gemensamma nämnaren är dock att utan användare eller läsare så skulle plattformarna inte 

existera. Till skillnad från vissa traditionella medier, som trots bristen på läsare eller användare, 

finns kvar på marknaden.  

Sociala medier var till en början ämnade för enkel textkommunikation men funktionerna 

har idag breddats och olika kategorier av sociala medier har olika användningsområden.  

Därmed kan det tyckas svårt att förklara vilka specifika medier som räknas in under begreppet. 

Vi kommer i denna uppsats rikta in oss på två typer av sociala medier, Instagram och blogg. 

Instagram är en mobilapplikation för fotodelning och beroende på användarens 

sekretessinställningar kan kontot antingen vara tillgänglig för allmänheten eller privat och 

endast synlig för användarens godkända följare. En blogg beskrivs däremot som en digital 

dagbok vars innehåll kan bestå av både bilder och text, ofta i löpande form med längre och mer 

utförliga beskrivningar.20 

Antalet användare på sociala medier ökar markant från år till år.21 I en undersökning från 

förra året, baserad på svenskens internetvanor, uppgav 63% att de använde sig av sociala 

medier dagligen, vilket var en ökning från 2017 med två procentenheter. Den näst största 

applikationen var Instagram.22  

Sociala medier riktar sig inte endast till en målgrupp, åldersgrupp eller användarkrets. 

Oavsett intresse eller vad man vill få ut av användandet av sociala medier, finns det något för 

alla.  

 

 

 

                                                 
17

 Nationalencyklopedin, Sociala medier.   
18

 SOU 2018:1 s. 55-56.  
19

 Statens medieråd, Ungar och Medier 2017, 2017-05-23.  
20

 Nationalencyklopedin, Blogg.  
21

 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2018 - Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 9.  
22

 Internetstiftelsen i Sverige, Sociala medier- sociala medier används allt mer.  
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2.2 Influencer  

Influencers är idag ett globalt använt begrepp och yrkesverksamma med titeln finns över hela 

världen. Begreppet användas för att beskriva en person som i offentligheten använder sin eller 

sina sociala kanaler för att influera, det vill säga påverka, sina följare.23 En influencer arbetar 

som opinionsbildare och en typ av lobbyist24 vilken nyttjar sina kanaler för att sprida både 

kommersiella- och icke kommersiella meddelanden.25 Fenomenet influencer förstås vara å ena 

sidan kommersiell persona å andra sidan privatperson. Det kan vara svårt att uppfatta vilken 

roll som influencern intar när vederbörande publicerar vissa inlägg.26 Inläggen kan därmed vara 

av rent redaktionell karaktär som syftar till att informera läsarna om bl.a. händelser i 

influencerns liv eller diverse ämnen som konst och sport.27 Men de kan även vara 

marknadsföring på uppdrag av ett företag.  

I Kissie-domen beskrivs en influencer som “en mer eller mindre inflytelserik påverkare..” 

och det är den uppbyggda tilliten för influencern som gör att dennes beskrivningar och 

rekommendationer följs av läsarna.28 Enligt domen är  influencers olika inflytelserika och detta 

har flertalet orsaker, men främst beror det på hur pålitliga och autentiska dessa påverkare är. 

Läsarna har en stark tillit för dessa påverkare och dennes inlägg på sociala medier, oavsett om 

det är redaktionella inlägg eller betalda samarbeten.29 Därför är det viktigt att vara konsekvent 

i sitt agerande om de utspridda budskapen på sociala medier, så att detta starka förtroende inte 

upphör.  

De influencers som tjänar pengar på sina mediekanaler gör oftast detta genom s.k. 

samarbeten. Företag exponerar sina produkter eller tjänster på en noga utvald influencers 

kanaler och kan på detta sätt nå ut till valfri målgrupp genom att välja influencer efter 

ändamål.30 Denna marknadsföringsstrategi kallas för influencer marketing och kommer 

förklaras i nedanstående framställning.  

 

2.3 Influencer marketing 

Influencer marketing är marknadsföring, anpassad till sociala medier, som utförs av en 

influencer. Ett företag väljer ut en influencer vars följare matchar målgruppen till den specifika 

produkten eller varan som ska marknadsföras. Influencern förmedlar information om en viss 

produkt eller tjänst som därmed utgör reklam åt företaget. I de flesta fall sker denna typ av 

journalistik naturligt för en influencer, då marknadsföring är en stor del av innehållet i sociala 

medier oberoende av influencers fokusområde. Därför är det inte ovanligt om influencern själv 

har stor påverkan i den aktuella kampanjen, för att stärka trovärdigheten och göra den autentisk. 

Influencer marketing är egentligen inte en helt ny strategi inom medielandskapet och man har 

sedan länge använt sig av personer med förmåga att inspirera potentiella kunder för att öka 

konsumtionen. Grunden till detta är att om man litar på personen bakom budskapet, ökar 

trovärdigheten, trots att det rör sig om reklam.31 

                                                 
23

 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?  
24

 Influencer, Framtid.  
25

 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?  
26

 Käll, J., Sundström, M., Zare, E., Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam - 

slutredovisning., s. 8. 
27

 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?  
28

 PMT 11949-16 s. 29.  
29

 Marketing Week, Marketers’ frustrations, loyalty, social video ad.  spend: 5 killer stats to start your week, 2019.  
30

 Framtid, Influencer.  
31

 SOU 2018:1 s. 192. 
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Den vanligaste formen av influencer marketing sker genom s.k. samarbeten eller 

ambassadörskap. Metoden innebär att man väljer en redan etablerad person och gör denne till 

en ambassadör för sitt varumärke. Detta är ett mer långsiktigt tillvägagångssätt som oftast 

sträcker sig längre än sex månader. I detta fallet handlar det mer om att vara ansiktet utåt för 

en produkt eller ett varumärke istället för att endast marknadsföra. Då detta avtalsmässiga 

förhållande råder över en längre tid, ökar trovärdigheten mellan influencern och produkten, 

vilket i sin tur leder till större marknadsmässig genomslagskraft.32 Avtalen mellan företag och 

en influencer är högst individuella och det kan skilja mycket mellan olika avtalsparter. I de fall 

som inte handlar om längre ambassadörskap kan man tala om ”samarbeten” där det istället rör 

sig om  några få marknadsförings tillfällen. Ersättningen baseras på trafiken på mediekanalen 

och desto större influencer desto mer trafik förväntas nå plattformen. Detta innebär att företag 

som väljer att synas i en större och mer välkänd influencers kanaler, får betala mer för 

marknadsföringen, p.g.a. större inflytande i en viss konsumentgrupp.33 I andra fall tilldelas en 

influencer ersättning i produkter eller tillgång till en viss tjänst istället för en ren intäkt.34 

Genom s.k. affiliatelänkar, även kallade spårningslänkar, tjänar man pengar via annonser på 

sina sociala medier. Konceptet är provisionsbaserat och innebär att ju mer trafik webbplatsen 

får, desto mer intäkter kan man som influencer erhålla för marknadsföringen.35 Om företaget 

ersätter en influencer för uppdraget, oberoende om det är på företagets eller influencers 

initiativ, så är det marknadsföring och regleringen i MFL är tillämplig.36
 

I IRM:s årsrapport för 2018 framfördes det att reklaminvesteringarna i Sverige blev 

nästintill 82 miljarder kr. Detta innebär en ökning på 5,8% från år 2017.37 Det första kvartalet 

2019 påvisade ett resultat på 9,6 miljarder kr gällande medieinvesteringar.Trots att denna 

ökning inte är lika markant som mellan år 2017-2018 fortsätter dessa typer av investeringar att 

öka.38 I en undersökning av Interlaced uppgav att hela 84% av samtliga konsumenter litar på 

rekommendationer från människor som de känner till.39 

 

2.4 Kort om annan marknadsföring i sociala medier 

I ovanstående avsnitt redogjordes för vad som är influencer marketing vilket blivit en stor del 

av marknadsföring på sociala medier men det förekommer även andra typer av reklamåtgärder.  

Sociala medier är ovan nämnt en stor plattform för marknadsföring, men de finns somliga 

tekniker som anspelar på reklamtrötthet eller ett okritiskt tankesätt på de digitala plattformarna. 

Det är inte ovanligt att reklammakarna arbetar med dold reklam, d.v.s. det innehållet som har 

ett kommersiellt syfte men där den tydliga markeringen inte framgår. På sociala medier 

förekommer detta i stor utsträckning och p.g.a. det varierande innehållet är det inte helt enkelt 

för konsumenten att utmärka denna typ av reklam. Tumregeln är att om det vid en första anblick 

anses som reklam och det saknas markering för detta, är det dold marknadsföring.40 

Reklamombudsmannen (RO) och dess opinionsnämnd (RON) fattade år 2017, 22 fällande 

beslut gällande dold marknadsföring. Vid tio av dessa fall hade marknadsföringen utspelat sig 

                                                 
32

 SOU 2018:1 s. 193.  
33

 Daily Bits Of, Vad definierar en influencer och varför tjänar de så mycket pengar?   
34

 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 2015. 
35

 Influencers of Sweden, Affiliatemarknadsföring- så funkar det. 
36

 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 2015.  
37

 Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM:s årsrapport 2018: Reklammarknaden passerar 80 miljarder, 

2018.  
38

 Institutet för reklam- och mediestatistik, Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Tillväxten mattas, 2019.  
39

 Interlaced, Vad är influencer marketing? 
40

 Lunds Universitet., Barn och unga allt mer utsatta för dold reklam, 2017-12-19.  
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på Instagram. Föregående år, 2016, fälldes nio stycken influencers och den som har blivit fälld 

flest gånger, är influencern I.L.41 

Produktplacering är en annan vanligt förekommande marknadsföringsstrategi, inte minst på 

sociala medier. Numera är produktplacering tillåten, men tidigare var denna typ av 

marknadsföring inte tillåten med anledning av att  metoden ansågs främja kommersiella 

intressen på ett sätt som bedömdes otillbörligt. Regleringen kring produktplacering återfinns i 

6 kap. Radio- och tv lagen och gäller såväl på de traditionella medierna som de “nya”.42 

När man talar om produktplacering kan det delas in i fyra kategorier av produktplaceringar 

och reklamen framställs olika i alla exempel. Det gemensamma är att metoden oftast använts 

för att undvika officiella reklamförbud. Genom att placera produkten på ett naturligt sätt, väl 

synligt i bild, kan man låta allmänheten tro att de tillhör verkligheten.  

Avsikten är att budskapet inte ska framstå som reklam.  Produktplacering i sociala medier kan 

vara svårupptäckt på grund av det redaktionella innehållet som utgör en stor del av 

informationen som sprids på plattformarna. De leder i många fall till att reklamen blir dold. 43 

  

                                                 
41

 Karlen, M., Rekord i smygreklam - 16 influencers underkänns, DI Digital, 2017-12-17. 
42

 Eltell, T., Åberg, J., Reklamjuridikguiden,. s. 130.  
43

 SOU 2018:1 s. 194-196.  
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3. Lagstiftning och etiska regler 

 

3.1 Kort om EU-rätten 

EU-lagstiftning är, i rättshierarkin, överordnad nationell rätt med anledning av Sveriges EU-

medlemskap.44 Således har EU:s reglering företräde om den kolliderar med inhemsk rätt, vilket 

benämns som företrädesdoktrinen.45 Det är inte bara den nationella lagstiftningen som hämtats 

från europeisk marknadsföringsrätt, utan svenska tillsynsmyndigheter såsom RO och KOV, 

tillämpar också regelverket. Ett av de mest väsentliga direktiven för nationell marknadsrätt är 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder 200/529/EG som ligger till grund för ändringarna i 

2008 års MFL. Syftet är att säkerställa konsumenternas och näringslivets intressen samt 

motarbeta sådan marknadsföring som enligt direktivet anses otillbörlig. Direktivet syftar till en 

fullständig harmonisering inom hela EU gällande konsumenternas skydd mot otillbörliga 

affärsmetoder och de nationella reglerna får inte ge konsumenterna ett sämre skydd än de skydd 

direktivet ger. Däremot är det upp till alla medlemsländer att själva besluta om ett starkare 

skydd än det som återges i direktivet. Avsikten med harmoniseringen är att verka för den fria 

marknaden inom EU.46  

  

3.2 Kort om ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation  

The International Chamber of Commerce (ICC) är näringslivets huvudorganisation och 

bildades år 1919. Regler rörande reklam och marknadskommunikation publicerades för första 

gången av ICC år 1937 och uppdaterades senast år 2011. ICC:s regler gällande marknadsföring 

kan tillämpas på olika typer av reklam, både på varor och tjänster. Förutom dessa regler står 

ICC bakom uppförandekoder samt sponsring och marknadsföring på internet.47  

De av ICC publicerade reglerna för reklam och marknadskommunikation är ett regelverk 

som kan beskrivas som rättsligt oförbindande regler och betraktas snarare som normkälla för 

tolkningen av god affärssed. Artiklarna ger således uttryck för en inom näringslivet globalt 

sammanställd och vedertagen standard för vad som är god affärssed på området. Regelverket 

har ett stor inflytande internationellt och på nationell nivå efterföljs reglerna bland annat genom 

att domstolen i praxis48 åberopat grundreglerna som tolkningsunderlag.49 Vidare har 

lagstiftaren i Sverige likställt begreppet god marknadsföringssed, 3 § MFL, med god affärssed, 

art. 5 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.50 Vidare framgår det av 1 art. 1 st. 

att marknadskommunikationen ska vara laglig, hederlig och vederhäftig, samt inte utformas på 

ett stötande sätt. ICC:s normer har som primära funktion att verka förebyggande då de urskiljer 

förfaranden som anses strida mot god affärssed. Nationell gällande rätt och normerna ska verka 

i harmoni med varandra men inte sällan sträcker sig normerna längre än lagstiftningen.51 

 

  

                                                 
44

 1 kap. 10 § Regeringsformen (1974:152). 
45

 Warling-Nerep,W., Lagerqvist Veloz Roca, A., Bernitz, H., Sandström, L., Statsrättens grunder, s. 32. 
46

 Prop. 2007/08:115 s. 1. 
47

Gerhard, P., Marknadsrättens grunder, s. 43. 
48

 PMT 11949-16; MD 2005:11; MD 2012:7. 
49

 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder, s. 15; Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt., s. 54 ff.  
50

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt., s. 54 ff. 
51

 Svensson, C A., Stenlund, A., Brink, T., Ström, L-E., Carlén-Wendels, T., Praktisk marknadsrätt., s. 51. 
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3.3 Marknadsrätten i stort 

Den svenska rättsutvecklingen av en modern marknadsrättslig reglering har sin början genom 

tillkomsten av lag om otillbörlig marknadsföring (1970:412) år 1970.  Det var en häftig och 

kritisk debatt om rättsområdet som var grunden till införandet och utformningen av MFL och 

debatten präglades av konsumenters avsaknad av skydd. Sedan dess att lagen trädde i kraft har 

det i Sverige funnits bestämmelser som haft det övergripande syftet att skydda konsumenter 

mot otillbörlig marknadsföring. Tillsammans med den nya lagstiftningen inrättades KOV vars 

uppdrag var och är att föra tillsyn men även Marknadsdomstolen (MD) som specialdomstol.52  

Genom införandet av en vidsträckt generalklausul, vilken utgjorde en central betydelse i 

lagen, möjliggjordes att man kunde agera mot merparten former av reklam. Annan 

marknadsföring som stred mot god affärssed eller på annat sätt var otillbörlig mot konsumenter 

eller näringsidkare inbegreps.53 Därmed blev även konsumentskyddet en väsentlig del av 

regleringen vilket betonades i lagmotiven.54  

År 1976 uppdaterades lagen och har därefter ändrats ytterligare, inte minst med anledning 

av Sveriges medlemskap i EU.55 Debatten om marknadsföring har med tiden blivit mer 

nyanserad än vad den var på 1970-talet, inte minst med anledning av digitaliseringen, och har 

istället kommit att beröra särskilda frågeställningar.  Lagens utformning ändrades år 1995 i ett 

lugnare debattklimat och kom att bli mer fyllig då såväl rättspraxis och media utvecklats. 

Näringsidkares skydd mot otillbörlig marknadsföring lyftes och blev tydligare genom 

införandet av bestämmelser om bland annat vilseledande efterbildning.56   

Nuvarande marknadsföringslagstiftning har utformats med utgångspunkt i direktivet57 om 

otillbörliga affärsmetoder med krav på fullharmonisering.58 Med detta menas att lagstiftningen 

måste uppställa ett konsumentskydd som är i nivå med direktivet men Sverige är inte bunden 

att följa dess struktur eller terminologi.59 

 

3.3.1 Tillämpningsområde och syfte 

Syftet med MFL framgår av dess portalparagraf i vilken det anges att främja konsumenternas 

och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka 

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Lagen har alltså som 

primära syfte att tillvarata konsumentens intresse men sörjer även för att näringsidkare skyddas 

mot otillbörlig marknadsföring men även illojal konkurrens, som är ytterligare en dimension 

av lagen.60 Därutöver syftar bestämmelserna till att motverka handelshinder och säkerställa 

genomslaget av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. MFL är alltså tänkt att fylla tre 

huvudsakliga funktioner, att “skydda konsumenterna, näringsidkarna och samhällsintresset av 

fri rörlighet på marknaden och en väl fungerande konkurrens”.61  

Marknadsrätten är ett vidsträckt område och nuvarande reglering inbegriper hela 

näringslivet utan undantag för branscher eller distributions- och säljformer liksom 

                                                 
52

 Bernitz, U., Svensk och europeiskt marknadsrätt 2., s. 37. 
53

 Prop. 1970:57 s. 1 f. 
54

 Prop. 1970:57 s. 1 f; Bernitz, U., Svensk och europeiskt marknadsrätt 2., s. 37. 
55

 Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen., s. 41. 
56

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 37 f. 
57

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
58

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 38; Svensson, C.A., Den svenska 

marknadsföringslagstiftningen., s. 41. 
59

 Prop 2007/08:115 s. 56. 
60

 Prop 2007/08:115 s. 62. 
61

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 40. 



11 

distributionsled. Det finns dock kompletterande regler om utformningen av annonsering för 

åtskilliga områden, bland annat spel, tobak, alkohol och läkemedel. Det återfinns ingen 

begränsning för vilka slags medium lagen är tillämplig på och den anses därför till exempel 

även gälla på Internet.62 Marknadsföringslagen ligger alltid som grund då marknadsrättsliga 

frågor aktualiseras och är heltäckande. Detta betyder att samtliga medier där kommersiell 

framställning kan spridas omfattas. Här inbegrips kommersiell marknadsföring på olika 

plattformar på internet såsom bolagens egna hemsidor, sociala medier som Facebook, 

Instagram och Snapchat. Det gäller även övrig digital media som exempelvis nyhetssidor och 

bloggar. Lagen är också heltäckande i det hänseendet att begreppet produkt, som används i 

lagtexten, inkluderar flera typer av köpeobjekt och kan ses som ett paraplybegrepp inom 

området.63 

Frågan huruvida marknadsföringen är otillbörlig aktualiseras först senare då det 

inledningsvis måste avgöras ifall framställningen faktiskt är att betrakta som marknadsföring i 

juridisk mening.64 Här finns i lagen flera uppställda krav varpå ett av dessa är att 

framställningen måste vara ett kommersiellt meddelande, 3 § MFL.65 Att förstå begreppet 

marknadsföring är en viktig del för att förstå lagens räckvidd och kom att utvidgas genom 2008 

års lagändring. Utvidgningen innebar att allt som utgör otillbörlig affärsmetod numera omfattas 

av begreppet. Med termen affärsmetod förstås även de former av annonsering som är angivna 

i den s.k. svarta listan66 vilka är under alla omständigheter otillbörliga.67  

Således gäller MFL för hela näringslivet, för alla typer av köpeobjekt och medier, 3 § 6 st. 

MFL. Av samma bestämmelse framgår att den även gäller för samtlig kommersiell reklam och 

annan marknadskommunikation vars syfte är att främja avsättning eller anskaffning av 

produkter, inbegripet eftermarknaden. 

I propositionen68 till 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring har lagstiftaren särskilt 

påpekat konsumentintresset. Regeringen valde att hösten år 2016 tillsätta en särskild utredare 

och under förra året offentliggjordes utredningen som behandlar en kartläggning av 

reklamlandskapet och hade däribland till uppgift att granska ifall nuvarande regelverk uppfyller 

de uppsatt målen avseende konsumentskydd. Utredningens slutsats var att det inte fordras 

någon lagändring, trots den digitala utvecklingen, utan regelverket är tillräckligt gällande dold 

reklam i förhållande till MFL:s syfte.69 

 

3.3.2 Allmänt om marknadsföringslagens uppbyggnad 

MFL har en grundläggande disposition och byggnadskonstruktionen för i Sverige tillämpade 

regler, gällande marknadskommunikation, är utformad med flera lager som kan jämföras med 

en lök. Inledningsvis återfinns de allmänna bestämmelserna om tillämpningsområde, syfte och 

definitioner av centrala termer för marknadsrätten. Därefter behandlas materiella bestämmelser 

som gäller den otillbörliga marknadsföringen, vilken bland annat svarta listan70 anknyter till, 

och slutligen stadgas regler om sanktioner och processordningen. 71  

                                                 
62

 MD 2000:8; MD 2010:30; SOU 2018:1 s. 69 f. 
63

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 47. 
64

 Jfr Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagen., s. 43. 
65

 Se även Levin, Marknadsföringslagen (2008:486), kommentaren till 2 § MFL, Karnov.  
66

 Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
67

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 48. 
68

 Prop 1970:57.  
69

 SOU 2018:1 s. 254 ff..  
70

 Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, s. 35. 
71

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt.,  s. 40. 
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Lagen är försedd med bland annat tre huvudsakliga generalklausuler, en vitessanktionerad, 

26 §, en klausul som tar sikte på aggressiv annonsering, 7 §, samt en som förbjuder vilseledande 

marknadsföring 8 §.72 För att en åtgärd ska anses som otillbörlig uppställs därtill krav om att 

åtgärden måste påverka eller sannolikt påverkar förmågan, hos den reklamen är ämnad, att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut, 6 § MFL. 

För att återgå till byggnadskonstruktionen av rättsregler, består den inre kärnan och grunden 

av svarta listan. Nästa lager är regelkatalogen med mer preciserade bestämmelser. De 

efterföljande tre lager av modellen är generalklausulen om god marknadsföringssed, 5 § MFL, 

annexlagar, och etiska regler som inte omfattas av MFL:s räckvidd.73 

Den s.k svarta listan avser 31 olika affärsmetoder som under alla omständigheter är 

förbjudna och kräver för den skull ingen bedömning gällande dess effekt. Bestämmelserna i 

listan ska enligt MD74 inte tolkas extensivt utan på området som inte helt tydligt omfattas av 

svarta listan tillämpas regelkatalogen och generalklausulen. Däremot är listan tillämplig för 

marknadskommunikation riktad till såväl konsumenter som näringsidkare enligt 4 § MFL. 

Detta innebär att den svenska regleringen är mer vidsträckt i detta avseende eftersom direktivet 

endast rör reklam ämnad gentemot konsumenter.75 

Merparten av de materiella bestämmelserna utgörs av regelkatalogen som är specifika 

förbud mot praktiskt betydande typer av olovliga marknadsföringsmetoder samt regler av 

påbudskaraktär. För att en marknadsföringsåtgärd ska betraktas som otillbörlig krävs att den 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, 6 

och 8 §§ MFL. Härvid görs det s.k. transaktionstestet för att fastställa om marknadsföringen 

haft en sådan effekt.76 

Generalklausulen, 5 § MFL, har sin bakgrund i tidigare årsupplaga av Marknadsföringslagen 

(1995:450) 4 § 1 st. MFL. Inför 2008 års lagändring infördes som sagt begreppet god 

marknadsföringssed, se avsnitt 3.2.3, vilken markerar de yttre gränserna för otillbörlig 

marknadsföring.77 Av bestämmelsen framgår det allmänna kravet som uppställs för 

marknadsföring. För att marknadsföringen som strider mot god marknadsföringssed ska anses 

som otillbörlig förutsätts att rekvisiten i 6 § MFL också uppfylls.78  

Som tidigare nämnt kompletteras MFL av speciallagstiftning för bland annat särskilda 

medier och då vissa köpeobjekt särskiljs. Syftet med speciallagstiftningen är i de flesta fall för 

att reglera rättsområdet för olika slags varor och tjänster hårdare eller i vart fall mer detaljerat. 

Här kan således möjligheterna till marknadsföring begränsas rejält, bland annat för tobak och 

alkohol.79 MFL:s räckvidd sträcker sig även utöver många annexlagar på så vis att 

marknadsföringskommunikation som strider mot lagstiftning eller är ägnade att resultera i 

lagöverträdelser anses strida mot god marknadsföringssed, den s.k. lagstridighetsprincipen.80.  

Vad gäller etiska regler som kan sägas vara en förlängd arm av MFL:s aktionsradie. Till 

dessa hör ICC:s grundregler, RO, RON, KO m.fl.. Nämnda funktioner kommer att beröras i 

avsnitt 3.2.9.  
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 Svensson, C A., Den svenska marnknadsföringslagstiftningen.,  s. 42. 
73

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 41 ff. 
74

 MD 2009:33; MD 2012:3. 
75

 Se Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, s. 22. 
76

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 43. 
77

 Prop. 2007/8:115 s. 68. 
78

 Prop. 2007/08:115 s. 144 f. 
79

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 149. 
80

 Prop. 2007:08/115 s. 70. 
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3.3.3 God marknadsföringssed  

Av 5 § MFL framgår att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. 

En marknadsföringsåtgärd som strider mot god marknadsföringssed är otillbörlig om den i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut, 6 § MFL.  

Vidare definieras god marknadsföringssed som god affärssed eller andra vedertagna normer 

som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter 

enligt 3 § 4 st. MFL.81 Speciallagstiftning såsom allmänna råd och föreskrifter av 

Konsumentverket, normer skapade genom praxis av MD, numera PMD, liksom internationellt 

allmänt vedertagna normer inräknas definitionen. Lagstridighetsprincipen är även viktig ifråga 

om god marknadsföringssed. Begreppets definition är dock föränderlig ur den synpunkt att ny 

domstolspraxis, uppförandekoder och vedertagna förändringar i branschpraxis påverkar 

termens bestämning.82 

Med god affärssed förstås frivilliga utomrättsliga regler som skapas i näringslivet och utgör 

god sed på marknadsrättsliga området. Normerna som åsyftas är främst ICC:s regler för reklam 

och marknadskommunikation, i enlighet med vad vi beskrivit ovan i avsnitt 3.2, kan sägas vara 

en för parterna slags frivillig reglering.83   

Av lagmotiven84 framgår, som tidigare angivet, att begreppet god marknadsföringssed har 

ett vidsträckt tillämpningsområde med ändamål att ta tillvara konsumenternas såväl 

näringsidkares intressen och tillkom då regeringen önskade täcka eftermarknaden. I 

bedömningen huruvida god marknadsföringssed efterföljts tas hänsyn till ICC:s regler, 

branschpraxis, utomrättsliga normer liksom råd och riktlinjer utfärdade av tillsynsmyndigheter. 

Utöver nyss uppräknade faktorer beaktas även rättspraxis och lagstridighetsprincipen. Här 

återfinns också ett allmänt krav på vederhäftighet.85 

 

3.3.4 Genomsnittskonsumenten och kravet på kommersiell effekt 

Av direktivet om otillbörliga affärsmetoder86 framgår att en viktig del inom ramen för 

bedömningen om en marknadskommunikation överskrider de i lagen uppställda krav om 

aggressiva och vilseledande affärsmetoder är att identifiera kretsen av mottagare. Domstolen 

måste alltså, i dessa frågor, bestämma vilka som är den krets som adresseras i reklamen likväl 

dess observationsförmåga. I detta ingår att bedöma vilka förväntningar som kan ställas på 

genomsnittskonsumenten.87 Begreppet genomsnittskonsument har av EU-domstolen88 

definierats vara en “...normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst, med 

beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer”.89 Beskrivningen får anses utgöra en 

måttstock av genomsnittskonsumenten i gruppen. Det är emellertid inte nödvändigt att 

identifiera genomsnittskonsumenten om marknadsföringsåtgärden klart framstår som 

otillbörlig och att den påverkar konsumentens köpbeteende.90  

                                                 
81

 Se även Prop 2007/08:115 s. 69. 
82

 Prop. 2007/08:115 s. 70 f; Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen., s. 47. 
83

 Prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
84

 Prop. 2007/08: 115 s. 68 ff. 
85

 Prop. 2007/08:115 s. 145. 
86

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
87

 Prop. 2007/08:115 s. 66 ff. 
88

 Se skäl 18 i direktivet; Mål C-470/93; Mål C-220/98; Mål C-210/96. 
89 Mål C-470/93; Mål C-220/98; Mål C-210/96; Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagen., s. 50. 
90

 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagen., s. 50.  
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Efter att ha fastslagit mottagarkretsen respektive genomsnittskonsumenten har dömande 

organ att utreda i vilken omfattning reklamen har påverkat mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut, se 7 och 8 §§ MFL. För att marknadsföringen ska anses vara aggressiv 

eller otillbörlig krävs alltså att det s.k. transaktionstestet utförs. Med det förstås att 

reklamåtgärden måste “påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut”.91 Av 3 § MFL framgår definitionen av begreppet affärsbeslut, vilken 

är vidsträckt. Således markerar transaktionstestet en nedre gräns för vad lagstiftningen 

innefattar.92 Utredningens93 motivering till utformningen, förutom direktivets tillämpning, 

härrör näringsidkares skydd av ekonomiska intressen liksom näringsidkares och konsumenters 

icke-ekonomiska intresse.  

Kravet på kommersiell effekt innebär att kommersiella budskap och andra 

marknadsföringsåtgärder ska vara ägnade att påverka efterfrågan på en produkt. Frågan om 

kommersiell effekt har dock sällan aktualiseras och prövats då den vanligen presumeras 

föreligga.94  

 

3.3.5 Vilseledande marknadsföring 

Det finns olika former av vilseledande marknadskommunikation och denna form av otillbörlig 

marknadsföring är den vanligast förekommande.95. Den grundläggande bestämmelsen om 

vilseledande marknadsföring är 10 § MFL och syftar till en viss typ av marknadsföring som 

genom framställningar och påståenden anses som vilseledande gällande näringsidkarens egen 

eller någon annan näringsidkares verksamhet. I 10 § MFL ges en uppräkning av framställningar 

som bestämmelsen särskilt rör men är enbart exempel och inte uttömmande.96 Listan har 

utformats för att i viss mån överensstämma med art. 6 direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder.97   

Bestämmelsen uppställer alltså förbud mot felaktiga påståenden eller påståenden som är 

vilseledande i övrigt avseende näringsidkarens egen marknadsföring. Förbudet tar även sikte 

på framställningar där information utelämnats eller föranleder missuppfattningar vilka framstår 

som vilseledande. Men bestämmelsen gäller dessutom, även om informationen är korrekt i sak, 

då annonsen utformning är ägnad att vilseleda eventuella kunder. Vidare är paragrafen 

tillämplig på efterköpssituationer.98  

Vad gäller framställningens allmänna utformning och fastställandet av om annonsen är 

ägnad att vilseleda konsumenterna är en helhetsbedömning nödvändig avseende 

marknadsföringens särdrag och dess omständigheter. Denna bedömning aktualiseras 

exempelvis då framställningens påstående i sig är korrekt men annonsen i sin helhet ger intryck 

av att vara mer förmånlig. Med begreppet framställning menas bland annat ord, bild och tecken 

och omfattar både muntliga som skriftliga framställningar.99 

I fråga om vilseledande marknadsföring är särskilt kravet på vederhäftighet av betydelse 

och innebär att annonsören är ålagd bevisbördan och ska påvisa rättvisande framställning i 
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 Prop. 2007/08:115 s. 108 f. 
92

  Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 41, 44 f. 
93

 SOU 2006:76 s. 211 och 313. 
94

 Nordell, P. J., Marknadsrätten – En introduktion., s. 116; Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 

45. 
95

 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 72. 
96

 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder., s. 32. 
97

 Prop. 2007/08: 115 s. 84. 
98

 Prop. 2007/08: 115 s. 84-85 och 148. 
99

 Prop. 2007/08: 115 s. 85.  
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marknadsföringskommunikationen. Det är i dessa mål alltså upp till annonsören att påvisa 

riktigheten i påståendet, bevisbördan är således omvänd.100 Detta har främst betydelse ifråga 

om produkters beskaffenhet samt prissättning. Bestämmelsen gäller enligt praxis och har 

aktualiserats av MD i flertalet avgöranden101. HD har även bekräftat102 att regelns 

överensstämmer med bevissäkringsteorin.103   

Som tidigare anförts är en annan viktig del i bedömningen om vilseledande marknadsföring 

att hänsyn tas till mottagarkretsen. I första hand ses det till hur konsumenterna uppfattar 

marknadsföringen men även näringsidkare inryms regelns tillämpningsradie.104 EU-domstolen 

har genom praxis105 fastslagit hur konsumenten bör betraktas i en sådan prövning, "en normalt 

informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument". Det vägledande 

ställningstagandet stadgas även i art. 6.1 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. En allmän 

förutsättning för att en vilseledande marknadsföringsåtgärd ska anses vara otillbörlig är att 

framställningen uppfyller transaktionstestet, som redogjordes i tidigare avsnitt,  enligt 8 § MFL. 

Huvudregeln är att varje marknadsföringsåtgärd ska bedömas var för sig och att 

efterhandskorrigeringar som vidtas vanligen är otillräckliga för att åtgärden ska godtas.106 Det 

till trots medges att viss hänsyn får tas vid bedömningen om vilseledande marknadsföring till 

kommunikationsmedlets begränsningar i tid och utrymme enligt 11 § MFL. Därför ska 

kompletterande åtgärder å näringsidkarens sida och framställningens samtidiga åtgärder 

beaktas i bedömningen om marknadsföringen är vilseledande. Följaktligen avviker man 

huvudregeln genom denna bestämmelse för att underlätta för olika kommunikationsmedier. 

MD uppmärksammade bland annat att bestämmelsens utformning vållar till att man frångår 

den vedertagna principen om att varje fall ska bedömas för sig. Samtidigt ställs höga krav på 

marknadsföringens tydlighet och regeln ska tillämpas restriktivt.107 

 

3.3.6 Reklamidentifikation och sändarangivelse  

I 9 § MFL stadgas två grundläggande krav, sändarangivelse och reklamidentifiering. Det 

sistnämnda har sitt ursprung i 1995 års MFL (1995:450) och syftet var att det skulle bli enklare 

för mottagaren att uppfatta det kommersiella innehållet, för att sedan ha valmöjligheten att ta 

del av framställningen eller avstå. 9 § 1 st. MFL anges det att all marknadsföring ska utformas 

på ett sådant sätt så det inte kan anses tvivelaktig att det gäller marknadsföring med ett 

kommersiellt syfte. Detta utgör kravet på reklamidentifiering.108 I praxis har det framkommit 

att det är konsumentens första intryck av innehållet som utgör budskapet, vilket innebär att 

oavsett vad för innehåll som inryms är det konsumentens första intryck som är det definitiva.109 

Reklamidentifikation har sin grund i art. 9 i ICC:s regler, som då visar att principen även har 

utvecklats inom näringslivet. Reklamen måste presenteras på ett sådan sätt att det inte kan 

uppfattas som redaktionellt innehåll.110 Med redaktionellt innehåll menas exempelvis nyheter, 
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 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen., s. 53. 
101

 MD 2012:7.  
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 NJA 2010 s. 48; JT 2010-11 s. 701 ff. 
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 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 85. 
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 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 75. 
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 Mål C 220/98.  
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 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2., s. 88. 
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 Prop. 2007/08:115 s. 89 f.; SOU 2018:1 s. 79. 
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 SOU 2018:1 s. 77. 
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 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 105. 
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 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen., s. 54 f.  
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samhällsinformation, politisk propaganda eller opinionsbildning av religiös samt ideell 

karaktär.111 

Kraven i 9 § 2 st. MFL reglerar sändarangivelse och innebär att det måste framgå vem det 

är som är ansvarig för reklamen112 Även denna regel är ett införlivande av ICC:s regler, 

närmare bestämt artikel 10. Rent generellt uppfylls detta krav genom att uttrycka vilken person 

eller företag det är som står bakom marknadsföringen, så länge det gör på ett tydligt och 

märkbart sätt för mottagaren.113 Reglerna som återfinns i 9 § 2 st. MFL kan göras fullständiga 

av 11p. och 22p. i svarta listan. 11 p i svarta listan avser dold reklam och 22 p. i svarta listan 

till om näringsidkare avsiktligt undanhåller att denne handlar för annan näringsidkare och 

dennes näringsverksamhet.  

Rekvisiten i 9 § MFL samspelar med varandra och vid risk för att missta marknadsföringen 

som redaktionellt innehåll, ställs det högre krav på sändarangivelse. Vilket innebär att om 

marknadsföringen anses brista i kravet om en tydlig reklamidentifikation, så ska uppgift om 

annonsören vara desto tydligare.114  

För att bristfällig reklamidentifiering ska anses som otillbörlig så måste rekvisitet  i 8 § MFL 

vara uppfylld, det så kallade transaktionstestet. Transaktionstestet riktar sig, som tidigare 

angivits, till mottagaren av marknadsföringen och 8 § MFL stadgar att marknadsföringen är 

otillbörlig om“...den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut”. Lagtexten syftar till mottagaren och för att påvisa vem denna anses 

vara används begreppet genomsnittskonsument. Däremot krävs det inte att 8 § MFL är uppfyllt 

om marknadsföringen anses som otillbörlig enligt 11 eller 22 p. i svarta listan.  

Vid tillämpning av bestämmelsen har det genom rättspraxis115 utvecklats ett krav om att den 

som är mottagare av marknadsföringen ska kunna identifiera reklamen med minimal 

ansträngning och således redan vid flyktig kontakt med framställningen avgöra om det är 

reklam eller inte. Som redan påtalats i detta avsnitt finns ett nära samband mellan 

reklamidentifiering och sändarangivelse, även om de är olika öppenhetskrav. Nordell menar 

härav att bristande reklamidentifiering i kommersiella framställningar inte kan bedömas ha “en 

tillräckligt effektiv sändarangivelse”.116   

 

3.3.7 Tillsynsfunktioner 

För att komplettera MFL, finns det flertalet organ som verkar för att hålla en hög standard 

gällande marknadsföring i Sverige. En av dessa är RO och drivs som en oberoende stiftelse, 

finansierad av näringslivet. RO:s arbete syftar till att bl.a. uppmärksamma och informera 

allmänheten gällande frågor riktade till marknadsföring och marknadsetik. RO grundades år 

2008 av b.la. Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Näringslivets 

delegation för marknadsrätt (NDM). Det dåvarande Etiska rådet mot könsdiskriminerande 

reklam (ERK) samt Marknadsetiska rådet (MER) sammanslöt sig också till RO vid instiftandet, 

trots att de redan, på uppdrag av näringslivet, varit etablerade på marknaden i 20 år. Vid skiftet 

överlämnade ERK och MER en extensiv praxis som idag tillämpas av RO.117  
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113

 PMT 11949-16 s. 46.  
114
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866.  
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All marknadsföring som riktar sig till den svenska marknaden och är av kommersiell 

karaktär, kan anmälas till RO. Likt MFL granskas inte religiös förkunnelse, politiska 

propaganda eller samhällsinformation. Det är ICC:s regler som ligger till grund för 

bedömningen, men gällande könsdiskriminerande reklam så har RO övertagit ERK:s 

bestämmelser.118 RO tar emot anmälningar från diverse mottagare bl.a. från allmänheten, olika 

myndigheter samt organisationer. När RO erhållit en anmälan underrättas den anmälda 

annonsören kring ärendet och har då möjlighet att yttra sig i frågan, men endast som detta anses 

som nödvändigt. RO kan avgöra i frågan, men om det är av svårare karaktär eller om fallet 

anses som principiellt viktigt så kan målet hänskjutas till RON, vilket är en nämnd bestående 

av olika personer med specifik kompetens gällande marknadskommunikation. Nämndens 

ordförande samt vice ordförande är utbildade jurister med domarkompetens, men övriga 

representanter i RON är en sammansättning av individer, vars enda krav är branschkompetens. 

Om RO anser att ärendet ska lämnas över till annan instans än RON är detta möjligt, om 

instansen då är bättre lämpad att döma i frågan, som exempelvis KOV.119  

KOV är den myndighet som arbetar centralt med konsumentfrågor i Sverige.  Verkets 

generaldirektör tillika KO svarar för de uppgifter som myndigheten har i uppdrag.120 KO:s 

verksamhet, som ingår i KOV, består av att tillvarata konsumentintresset genom övervakning 

likväl tillämpning av MFL och speciallagstiftning. Därtill tillämpar KO och KOV lagen om 

oskäliga avtalsvillkor (1994:1512). Rent allmänt ska KO och KOV bland annat bevaka 

marknaden från ett konsumentperspektiv för att stärka gruppens ställning på den aktuella 

marknaden.121  

Det finns huvudsakligen två kategorier av ärenden som KO handlägger, dels initiativärenden 

och dels anmälningsärenden. Med initiativärenden förstås ärenden som KO hanterar ex officio 

vilket bland annat har sin grund i den egna granskningsverksamheten. Den andra kategori av 

ärenden som KO handlägger är de som av utomstående anmälts till myndigheten. 122 Vidare 

finns även en möjlighet för KOV att föra en grupptalan vilket innebär att KOV representerar 

en grupp av personer med liknande intresse. Myndigheten kan även biträda enskilda 

konsumenter vid uppkommen tvist men med vissa förbehåll. För att KO ska förordnas biträde 

i båda de här fallen krävs att förutsättningarna ska vara av ett särskilt slag. Bland annat ska 

tvisten röra ett allmänt intresse av stor dignitet eller angå ett stort antal konsumenter.123  

Utöver den lagstiftning som finns har KOV även en kompletterande författningssamling 

bestående av föreskrifter och allmänna råd. Den förstnämnda är bindande och innebär att KO 

kan väcka talan mot näringsidkare som bryter mot föreskrifterna medan allmänna råd verkar 

som vägledning.124   

 

3.4 Särskilt om kommersiellt syfte  

Det kommersiella syftet är en för MFL bärande del och i bedömningen om framställningar är 

marknadsföring måste först konstateras om ett kommersiellt syfte föreligger. Av förklarliga 

skäl blir det också angeläget att besvara ifall det mellan annonsören och influencern finns ett 

avtal.125 Men hur definieras egentligen det kommersiella syftet? 
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3.4.1 Det kommersiella syftet och dold marknadsföring 

Som ovan nämnt krävs det att marknadsföringen har ett kommersiellt syfte för att MFL ska 

vara tillämplig.126 Vad som avses med begreppet kommersiellt syfte har egentligen inte ändrats 

avsevärt över tid. Av lagmotiven127 till 1971 års marknadsföringslag framgår att det var 

otillräckligt att publicera med ett klart kommersiellt motiv för att anses vara av sådan 

kommersiell art att den inte omfattades av grundlagsskyddet. Marknadsföringsåtgärden skulle 

alltså vara av utpräglat kommersiell natur för att ett ingripande skulle kunna ske utanför TF 

och YGL. Med detta innebär att reklamåtgärden “...vidtagits i kommersiell verksamhet och i 

kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål”. Idag kvarstår i stort 

sett denna syn på termen kommersiellt syfte och beskrivningen av termen återkommer i flera 

förarbeten.128 

Idag är den generella inställningen att det måste föreligga ett avtal mellan parterna. Denna 

syn har sin grund genom rättsfallet “Änglamarksspelet”129 där domstolen fastslog att 

yttrandefriheten är “oumbärlig för demokratin och ett fritt samhällsskick”. Resultatet av detta 

har blivit att ingripanden med stöd av MFL bör ske med måttlighet då det annars kan skapa 

hinder och försvåra näringsidkares möjlighet till opinionsbildning på internet. För att ett 

budskap ska anses vara kommersiellt i lagens bemärkelse och MFL tillämplig krävs att ett avtal 

har ingåtts enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (förkortas härefter AvtL). Alltså, utöver vad som ovan redogjorts för begreppet 

kommersiellt syfte fordras avtalsslut för MFL:s tillämplighet.130 Vidare kan fastställas att 

innehållet i marknadsföringen är avgörande i bedömningen om framställningen är av sådan 

kommersiell art att den inkluderas MFL:s bestämmelser.131 

Gränsdragningen för vad som är kommersiellt meddelande och en icke-kommersiell 

framställning är svår och bedömningen utgår från tidigare avgöranden då lagstiftaren undvikit 

att lagreglera detta.132 I många fall133 åberopas den positiva opinionsfriheten, tryck- och 

yttrandefriheten, vilken vid ytterst få tillfällen godtagits av MD. Därav kan det hävdas, som 

ovan nämnt, att MD presumerar att avsändaren har ett kommersiellt syfte. Argumentet går i 

linje med aktiebolagens vinstsyfte som stadgas i 3:3 Aktiebolagslagen (2005:551).134  

Dold marknadsföring är förbjudet enligt e contrario 9 § MFL och reglerna är samma oavsett 

vilket medium som reklamen produceras i. Det har framhållits att influencer marketing kan 

inräknas som sådan dold marknadsföring i den mån de uppfyller kriterierna för dold 

marknadsföring.135 Antingen kan marknadsföringen vara tydlig med omnämnd avsändare eller 

så kan reklamen vara dold. Det sistnämnda kan således vara svår att upptäcka och majoriteten 

av konsumenterna hade inte upptäckt den alls. Digitaliseringen sätter vår förmåga att tänka 

kritiskt på prov och ofta är sådan reklam väl integrerad i budskapet, vilket gör det betydligt 

svårare att utmärka den. Att linda in reklam i en journalistisk text  har ansetts kunna lura 
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konsumenterna till att tro att läsningen är av rent redaktionellt innehåll. På detta sätt ökas 

trovärdigheten bakom innehållet och läsarna använder inte sitt kritiska tänkande, som man 

annars gör det förekommer reklam.136 

Ytterligare ett förfarande där dold marknadsföring uppträder är i diverse medium genom 

produktplacering. Näringsidkare använder sig av kända personer eller tillställningar för att visa 

upp produkter för allmänheten. Det hänvisas inte till reklam på något sätt och det uppfattas inte 

som traditionell reklam av konsumenterna. Denna gråzon har även visats sig på sociala medier, 

inte minst Instagram, där detta kan tänkas förekomma i stor utsträckning. MFL hänvisar, som 

tidigare nämnt, till en tydlig markör i samband med marknadsföring men ändå återfinns dold 

reklam på sociala medier. En influencer iklädd ett specifikt varumärke, utan någon indikation 

på samarbete, kan vara dold reklam och som konsument är det i många fall svårt att inte bli 

förledd.137 

I juridisk mening är det reklam om den som publicerar framställningen på något sätt får 

betalt eller erhåller produkter, i utbyte mot marknadsföring. Likaså är det reklam om man 

länkar till produkter. Vid reklamsamarbeten på sociala medier måste detta markeras för att 

reklamen inte ska anses som dold marknadsföring.138  

 

3.4.2 Begreppet framställning 

Med framställning menas ett meddelande i text, bild eller motsvarande. Vidare ska 

kommunikationen angå näringsidkaren eller utbjudet köpeobjekt.139 I 12 § MFL stadgas att 

marknadsföring är vilseledande då näringsidkaren i en framställning erbjuder en viss produkt 

med prisangivelse men är i avsaknad av annan specifik information. Det följer därför av 

bestämmelsen en uppräkning av vilken information som ska framgå i marknadsföringen. Ett 

sådant köperbjudande föreligger då pris anges liksom utmärkande egenskaper av produkten. 

Flera remissinstanser ställde sig frågande till vad som faktiskt utgör ett köperbjudande och dess 

innebörd. I förarbeten till nuvarande MFL framfördes att det finns flera definitioner för hur 

begreppet ska uppfattas. Antingen så krävs att tre rekvisit ska vara uppfyllda eller två av dessa. 

För svensk del krävs det bara att två rekvisit är uppfyllda, framställningen är av kommersiell 

art och pris samt egenskaper omnämns för att betraktas som köperbjudande.140 

En förutsättning för en väl fungerande marknad är att konsumenten erhåller tillräckligt med 

information för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det ges i propositionen uttryck för att 

bristande eller otydlig produktinformation kan leda till att konsumenten väljer att avstå från 

köp och risken finns att näringsidkares avsättning på marknaden därmed också minskar.141 

Med anledning av den tekniska innovationen och att allt fler saker i samhället har 

digitaliserats förändras även sättet hur människor kommunicerar. De framställningar som 

publiceras på exempelvis Instagram och bloggar är idag fritt utformade och framhäver ofta 

produkters egenskaper i form av recensioner.142 Ibland är marknadsföringskommunikationen 

kommersiell och omfattar MFL:s tillämpningsområde men kan också vara av redaktionellt slag 

och då faller utanför radien.143 
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3.4.3 Förhållandet till tryck- och yttrandefrihet 

Den svenska tryck-och yttrandefriheten är en fundamental rättighet och stadgas som en positiv 

opinionsfrihet i 2:1 st. 1 p. 1 Regeringsformen (1974:152) (RF). Inom grundlagsskyddets 

tillämpningsområde faller per automatik massmedieföretag med traditionell verksamhet vilken 

skyddas av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL). Det finns även möjlighet för andra medier att frivilligt inrymmas TF:s och 

YGL:s tillämpningsområde. Rörande information som uttrycks via internet krävs att ansvarig 

utgivare är utsedd och särskilt utgivarbevis utfärdats 1:4 st 1 p. 1 d, 1:5 och 6:1 st. 1 YGL.144  

Rätten är dock relativ och kan begränsas genom lag, vilket framgår av 2:20 p. 1 RF.  

Kommersiell marknadsföring omfattas sålunda av tryck- och yttrandefriheten men yttrande i 

näringsverksamhet får begränsas med stöd av 2:23 st. 2 RF. Marknadsföring utgör till viss del 

en begränsning av den svenska tryck-och yttrandefriheten och förhållandet mellan de två 

rättsområdena är komplext. Då marknadsföring också är ett medel för opinionsbildning kan det 

vid strävandet att motverka otillbörlig reklam vara så att de två intressena kolliderar.145 Detta 

noterades bland annat i förarbetet146 till nuvarande MFL då frågan om det kan uppstå konflikt 

mellan lagstiftningarna vad gäller ingripanden mot otillbörlig marknadsföring tas upp. Frågan 

besvaras inte mer än ett konstaterande att låta vänta på den framtida rättstillämpningen, i 

eventuellt uppkomna tvister. 

Det svenska rättighetsskyddet är i ett internationellt perspektiv unikt stark och för Sverige 

är TF och YGL exklusivt tillämpliga inom sina områden. I de fall då framställningen inryms 

lagens syfte ska således enbart TF och YGL tillämpas.147 Om en framställning kan tänkas ha 

flera syften skall dessa skiljas åt så att icke-kommersiella omfattas av grundlagsskyddet och 

det kommersiella syftet prövas marknadsrättsligt.148 Genom grundlagsskyddets utformning går 

det en avgörande skiljelinje mellan reklam och annan marknadsföringskommunikation som är 

antingen kommersiell eller inte. Med anledning av att det saknas någon likställd reglering av 

icke kommersiell marknadskommunikation blir handlingsfriheten synnerligen stor. Därför är 

det något vanskligt att ingripa mot sådana marknadsföringsåtgärder. Om icke kommersiella 

framställningar görs i tryckt skrift, exempelvis traditionell media såsom en tidning, så kan 

reklamen endast angripas med stöd av TF. På motsvarande sätt används 

yttrandefrihetsgrundlagen vid icke kommersiella meddelanden i tv och radio.149 Vid ett flertal 

tillfällen har gränsen för vad som är grundlagsskyddad reklam och kommersiell sådan 

prövats.150 Det konstitutionella skyddet är dock som sagt begränsat.151  

Meddelanden avsedda att uppmärksamma, påverka värdering eller allmänt informera sin 

målgrupp är också en form av marknadsföring. Denna opinionsbildning inryms dock inte 

MFL:s räckvidd även om den torde ha ett, i allmänhet, kommersiellt syfte.152 MD fastställde153 

som tidigare nämnt att yttrandefriheten ska betraktas som en oumbärlig del för vår demokrati 

och vårt fria samhälle. Därmed måste ingripanden av MFL göras med försiktighet i samband 
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med näringsidkarens användning av övriga åsiktsyttringar på internet eller sociala medier. I 

detta avseende fastslog MD att yttrandefriheten stod högre i förhållande till marknadsrätten.  
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4. Rättspraxis och RO beslut 

 

4.1 PMT 11949-16  

I början av 2016 uppmärksammade KOV vad som de ansåg bristfällig som marknadsföring på 

A.N:s sociala kanaler, under företaget Kissie Media Sweden AB. Granskningen från KOV 

gällde två inlägg154 på A.N blogg, ett som publicerades i mars 2016 samt ett från april 2016. 

Ärendet gällde även ett inlägg155 på A.N:s Instagramkonto. Den ifrågasatta marknadsföringen 

avser reklam från företaget Mobilåtervinning i Sverige AB som erbjuder tjänster om 

vidareförsäljning av mobiltelefoner på sin webbplats. I det aktuella fallet så har A.N fått i 

uppdrag att marknadsföra företagets tjänster och har gjort detta genom att vädja konsumenterna 

till att skicka in sina gamla mobiltelefoner till Mobilåtervinning för försäljning.156  

Uppdraget har inkommit till A.N via mail den 29 februari 2016 med ämnesraden “Kampanj 

mobilåtervinning”. I mailet återfinns förslaget på utkast gällande marknadsföringen som A.N 

ska lägga upp på sin blogg samt sitt Instagramkonto.157 Mobilåtervinning bad A.N att anpassa 

texten “så det låter mer som “du”.” Ett första utkast skickades från A.N, som innehöll 

information om företaget och deras tjänster gällande vidareförsäljning av mobiltelefoner samt 

bilder när A.N uppvisar diverse telefoner. Inlägget döptes till “Tjäna pengar på dina gamla 

mobiler” och publicerades på A.N:s blogg158. KOV uppmärksammade bristande åtgärder i 

marknadsföringen då inlägget saknat tydlig information om att det gällde ett reklamsamarbete 

varefter inlägget redigerades något. Inlägget hade endast blivit försedd med en text i det högra 

hörnet som löd “Inlägget är i samarbete med” utan samarbetspartner i slutet av 

reklamidentifikationen. Det nya blogginlägget159 publicerades i dess ställe och märktes med 

“sponsrad post”. I samband med detta så publicerades det även ett inlägg på A.N 

Instagramkonto160 med en bild samt tillhörande text. Hashtagen “#samarbete” förekom i slutet 

av inlägget under Instagrambilden.161  

KOV ansåg att dessa tre inlägg utgjorde otillbörlig marknadsföring enligt 9§ MFL då A.N 

dels uppträtt felaktigt som konsument och dels varit bristfällig vid informationen gällande 

reklamidentifiering samt sändarangivelse enligt 9 § 1-2 st. MFL.162  

PMD prövade samtliga inlägg som KOV tagit upp för granskning och domstolen meddelade 

att det bör ställas ytterst höga krav på inlägg i sociala medier, när det kommer till kommersiell 

marknadsföring. Det ska tydligt framgå att det rör sig om ett betald reklaminlägg och att dessa 

går att urskilja från de inlägg som influencern endast har publicerat som redaktionellt innehåll. 

Trots att det inte finns ett uttryckligt krav på hur en reklammarkering ska göras, bedömer 

domstolen att markeringen ska placeras på en väl märkbar plats i inlägget för att rekvisitet i 9 

§ 1 st. MFL ska anses uppfyllt. Vidare framhåller PMD vikten av att mottagaren redan vid en 

flyktig kontakt ska kunna uppfatta att framställningen är marknadsföring. Vid bedömningen 

om reklamidentifiering är tillräcklig ser man till genomsnittskonsumenten och i det här fallet 

så ansåg dömande instans att genomsnittskonsumenten i sociala medier ska beskrivas som 

“...något mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att uppfatta 

frågeställningar i sociala medier är marknadsföring...”. Inläggen i detta fallet har markerats 
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med “I samarbete med”, “sponsored post” och #samarbete. Därmed anses 

genomsnittskonsumenten förstå att inläggen var av kommersiell karaktär enbart baserade på 

markeringarna som återfanns i både blogginläggen samt inlägget på Instagram.163  

KO har i sin anmälan uppgett att A.N felaktig uppträtt som konsument genom en otydlig 

reklamidentifikation då genomsnittskonsumenten varken omedelbart eller vid en flyktig 

anblick kunnat uppfatta innehållet som marknadsföring. De aktuella inläggen ska enligt KO:s 

talan ha en identisk utformning som de inläggen av redaktionell karaktär på A.N:s blogg.  

Domstolen anför att genomsnittskonsumenten, i det här fallet, förstått att inläggen rörde 

betald reklam och därmed uppfattat att inläggen inte var redaktionellt innehåll. Det har inte på 

något sätt framkommit att det är A.N:s personliga åsikter som beskrivs och därmed anses 

inläggen inte strida mot förbuden i svarta listan.164 

PMD fällde A.N för bristande reklamidentifikation enligt 9 § MFL på blogginlägg 1 

respektive inlägget på Instagram. Detta på grund av sin otydlighet vid reklammarkeringen.165 

Det andra inlägget (blogginlägg 2) som KOV ansåg som bristfällig ansåg dock domstolen som 

tillräcklig med sin markering om “sponsored post”, då markeringen var placerad i början av 

inlägget gjorde detta att läsaren vid ett tidigt skede kunna uppfatta inlägget som betald 

marknadsföring. I och med detta hade läsaren både möjlighet att avvika från inlägget beroende 

på det kommersiella innehållet, men även läsa vidare med vetskapen om reklamen som kommer 

uppenbaras i inlägget.166  

  

4.2 RO 1001-08  

RO har meddelat beslut i ett ärende där en anmälare uppfattade ett visst blogginlägg 

vilseledande, då det inte tydligt nog var utmärkt att blogginlägget var reklam. Rubriken löd: 

“Hur jag gick ner 16 kilo i vikt på 2 månader genom att använda 2 kostnadsfria produkter!” 

och blogginläggets beskrev bloggaren tillvägagångssättet för viktminskning med hjälp av några 

specifika produkter. Blogginlägget hänvisade till två hemsidor som erbjöd kostnadsfria prover 

för de aktuella produkterna.  Inlägget innehöll även prisuppgifter samt rabattkoder för att öka 

intresset för de proverna. Längst ner på sidan fanns det en klickbar länk med markeringen 

“Sekretesspolicy” och genom att klicka på länken kom kunden till en sida med uppmaningen 

om, att informationen på föregående sida inte var någon garanti på viktminskning, utan endast 

en återberättad historia från någon som använt produkterna.  

RO:s grundade sin bedömning på art. 9 i ICC:s regler och ansåg i det specifika fallet att 

blogginlägget inte uppfyllde kraven på sändarangivelse och reklamidentifikation. Bloggaren 

har varken reklammarkerat inlägget eller motbevisat att inlägget är ett reklamsamarbete. I art. 

5 ICC:s regler redovisas vilseledande reklam och denne får inte “innehålla framställning i ord, 

ljud eller bild som direkt eller indirekt- genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift- 

är ägnad att vilseleda konsumenten”. Inlägget måste även anses bryta mot art. 5 gällande 

vilseledande reklam då bloggaren upprepade gånger nämner hur effektiv produkten är, trots att 

detta inte stöds någonstans i inlägget.167 
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4.3 RON 1709-191 

I ett annat ärende har RON fattat beslut gällande ett reklamsamarbete som har utspelat sig på 

influencern I.L:s blogg under rubriken “Business on the go”. Inlägget var försedd med en 

markering som löd “I samarbete med Gant” och längre ner i inlägget fanns det bilder där I.L 

var iklädd Gants sortiment. På en utav bilderna håller I.L i en deodorant från märket LCC 

med bildtexten:  

 ”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 

morgonen, 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”. 168 

Att inlägget var reklam för Gant var tydligt, men RON ansåg även att det förekom ytterligare 

kommersiellt innehåll i samband med uppvisandet av LCC:s produkt med tillhörande länk till 

produkten på LCC:s hemsida. Därmed ansågs denna marknadsföring strida mot art. 9 i ICC:s 

regler, då det kommersiella syftet inte ansågs som tydlig gällande LCC:s produkter.169 

 

4.4 RON 1807-118 

Ärendet170 avsåg en anmälan av ett inlägg på I.L blogg som rörde influencerns semester och 

innehöll fem bilder. Flera bilder var av privat karaktär medan den femte bilden föreställde en 

produkt från I.L egna varumärke, LCC AB.  

I.L och annonsören, bolaget, bestred anmälan och framhöll att fotot som anmälan avsåg 

publicerats av I.L i rollen som företagsledare likväl entreprenör. I yttrandet erkändes vidare att 

fotot var kommersiellt och därför inte skulle anses utgöra redaktionellt innehåll och att det 

tydligt framgick att det var reklam av presentationens format. Bolaget och I.L påpekade 

dessutom att genomsnittskonsumenten av mottagarkretesen bör betraktas som något mer 

uppmärksamma än konsumenter i allmänhet och att hennes varumärke liksom verksamhet är 

så välkänt att det finns en medvetenhet om att hon har ett kommersiellt intresse i majoriteten 

av de produkter som hon på sina medieplattformar presenterar. 

RON fann att blogginlägget inte uppfyllde kravet på reklammarkering och därmed också 

stred mot ICC:s regler om reklam och marknadsföring. Nämnden hade som utgångspunkt, i 

bedömningen om framställningen ska anses utgöra reklam och ifall inlägget uppfyllde de krav 

som finns, hur framställningen var ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument. 

Hänsyn togs även till vilket medium som använts. RON menade att bloggar i huvudsak består 

av inlägg som kan jämställas med redaktionellt material och att det finns en påtaglig risk för 

att konsumenter blir vilseledda då innehållet i bloggar ofta varierar mellan redaktionella 

budskap, samarbeten och blandade sådana meddelanden. På den aktuella webbplatsen, I.L:s 

blogg, återfinns denna variation av framställningar. Nämnden ansåg därför att det vid en hastig 

kontakt med det aktuella inlägget kunde uppfattas vara en personlig framställning av 

privatpersonen I.L. Således fann RON att genomsnittskonsumenten inte  omedelbart kunde 

identifiera inlägget med reklam. 

I beslutet förklarade sig en ledamot skiljaktig men var överens med övriga fram till 

konstaterandet att bildinlägget utgör reklam. Ledamoten anförde att fotot var en produktbild 

och varumärket var synonymt med influencerns namn men också hennes medieplattformar. Av 
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detta skäl ansåg ledamoten att det skulle vara rimligen osannolikt om konsumenten uppfattade 

inlägget som något annat än reklam. Därtill underströk ledamoten att det mellan I.L och bolaget 

fanns ett nära samexisterande kommersiellt förhållande som resulterar i att diskussionen 

gällande vem som var avsändare blev onödig. Resonemanget utvecklades inte då anmälan inte 

omfattade frågan. 
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5. Analys 

Det kan efter vad som ovan redogjorts konstateras att marknadsföringslagen är tillämplig på 

internet och därmed sociala medier, se avsnitt 3.2.1. Även om det finns en etablerad gräns av 

vad som är kommersiella framställningar, föreligger en svårighet för var gränsen går då den 

från lagstiftarens sida är otydlig.  

I sociala medier framställs marknadsföring på ett annorlunda sätt än tidigare då 

digitaliseringen medfört nya former av samarbeten mellan näringsidkare och influencers. Av 

dessa samarbeten är det inte alla som faller inom MFL:s tillämpningsområde utan betraktas 

istället som redaktionellt material. Detta skulle kunna vara ett sätt för näringsidkare att komma 

runt lagen och nyttja den gråzon som idag existerar gällande marknadsföring i den digitala 

sfären. 

 

5.1 Marknadsföring på sociala medier 

I takt med att marknaden för influencer marketing ökar och blir allt mer populär, utvecklas 

frågor som kretsar kring det kommersiella syftet i MFL. På sociala medier förmedlas både 

kommersiella och icke-kommersiella meddelande vilket gör att gränsdragningen mellan dessa 

två typer av meddelanden, kan tyckas obestämd. För att en framställning ska bli föremål för 

MFL:s tillämpning krävs att materialet är av kommersiell natur. I annat fall omfattas 

framställningen inte av regelverket. 

Opinionsbildare på sociala medier har ett starkt grundlagsskydd i och med sin yttrandefrihet 

i YGL och skyddet omfattar olika områden som MFL inte täcker. Bara för att ett företag eller 

en produkt nämns i sociala medier behöver detta inte vara betald reklam, utan kan utgöra 

redaktionellt innehåll. Det redaktionella innehållet kan antingen vara positivt eller negativt 

riktad eftersom man i Sverige inte kan förtala ett företag i juridisk mening.171 Till följd därav 

är yttrandefriheten långtgående på sociala medier gällande produkter eller tjänster. Detta är en 

del av den problematik som uppkommer i samband med sociala medier, eftersom det kan 

tyckas svårt för konsumenten att veta vad som är redaktionellt innehåll samt kommersiellt 

innehåll.  

Bakom den betalda marknadsföringen finns det ofta ett avtalsmässigt underlag, d.v.s. ett 

uppdrag mellan en influencer och en näringsidkare. Avtalet kan sägas utgöra ett underlag som 

styrker det kommersiella syftet särskiljas mot ett inlägg av icke- kommersiell karaktär. AvtL 

reglerar avtal mellan näringsidkare, men det finns inget uttryckligt stöd för vad ett avtal faktiskt 

är. Anbud-accept modellen används i stor utsträckning och den förespråkar ett avtal som har 

kommit till stånd genom anbud och accept. Parterna ska ha viljan att ingå avtal med varandra 

och avsikten måste finnas från bägge parter vilket uttrycks i en viljeförklaring. Om ett 

uttryckligt avtal finns mellan näringsidkaren och influencern kan det anses mer simpelt att 

säkerställa ett kommersiellt syfte bakom marknadsföringen.172 

Ett avtal förenklar det bakomliggande budskapet av marknadsföringen, men i vissa fall 

skickar företag “gåvor” till influencers, likt pressutskick till tidningsförlag, i hopp om att 

produkterna kommer marknadsföras. I scenarion som dessa återkommer viss problematik 

eftersom det inte finns ett uttryckt avtal. Det blir svårt att göra något konstaterande i sakfrågan, 

men den uppenbara tolkningen skulle vara att det finns ett kommersiellt syfte, iallafall från 

näringsidkarens sida. Produkterna skulle indirekt kunna fungera som en uppskattning för att 

marknadsföra dem. Däremot skulle en influencer kunna påstå uppvisandet av produkterna 
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endast var av rent redaktionell karaktär och bör tolkas som en uppmaning till dennes läsare om 

exempelvis en ny produkt eller tjänst.173   

Konsumenter blir dagligen uppmanade till konsumtion av influencers på sociala medier, 

genom markerade samarbeten eller av mer otydliga kommersiella budskap. Detta genom enkel 

åtkomst till olika hemsidor genom klickbara länkar som leder direkt till de hänvisade 

produkterna. Ännu en gång är det viktigt att påvisa vilket innehåll som är av kommersiell 

karaktär. Innehållet i blogginlägget som togs upp till RON, se avsnitt 4.3, ansågs vara 

vilseledande då inlägget innehöll både ett kommersiell- och icke kommersiellt budskap. RON 

ansåg däremot att det endast förelåg ett kommersiellt syfte bakom hela inlägget och att den del 

som hänvisade till LCC:s produkter utgjorde dold reklam. Influencern använde sig av länkar 

som ledde till produkten och i samband med den positiva förklaringen ansågs det som 

marknadsföring.  

KOV har i sin skrivelse174 utformat en vägledning gällande marknadsföring i sociala medier 

och presenterar viktigheten till att vara tydlig när det kommer till betalda inlägg med ett 

kommersiellt syfte. Om ett inlägg anses vilseledande av konsumenter föreligger det dold 

marknadsföring. RO och RON har i flera ärenden uppmärksammat det kommersiella syftet i 

MFL och hur detta ska framställas på sociala medier i samband med 9 § MFL. I ett beslut175 

från RON nämns affiliatelänkar som ett sådant exempel. Länkens existens skulle kunna påvisa 

för genomsnittskonsumenten att det rör sig om marknadsföring och inte redaktionellt innehåll, 

men att detta inte är tillräckligt för att det ska vara övertygande. Det krävs att affiliatelänkarna 

samexisterar med en reklammarkering för att det ska uppfylla kravet i 9 § MFL gällande 

reklamidentifikation. Utmärkande särdrag för de olika inläggen skulle kunna vara annan 

rubriksättning eller annorlunda bildtexter.176  

  

5.1.1 Kissie-domen   

I Kissie-domen uttrycktes det för första gången i praxis att sociala medier ska falla in under 

MFL. Domstolen meddelade även att det måste ställas höga krav gällande tydligheten på 

reklam på sociala medier, dels för att mottagaren ska kunna avgöra om de vill ta del av 

marknadsföringen, dels för att marknadsföringen inte ska kunna misstas för att vara 

redaktionella frågeställningar. Domstolen fastställde att samtliga inlägg hade någon form av 

reklamidentifikation, trots detta ansågs två av dem otillräckliga. En tydlig reklammarkering 

anses enligt domstolen som högst nödvändigt, trots att det inte finns något uttryckligt krav på 

en sådan.177  

Problematiken kring begreppet kan förefalla trivial men blir svårare i praktiken med tanke 

på att man inte vet hur en reklammarkering i sociala medier bör göras. Domstolen ger i Kissie-

fallet inget generellt exempel på ett eventuellt utseende på en markering utan meddelar att 

kravet på reklamidentifiering  uppfylls om genomsnittskonsumenten, vid en flyktig anblick, 

uppfattar att inlägget innehåller reklam.178 Domstolen tar hänsyn till vilket 

kommunikationsmedium som använts och p.g.a. variationen i sociala medier och de olika 

förutsättningar för att framställa inlägg, vilket försvårar en specifikt konstruerad markering.179 
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Detta leder till att rekommendationerna kan variera från olika länder.180 KOV 

rekommenderar181 att markeringen bör placeras både i början och i slutet av ett inlägg. Denna 

markering bör även ha en annan utformning än den övriga texten i inlägget, det nämns förslag 

på antingen annat typsnitt eller färg för att den tydligt ska utmärkas från övrig text.182 Trots 

oklarheter kring vad som är en tydlig hänvisning på sociala medier, så meddelar domstolen att 

“sponsored post” är en godkänd reklammarkering och detta i enlighet med 9 § MFL.  

En influencer har idag en otroligt stor påverkningskraft och denna sträcker sig inte endast 

till mottagarnas konsumtionsbeteende. I Kissie-domen beskrivs en influencer som “...en mer 

eller mindre inflytelserik påverkare eller opinionsbildare som har ett nätverk av följare i 

sociala medier. En influencer kan bl.a. använda sociala medier för att uttrycka åsikter i olika 

frågor”.183 Men frågan är om denna utformning på fenomenet kan anses fullständigt? Enligt 

ovan anförda, se avsnitt 2.1, är en influencer beskriven som en opinionsbildare. En person med 

stort inflytande på en massiv publik, vilket gör dennes position på sociala medier otroligt 

kraftfull. Denna form av opinionsbildning har en stor påverkan på samhället, inte minst 

konsumtionen, vilket inte får glömmas bort. Domstolens beskrivning av fenomenet influencer 

är ofullständig då vi anser att tyngden inte ligger specifikt i fenomenet influencer utan i 

gränsdragningen mellan den kommersiella personan och privatpersonen.  

Definitionen av fenomenet influencer blir därför något svår att förhålla sig till. En influencer 

intar ju både rollen som kommersiell persona och privatperson vilka påverkar respondenten 

utan hänsyn till rollen som influencern intog vid uppladdning av inlägget. Vidare finns de 

influencers med egna bolag som ska drivas i vinstsyfte och det kan tänkas vara ett motiv att 

påverka så mycket som möjligt för nya samarbeten. 

Precis som den skiljaktiga ledamoten och I.L och LCC AB framför, se avsnitt 4.4, föreligger 

en symbios mellan influencern och annonsören. I flera fall så postas inlägg på sociala medier 

med kommersiellt budskap rörande influencers egna produkter och varumärken. Här uppstår 

sålunda frågan om även definitionen av fenomenet influencer brister. Det är även ofta 

förekommande, bland etablerade influencers, att de har egna bolag varför det ligger i deras 

intresse att genom samarbeten med andra näringsidkare presentera olika produkter och tjänster. 

Att därför enbart iaktta influencer marketing som ett marknadsföringsverktyg företräder 

förminskande i relation till deras uppenbara påverkansmöjligheter. I betänkandet184 medges 

den digitala utvecklingen och sociala mediers framväxt liksom uppkomsten av influencers. 

Resonemangen om att MFL uppställer ett fullgott konsumentskydd förefaller emellertid något 

svag och det kan nästan uppfattas som att utredningen är likgiltig inför influencers 

genomslagskraft. Med det sagt noteras att det förekommer en variation i hur en influencer 

presenteras och framställs, trots Kissie-domen och dess förklaring kring fenomenet.  

Sociala medier och influencers har lyckats framkalla en känsla av tillhörighet och tillit till 

de personerna bakom de digitala plattformarna. Genom innehållet får vi reda på vart de handlar 

mat, vilken typ av träningsform de gillar och vilka sidor de använder för semesterbokning. 

Läsarna litar på dem som de litar på vänner och familj och denna föreställning utan en verklig 

relation. Vi anser att uttrycket opinionsbildare inte är tillräcklig för att förklara deras påverkan 

och makt på internet och därmed är inte domstolens resonemang kring begreppet tillräckligt. 

Begreppet sträcker sig inte rent redaktionellt och därmed måste vi bredda begreppet och anse 

influencer som en kommersiell persona.  
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Genom Kissie-domen utmärks en ansats till ytterligare skydd för konsumenterna genom den 

beskrivna genomsnittskonsumenten på sociala medier. Den identifierbara gruppen ska 

tillgodoses i alla sammanhang som handlar om marknadsföring. Domstolen har även fastställt 

vikten av att markera de inlägg som är av kommersiell karaktär, detta för att inte kategoriseras 

som dold reklam. Det finns riktlinjer185 som ämnar förklara hur influencers bör hantera sitt 

innehåll i relation till sociala medier men bristen på vägledning är annars påtaglig. Tilläggas 

bör, att de existerande riktlinjerna må ge viss vägledning men det faktum att lagstiftningen, 

enligt oss, brister ger direktiven ett svagt utgångsläge. Riktlinjerna, som är från år 2015, 

behöver dessutom uppdateras med såväl ny som mer information på området. Trots att domen 

i Kissie-fallet inte löser all problematik på området, är avgörandet ett steg i rätt riktning. Därav 

blir domen även vägledande fram framtida fall, både nationellt och internationellt.   

 

5.1.2 Reklammarkering och sändarangivelse 

Lagstiftningen agerar som ett konsumentskydd beträffande reklamidentifikation samt 

sändarangivelse men bestämmelsen har blivit svårtolkad när det kommer till framställningar 

på sociala medier. Trots att både etablerade influencers och annonsörer, i skrivande stund, 

troligen är medvetna om gällande rätt och uppförandekoder saknas tydlighet kring hur 9 § MFL 

ska åtlydas. I föregående kapitel har vi hänvisat till praxis vilka påvisar att varken influencern 

eller annonsören vet hur inläggen bör se ut på diverse plattformar för att inte strida mot regeln. 

Oaktat avsikten huruvida influencern eller sponsorn avser följa lagen blir det svårt att utifrån 

nuvarande regelverk veta vad som krävs. Det torde dock antas att det fordras strikta 

markeringar för att lagens rekvisit ska anses uppfyllda. Frågan är bara hur en sådan markering 

ska se ut i praktiken? Domstolen har i Kissie-domen meddelat att markeringen “sponsored 

post” är godkänd enligt rekvisiten i 9 § MFL, men lämnar inga fler eventuellt godtagbara 

förslag på utskrivna markeringar. Det ska även förtydligas att det är konsumentens första 

intryck som är avgörande vid reklamens budskap, även i sociala medier.  

Dessa nya medieplattformar behöver anpassa sig till lagstiftningen, precis som de 

traditionella medierna har gjort under en lång tid. Marknadsföring i tidskrifter märks med ordet 

“annons” vilket uppmanar läsarna om betald marknadsföring.186 Samtidigt verkar det även vara 

svårt för de sedan tidigare upprättade medierna att hantera reklammarkeringar på internet.187 

Som branschpraxis188 har man i sociala medier använt sig av markeringarna “i samarbete med” 

eller “sponsrat inlägg” för att utmärka marknadsföringen från det redaktionella materialet. Om 

användningen av dessa ordval brukas kontinuerligt i samband med betald marknadsföring på 

sociala medier, kommer läsarna på ett snabbt och tydligt sätt förstå att budskapet har ett 

kommersiellt syfte. En sådan åtgärd skulle kunna leda till en minskning av risken för att 

förväxla marknadsföring med redaktionellt innehåll.  

Med anledning av digitaliseringen har nya samarbeten mellan näringsidkare och influencers 

uppstått vars relation inte bygger på ett i botten ingånget avtal. Det innebär således att det 

uppstått en viss svårighet att skilja på kommersiell persona och individen i sig. Det finns 

flertalet sätt att angripa den problematik som vi anser råder, att minska okunskapen på området 

är ett sådant exempel. Dessa metoder utgör dock inte ensamt lösningen på problemet. 

Utredningen189 presenterar att utbildning på ämnet är en lösning för att i viss mån få rätsida på 
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de brister som uppkommit med anledning av kunskapsluckor om regelverket kring 

marknadsföring. Nu gällande lagstiftning är redan teknikneutral, se avsnitt 3.3.1, och kan 

appliceras på sociala medier men för tillfället krävs det ett klargörande beträffande hur 

marknadsföringen ska formges på medieplattformar. Denna del är för oss väsentlig då det det 

finns en mängd framställningar som inte reklammarkeras trots att de omfattas av MFL. Genom 

att utveckla en lathund, beaktat de som redan finns, och utbildning  för hur reklamidentifiering 

och sändarangivelse enligt 9 § MFL bör ske, kan kunskapen på området hos de som producerar 

innehåll som influencer marketing öka.  Likt ordet “annons” i tidningssammanhang måste 

läsarna bli vana med markeringarna och för att göra detta på bästa sätt behövs en uppdaterad 

och utförlig rutin. Om marknadsföringen framkallas på ett sätt som inte kan förväxlas med 

redaktionellt innehåll, finns det en chans att influencers slipper hamna i rättstvister och 

konsumenter erhåller det tänkta konsumentskyddet i denna del.  

  

 

5.1.3 Särskiljandet av medium 

Av 11 § MFL framgår att hänsyn får tas till olika mediums beskaffenhet och dess tekniska 

funktionalitet, vid publicering av en framställning, i bedömningen om marknadsföringen är 

vilseledande. Lagstiftaren medger alltså ett visst avsteg från huvudregeln med syftet att 

underlätta för vissa kommunikationskanaler som har begränsat med tid och utrymme, 

exempelvis TV och radio. Därför ska kompletterande åtgärder å näringsidkarens sida och 

framställningens samtidiga åtgärder beaktas i bedömningen om marknadsföringen är 

vilseledande.190  

Paragrafen om kommunikationsmediets begränsningar har fått en viss kritik av 

remissinstanserna men ansågs nödvändig för att motsvara direktivet.191 Regeringens mål att på 

det här sättet gynna vissa kommunikationskanaler skulle kunna skapa en struktur av ojämlika 

prövningar och påkallar skiftande bedömningar beroende på medium. Denna del kan i många 

fall ifrågasättas eftersom det tydligt klargjorts från dömande instans192 att hänsyn måste tas till 

varje enskilt medium när det gäller möjlighet till utformning av marknadsföringen. Likaså blir 

även kraven som kan ställas på en enskild influencer något varierande varför förutsebarheten 

kan tänkas bli lidande. Näringslivet ges ett stort handlingsutrymme att utveckla sina plattformar 

och som nämnt finns mediekommunikationskanaler av diverse slag och ändamål. Funktioner 

som finns integrerade på plattformarna får en oproportionelig inverkan när dömande instanser 

avhåller från att ge vägledning där det är synnerligen nödvändigt för att bibehålla en rättssäker 

prövning av dylika spörsmål. Bedömningen skulle kunna bli orättfärdig om det tas en alltför 

stor hänsyn till mediets teknikaliteter istället för att främst beakta MFL:s syfte. Ytterligare ett 

faktum är att denna situation kan uppfattas som att MFL:s tänkta konsumentintresse inte 

behandlar alla medium lika, dvs är inkonsekvent.  

Ännu en utmaning med att lagstiftaren varit snål med vägledning vid bedömningar är att 

domstolarna193 verkar ta avstånd i att besvara frågan om medium och dess genomslagskraft, 

som inte berörs i det enskilda fallet, ska omfattas utav de kommunikationskanaler som 

avgörandet avser. Resultatet av detta blir av naturliga skäl att rättsläget på området blir oklart 

- vad gäller för vilken typ av media och kan en framställning vara mer vilseledande i ett medium 

än ett annat? Frågeställningarna kommer inte att behandlas ytterligare i denna uppsats men de 

anses vara så väsentliga att de i vart fall bör belysa. 
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Bestämmelsens utformning kan även tyda på att det generella informationskravet i 22 § 

MFL påverkas såtillvida att det i vissa sociala medier finns begränsade möjligheter att utforma 

inlägg och informationen därav brister. MFL har som grundläggande idé att näringsidkarna 

ansvarar för att själva utge tillräckligt med information till konsumenterna om sina utbjudna 

produkter.194 Det förekommer att en hänvisning bifogas för information som inte ryms i 

framställningen. Den aktualiserade frågan blir då om affilitaelänkarna kan vara ett godkänt 

tillvägagångssätt att delge information på enligt MFL. Länken betraktas vara av kommersiell 

natur först efter en sammantagen bedömning av framställningens syfte.195 Huruvida detta är en 

rimlig lösning tas inte ställning till även om det kan uppfattas något tafatt att rättssystemet låter 

medieplattformarna indirekt styra mängden av den första marknadsföringsinformationen 

konsumenterna nås av. 

Att i för stor utsträckning särskilja på olika medium skulle likaledes kunna medverka till att 

försvåra konsumenternas uppfattningsförmåga att urskilja redaktionellt meddelande från 

marknadsföring. Argumenten för detta bottnar i att inläggen skulle kunna variera mycket i 

utformning och innehåll på alla olika medieplattformar att det till slut nästintill blir omöjligt att 

förstå vilken framställning som kategoriseras som kommersiellt och icke kommersiellt 

meddelande. Det faktum att det inte finns ett egentligt allmänt krav på hur framställningen ska 

reklammarkeras försvårar även bedömningen. Ett sådant läge kan antas vara ett första steg mot 

att underminera MFL:s syfte om konsumentskydd.   

 

5.2 Marknadsföringslagens syfte i förhållande till fenomenet influencer  

Som ovan angetts uppställer MFL ett, vad som är avsikten, starkt konsumentskydd.196 Skälen 

till varför lagstiftaren avsåg att ha ett stärkt skydd mot olika marknadsföringsåtgärder, som 

kategoriseras otillbörliga, grundar sig bland annat i konsumenters och näringsidkares 

ekonomiska intressen.  

Enligt 1 § MFL är lagens syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i 

samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig 

mot konsumenter och näringsidkare. Lagstiftningen är främst inriktad på att ta tillvara 

konsumentens intressen men det anses också angeläget att skydda näringslivets intressen.197. 

I många fall198 är de betalda samarbeten utformade som recensioner av produkter eller 

återberättelse av en händelse i influencerns liv, snarare än enbart uppvisande av produkten som 

sådan. Innehållet i den marknadsförda framställningen är annorlunda i sin utformning jämfört 

med tidigare och en influencer kan ha en stark påverkansmöjlighet. Rent psykologiskt kan man 

se att respondenterna känner en tillit till influencern och marknadsföringen på ett annat sätt än 

till näringsidkare199 och vill efterlikna levnadsstilen, s.k imitationseffekten.200 Det innebär att 

även de inlägg som publiceras som inte inräknas MFL:s tillämpningsområde, om än har ett 

kommersiellt budskap, är en form av publicering som påverkar mottagarna till att köpa eller i 

vart fall utforska produkten eller tjänsten. Innehållet i reklamen varierar i hög grad vad gäller 

utformning och ser inte sällan ut som opinionsbildande inlägg. Situationen medför att 

nuvarande distinktion för vad som är kommersiellt respektive icke kommersiellt meddelande 

kan uppfattas orimlig. 
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Som användare av sociala medier, företrädesvis Instagram, förses man frekvent av inlägg 

som kan verka vara från samma tidpunkt med identisk rekvisita men publiceras vid olika 

tillfällen. Situationen är i sig inte ett bekymmer men då ena inlägget är reklammarkerad och 

det andra inte är det blir det svårt för konsumenten att avgöra om båda framställningarna är 

marknadsföring eller bara en av dem. Det finns även tillfällen då inläggen är identiska men 

reklammarkering endast gjorts på något av framställningarna. I januari i år lämnade KO in en 

stämningsansökan201 mot en influencer gällande publicerade foton på Instagram. KO anser att 

influencerns publicerade foton är marknadsföring och att de inte uppfyller kraven som uppställs 

i 9 § MFL då dessa inte har reklammarkerats. Bilderna är togs under en reklamkampanj rörande 

solglasögon som influencern ingick i och som vid  tidpunkten publicerades med märkning. 

Influencern har därefter återanvänt fotona utan att markera framställningarna. Målet har ännu 

inte avgjorts men avgörandet kan förväntas bli i viss mån vägledande vad gäller 

gränsdragningen för vad som är  kommersiella respektive redaktionella framställningar.  

Enligt en studie som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet har ungdomar 

svårigheter med att identifiera falska nyheter på internet. Studien visade bland annat att 

ungdomar mellan 16-19 år i Sverige tror sig vara kapabla att bedöma information på webben. 

Majoriteten av deltagarna uppgav också att de studerat och övat relativt mycket på källkritik i 

skolan. Av de medverkande 483 ungdomarna var det 88 procent som inte kunde skilja på 

nyheter och reklam i Sveriges mest populära dagstidning. De tonåringar som ansåg sig vara 

väldigt bra på att urskilja falska nyheter var de som presterade sämst.202 Ungdomarnas tendens 

att överskatta sin förmåga att kunna identifiera såväl avgöra om information på internet är riktig 

är något som kan tänkas vara nyttig kunskap i fråga om gränsdragningen för kommersiella 

framställningar. Med anledning av publicerade inlägg av influencers kan ha liknande innehåll 

oavsett om de är kommersiellt eller inte kan bidra till svårigheter för mottagarna att uppfatta 

vad som är marknadsföring. Särskilt mot bakgrund att 9 § MFL inte alltid efterlevs på bland 

annat sociala medier, framförallt Instagram och bloggar.203 Orsaken till frånvaron av 

markeringarna kan vara flera, däribland har reklamtröttheten diskuterats vara ett skäl.204 Vi 

upplever att det även förekommer en variation vad gäller var i annonsen reklamidentifieringen 

och sändarangivelsen skrivs ut. Vägledningen är dock något tydligare på den punkten då i vart 

fall framställningen ska utmärkas, läsligt, i början av inlägget då mottagaren måste ha möjlighet 

att välja om denne vill ta del av innehållet.205 Eltell framför dock att konsumenter fäster större 

tilltro till redaktionella meddelanden och framställningar vars innehåll är mer av 

“kompiskaraktär”.206 Syftet, enligt Dalquist och Wadbring, med influencer marketing handlar 

till stor del om att få marknadsföringen att egentligen inte uppfattas som just marknadsföring i 

traditionell anda. Dem grundar sitt ställningstagande på en beskrivning av vad influencer 

marketing är.207 Med deras ståndpunkt i åtanke kan utformningen av 

marknadsföringskommunikationen inte rimma väl med 9 § MFL.  

RO har i en intervju uppgett att det förekommer en diskrepans om synen på marknadsföring 

på sociala medier och offentliga rum som exempelvis Nordstan i Göteborg men har också 
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tillerkänt digitala sammanhang viss offentlig status.208  Vad RO menar med detta är inte helt 

klart, är ett av skälen till diskrepansen det faktum att användare av sociala medier kan välja att 

avfölja influencers och därigenom inte behöver bli exponerad för marknadsföringen? För lite 

mer än ett decennium sedan var i princip hälften av den svenska befolkningen positiva till 

reklam men har nu blivit reklamtrötta och knappa 20 % ställde sig positiva år 2017. Den yngre 

skaran är dock i större utsträckning positiv till marknadsföring. Reklamtröttheten som präglar 

landet har medfört att många installerat s.k adblockers för att hindra marknadsföring på sina 

plattformar.209 Tjänsten, om man nu kan benämna det så,  skulle kunna inbegripa det som RO 

syftade på angående möjligheten att undvika reklam. Poängteras bör att den dolda 

marknadsföringen växer med anledning av att näringsidkare då behöver finna nya vägar att nå 

ut till eventuella konsumenter. Idag är en influencer i många fall en given del av näringsidkares 

marknadsföringsstrategi och ofta kan användare av Instagram och bloggläsare ta del av inlägg 

där influencern fått exempelvis nya vårkollektionen i gåva av ett företag inom modebranschen. 

Det kan härvid hävdas att denna strategi från näringsidkarna är ett sätt att komma runt såväl 

adblockers och MFL vilket resulterar i att RO:s uttalande, eller argument om offentlig sfär för 

den delen, inte upplevs som välgrundat.  

De nya sätten att samarbeta på i sociala medier, inte minst på Instagram och bloggar, skapar 

även en viss förvirring av vad som är kommersiell persona och privatpersonen. Oklarheter 

kring detta blir ett sätt för näringsidkare, som använder sig av influencers för marknadsföring, 

att kringgå MFL då inläggen i så fall anses redaktionella och omfattas av det konstitutionella 

skyddet. Konsumentskyddet framstår ofullständig i denna del till följd av detta. 

Grundlagsskyddet bör givetvis även fortsättningsvis vara solitt men frågan är om inte vissa i 

nuläget redaktionella framställningar som har ett kommersiellt budskap och kommersiell effekt 

också bör falla innanför MFL:s syfte och tillämpningsområde.  

 

5.3 De lege ferenda, det kommersiella syftet 

Utifrån vad som tidigare framförts kan det fastslås att området är komplext, inte minst med 

anledning av kolliderande inhemsk lagstiftning och det kommersiella syftets definition men 

även digitaliseringen som sådan. Konsumentintresset är genomgående för MFL, vilket bland 

annat påvisats i tidigare kapitel, och vissa grundläggande principer och värden är tydliga. Till 

dessa värden räknar vi främst konsumentskyddet,  näringslivets intressen, den fria marknaden 

inom EU och principen om god marknadsföringssed. 

I betänkandet, som var avsedd att analysera och bedöma om nuvarande lagstiftning ger ett 

ändamålsenligt konsumentskydd, konstaterades att någon lagändring inte är aktuell.210 Enligt 

utredningen har den innovationen förvisso gett upphov till vissa frågeställningar om 

konsumentskyddets adekvans men att regelverket ändå omfattar de reklamåtgärder som det 

uppstått diskussion om. Behovet av en sådan kartläggning om reklamlandskapet som 

utredningen genomförde var således nödvändig.211  

Det förändrade reklamlandskapet lyfts särskilt fram i utredningen och man erkänner att det 

skett en ökad användning av digitala innovationer för såväl kommersiella som icke 

kommersiella framställningar. Vidare framhålls att det skett förändringar i hur medieinnehållet 

och marknadsföring sprids med anledning av smarttelefoner och surfplattor. Utredaren påtalar 
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också att företag allt mer använder sig av individanpassad reklam på sociala medier men att 

denna utveckling också har lett till att det vuxit fram tjänster som kan blockera annonser.212 

Dold marknadsföring får anses utgöra en stor del av utredningens kartläggning och det 

betonas att det finns en risk för att samarbeten inte tydligt nog markeras.213 Vidare hänvisar 

även utredningen till en rapport214 gjord av KO och KOV.215 I rapporten påpekas att dold 

marknadsföring har ökat i omfattning de senaste åren, framförallt på sociala medier och det 

blivit allt svårare att urskilja redaktionellt material och innehåll som utgör marknadsföring. Det 

är av vikt att konsumenter inte exponeras för dold reklam och av den orsaken prioriteras 

området av de nordiska konsumentombudsmännen. Den särskilda utredaren216 menar att dold 

marknadsföring inte kan lösas genom lagstiftning och MFL:s reglering är tydlig. Visst hopp 

fästs vid att medieplattformarna ska utforma verktyg och tillhandahålla matnyttig information 

till sina användare som kan underlätta för de senare. 

Av utredningen framgår att en problematik med dold marknadsföring är att det kan generera 

svårigheter för  konsumenter att fatta välinformerade val. Till följd därav ökar sannolikheten 

för beslut som konsumenten inte skulle ha fattat om de var informerade om att framställningen 

är marknadsföring.217 Här framträder det huvudbry som vi önskar belysa. Lagstiftaren har god 

kännedom om läget men anser inte att det är tillräckligt för att driva en lagändring. Dold reklam 

är viktiga att förhindra då det kan påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut 

och detta område är reglerat. Trots det underlåter regeringen att reglera framställningar av 

redaktionell art men med ett kommersiellt budskap som påverkar konsumenter i hög grad. 

Ingenstans i det gedigna och välskrivna betänkandet ges uttryck för om det kommersiella syftet 

skulle kunna vara föremål för utvidgning för att omfatta vissa, vad som idag betraktas som, 

redaktionella framställningar. Det kan tyckas anmärkningsvärt. I utredningen218 läggs fokus på 

hur den ständiga exponeringen av framställningar med kommersiella budskap påverkar 

konsumenter och om vederbörande i tillräcklig omfattning skyddas av de ingripanden som får 

göras med stöd av MFL. Lagstiftaren är införstådd med att den dolda marknadsföringen ökar 

och att detta är vanskligt. Likväl framhåller utredningen att problemet inte kan lagstiftas utan 

ska åtgärdas på andra sätt och att den marknadsföring som bör regleras redan är reglerad. Den 

särskilda utredaren vidhåller därigenom att nuvarande lagstiftning ger ett tillräckligt och 

fullgott konsumentskydd. Att utredaren med hänsyn till ovan beskrivet inte tar upp 

diskussionen om en förändrad definition av det kommersiella syftet skulle stärka 

konsumentskyddet är obegripligt. Vi delar utredningens mening om att MFL ger ett tillräckligt 

övergripande konsumentskydd för de framställningar som är föremål för lagens tillämpning. 

Således förutsätter vi att övriga bestämmelser tillfredsställer lagens ändamål att motverka 

otillbörlig marknadsföring. Med det sagt, vidgår vi att det tänkta konsumentskyddet inte förmår 

omfatta framställningar som uppenbart påverkar konsumentens köpbeteende och därmed 

ställer oss kritiska till begreppsbestämningen av det kommersiella syftet och överväger om det 

av den orsaken ska ske en reformering. 

MFL:s förhållande till TF och YGL är väsentlig såtillvida att gränsdragningen för vad som 

är kommersiellt meddelande inte är tydlig och ofta är framställningar på sociala medier 

blandade meddelanden. Tryck- och yttrandefriheten är en fundamental del av liksom i vårt 

                                                 
212

 SOU 2018:1 s. 354.  
213

 SOU 2018:1 s. 176.  
214

Konsumentverket, Vägledning- De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring, 

2016-05-10.  
215

 SOU 2018:1 s. 209.  
216

 SOU 2018:1 s. 255. 
217

 SOU 2018:1 s. 252. 
218

 SOU 2018:1.  



35 

samhälle och frågan om ifall Sverige i viss mån ska ge avkall på dessa rättigheter är svårlöst, 

varför vi väljer att lämna frågan obesvarad. Däremot torde understrykas att det finns ett behov 

av regelverk som inkluderar vissa former av vad som idag betraktas som redaktionella 

framställningar på Instagram, bloggar och sociala medier i övrigt. Begränsningen av tryck- och 

yttrandefriheten måste emellertid vara av ringa slag ifall det kommersiella syftet i MFL ska 

vidgas. Ett uppslag skulle kunna vara att framställningar där näringsidkare tar den initiala 

kontakten med influencers att i kommersiellt syfte etablera en relation, men inte ingår avtal, 

inryms ifall influencern agerar på grund av den kontakten. Vi medger dock att det finns 

bekymmer med ett sådant tillvägagångssätt, inte minst på grund av att många influencers idag 

är entreprenörer och har sina bolag sammankopplade med deras kommersiella persona. 

Situationen skulle kunna göra att fokus i för hög grad hamnar på vilken av näringsidkaren som 

tog kontakten och hur den måste se ut för att MFL ska bli tillämplig. Rättsläget kan emellertid 

inte vara så att det från lagstiftarens håll accepteras att näringslivet i så stor utsträckning styr 

över hur, när, på vilket sätt och delvis innehållet av marknadsföringen som ska nå 

konsumenterna.  

Framställningars innehåll är idag inte utformade på samma sätt som när MFL trädde i kraft 

2008. Den tekniska utvecklingen har gjort att mycket av den kommunikation som sker idag 

görs på sociala medier. Framstegen gällande digitaliseringen har gjort att det i många fall inte 

föreligger ett uppdragsavtal mellan influencern och annonsören vid publiceringar av vissa 

inlägg som är redaktionella meddelanden med kommersiella budskap. Resultatet av detta har 

blivit att mängden meddelanden som är av kommersiellt slag är otroligt stor men bara en del 

av den är reglerad av MFL. I enlighet med vad som tidigare framförts kan det ifrågasättas om 

det i grunden ska krävas ett avtalsslut för att publicerade inlägg ska bedömas omfatta MFL:s 

tillämpningsområde. Eller kan det vara så att AvtL bör förnyas och man på den vägen kan nå 

dessa meddelanden? I de fall en influencer mottar produkter eller tjänster kostnadsfritt och 

framför detta på sina medieplattformar och annonsören har anledning att förhållandet kommer 

fortskrida skulle det kunna ses som ett konkludent handlande och därmed bli föremål för MFL:s 

tillämpning.219 Detta har dock inte prövats. MFL har ett konsumentskydd som man kan tro 

också ska inrymma framställningar som med tiden uppkommer och har en stark kommersiell 

effekt på konsumenten men de nya sätten att samarbeta på vållar helt klart till en problematik 

som lagen inte förmår att omfatta. 

Då en del marknadsföringskommunikation, som i egentlig mening har ett kommersiellt 

budskap, inte omfattas av MFL faller även bestämmelsen och normen om god 

marknadsföringssed, 5 § MFL. Det kan förvisso ligga i näringsidkarens intresse att upprätthålla 

normen men hur och om det kommer till uttryck i influencer-samarbeten varierar troligen. Från 

vår sida saknas antaganden om att näringsidkare har för avsikt att marknadsföra på ett 

vilseledande och otillbörligt sätt oberoende om det är på internet eller andra 

kommunikationsmedium. Vägledning avseende regelverket kring dold reklam med anledning 

av fenomenet influencer saknas helt och skapar då en komplexitet hur vissa inlägg, exempelvis 

vid erhållen kostnadsfri produkt, ska hanteras liksom kategoriseras. Det är vår bestämda 

uppfattning att vissa redaktionella inlägg eventuellt kunna strida mot en rad bestämmelser i 

MFL om de inkluderades lagens tillämpningsområde. 

Av förarbeten220 till 1970 års lag om otillbörliga affärsmetoder framgår att 

vederhäftighetskravet ska omfatta framställningar som är objektivt riktiga och gäller samtliga 

verifierbara sådana. Vidare lyfter lagstiftaren att marknadsföringen måste påverka efterfrågan 

för att regeln ska vara tillämplig. Således ska framställningen ha en kommersiell effekt, att 

konsumentens konsumtionsbeteende påverkas liksom föreligger en risk för att köpet realiseras. 
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Eftersom det på sociala medier uppstått en svårighet med att skilja på privatperson och den 

kommersiella personan tycks det även påverka effekten av vissa framställningar som idag 

hänförs redaktionella meddelanden. Det faktum att det inte gjorts någon undersökning, vad vi 

känner till, liknande den av Nordicom publicerad studien221 som rör marknadsföring gör att det 

bara går att spekulera kring hur konsumenten uppfattar de typer av framställningar som 

uppsatsen lyft fram. Utan att ha något vetenskapligt stöd så skulle vi vilja påstå att tillförliten 

som konsumenten känner för influencern varken minskar eller ökar beroende av huruvida 

framställningen kategoriseras juridiskt.  

Digitaliseringen har möjliggjort att konsumenter får utstå en ansenlig mängd av 

kommersiella budskap och många av dessa går inte att undvika. En viktig åtgärd vid 

marknadsföring är som sagt att reklammarkera sina framställningar men också ange 

annonsören varför det ska ge konsumenten chans att avstå från innehåll de inte önskar ta del 

av. Denna åtgärd är utifrån vår frågeställning viktig av flera skäl, framförallt för det 

konsumenträttsliga skyddet som MFL uppställer, men även åtgärdernas innebörd. Givetvis 

finns en medvetenhet att andra otillbörliga affärsmetoder är av relevans men just 9 § MFL anses 

central. Som redan sagts är det i blandade meddelanden särskilt svårt att identifiera 

kategoriseringen av materialet, något som också märks av i praktiken, (kap. 4). Samtidigt 

hanterar RO flera anmälningar222 som inte tas upp till bedömning och avvisas då de inte anses 

vara marknadsföring enligt MFL. Här framträder problematiken återigen vad gäller det 

kommersiella syftets definition såtillvida att dels uppfattar inte konsumenten att det inte är 

marknadsföring, dels då det inte kan vidtas några åtgärder mot budskap som upplevs överskrida 

det svenska regelverket. 

I enlighet med vad som diskuterats ovan torde en lagändring av något slag drivas igenom 

för att uppfylla MFL:s centrala syfte att upprätthålla ett konsumentskydd. 
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6. Slutsats 

I dagens kommunikationssamhälle blir vi ständigt utsatta för information och reklam. 

Uppsatsen har påvisat att det i vissa fall kan det vara svårt att avskilja reklam från den 

information som är av redaktionell natur. Fenomenet influencer och influencer marketing  tycks 

skapa en frågeställning kring var gränsen går för kommersiella meddelanden enligt MFL. Detta 

är synnerligen framträdande om marknadsföringen är dold och i övrigt svår att känna igen. Den 

digitala utvecklingen leder inte bara till  att applikationer ökar i antal, utan också till ett ökat 

marknadsförings tryck.   

Uppsatsen har haft som mål att föra en diskussion om sociala medier och hur marknadsrätten 

påverkas av fenomenet influencer och specifikt influencer marketing. Definitionen av 

marknadsföring återfinns i 3 § MFL och med detta förstås att marknadsföring måste ha ett 

kommersiellt budskap. Ett ytterligare krav som indirekt utvecklats i praxis223 är kravet om 

uppdragsavtal mellan parterna. Förekomsten av nya former av samarbeten, eller snarare 

affärsrelationen mellan annonsör och influencer, medför  att flera framställningar med ett i 

botten kommersiellt budskap ändå betraktas som redaktionellt material enligt MFL:s 

nuvarande lydelse. Därav har gränsdragningen mellan den kommersiella och icke-

kommersiella framställningen varit av högsta vikt eftersom det innehåll som klassas som 

redaktionellt, såsom opinionsbildning, faller utanför lagens aktionsradie. Följaktligen uppstår 

frågor som exempelvis behandlar regelverkets utformning och vad lagstiftningen förmår 

reglera därjämte hur vidsträckt det konstitutionella skyddet ska vara. 

Sociala medier blir en gråzon då de nya plattformarna till stor del består av just 

framställningar som är opinionsbildning och redaktionellt innehåll. Trots att inläggen enligt 

MFL inte är ett kommersiellt meddelande, anser vi att inlägg som dessa har sådan betydande 

kommersiell effekt att de är av “utpräglad kommersiell natur”224 och ska ingå i det 

kommersiella syftets definition. Särskilt problematiskt ser vi på de fall där influencern erhåller 

kostnadsfria produkter från företag och vid återkommande tillfällen visar upp detta i sina 

mediekanaler. Likt de fall som presenterats under kapitel 4 verkar näringsidkare vilja anpassa 

tonen till att vilja uppfattas mer vänskaplig i marknadsföringen och uppkomna samarbeten, 

affärsrelationerna, har möjliggjort detta och syftet bakom inläggen blir oklart för konsumenten. 

En vag och så gott som sammanflätad gräns mellan dessa typer av meddelanden orsakar en 

situation där det blir än svårare att upprätthålla det konsumentintresset som MFL ska bereda. 

Mottagaren av reklamen ska redan vid en flyktig anblick kunna begripa vad som är reklam 

respektive redaktionellt meddelande, men utan en tydlig reklammarkering är detta näst intill 

ogörligt, trots att konsumenten anses vara en van användare av sociala medier och mer 

uppmärksam. Därtill utgör en stor del av de kommersiella budskapen redaktionellt innehåll och 

här brister konsumentskyddet i sin helhet för att ge yttrandefriheten företräde. 

I och med Kissie-domen225 har vi fått tydligare riktlinjer på ett, än så länge, relativt okänt 

område. Avgöranden från PMD är i sig inte är prejudicerande, men domen blir emellertid 

vägledande just för att det är det första målet som har tagits till domstol gällande 

marknadsföring på sociala medier i Sverige. Kissie-domen förändrar förvisso inget som inte 

redan anses fastställt men framhäver vikten av en tydlig markering när det kommer till reklam, 

något som omnämns i både lagtext och etiska regler. Enligt KO uppträdde A.N som en 

konsument och har på det sättet tipsat sina följare om att använda produkter som hon egentligen 

haft i uppdrag att marknadsföra. Framställningarnas design kan många gånger likna varandra 

och det blir otydligt vad som är marknadsföring och inte om inlägget inte reklamidentifieras. 

Vidare anser vi att de redaktionella innehållet har ett så starkt kommersiellt budskap och att 

                                                 
223

 MD 2005:11.  
224

 Prop. 2007/08:115 s. 58. 
225

 PMT 11949-16. 



38 

dess utformning bör inkluderas MFL:s tillämpningsområde. Konsumenterna tenderar även att 

påverkas lika mycket oaktat den juridiska kategoriseringen av framställningarna, om än detta 

inte vetenskapligt fastställts och kan tänkas variera, men kan mot redaktionella meddelanden 

med kommersiellt innehåll inte värja sig. I enlighet med ovan redovisat framhåller vi att MFL 

i detta avseende måste anses bristfällig gällande regleringen av kommersiella budskap i sociala 

medier. 

Avslutningsvis anser vi att det kommersiella syftets definition i MFL bör vidgas så termen 

även omfattar visst redaktionellt innehåll. Vår bedömning är att det finns marknadsföring där 

det kommersiella syftet i juridisk mening inte uppfylls, men ändå borde betraktas som reklam. 

Svårigheten kring detta är hur dessa redaktionella inlägg ska väljas ut, men vi ser att de inlägg 

som på något sätt leder eller uppmanar till konsumtion där en näringsidkare tar den initiala 

kontakten, kan vara ett resonemang att göra avstamp i.Till syvene och sist vill vi framhålla att 

det centrala i frågan om nuvarande lagstiftning är tillräcklig måste vara MFL:s syfte om 

konsumentskydd, vilken bör innebära att skyddet ska stärkas i takt med samhälls- och 

teknikutvecklingen.  
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