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Abstract 

The requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is still new and 

relatively undefined. According to the preparatory works of the new consumer 

credit law it is the task of the practitioners of the law to provide the more precise 

definition of the requirement. In the preparatory works it is also expressed that 

human tendensies such as overoptimism and time-inconsistent preferences as 

well as framing effects in the presentation of a loan may be exploited in the 

marketing of loans. The terms "overoptimism", "time-inconsistent preferences" 

and "framing effects" can be derived from the behavioral research made on 

human economic behavior. The mentioning of them in the preparatory works 

raises the issue of which role behavioral sciences plays, and may come to play, in 

the interpretation of the moderation requirement. Put in a wider perspective, it 

also raises the question of which role behavioral sciences may come to play for 

the practice of marketing law in general. 

In this essay, the requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is 

first examined and compared to other similar kinds of requirements. Then, the 

concepts of overoptimism, time-inconsistent preferenses and framing effects are 

analysed and put into relation to the requirement. In order to determine whether 

or not there is a need for influences from the behavioral sciences in the practice 

of marketing law the view of consumers held by the courts and the legislator is 

then examined. Finally, ways of incorporating a behavioral sciences perspective 

in the interpretation of the moderation requirement as well as in the practice of 

marketing law in general are proposed. It is concluded that certain experi-

mentally observed psychological effects could serve as guidance in determining 

whether or not the moderation requirement is respected. It is also concluded that 

behavioral research can help paint a more realistic of the average consumer in the 

general practice of marketing law. With regards to the current practice of 

marketing law, the step to explicitly incorporating a behavioral sciences 

perspective into it may seem like a big one. The discussion surrounding the 

practice of what has been called "behavioral law" has, however, only just begun. 
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Förord 

Den här uppsatsen är en produkt av mina studier vid universitetet. Den innebär 

ett försök att väva samman det jag lärt mig under mina studier i juridik, 

psykologi och nationalekonomi. Jag tror att mina studier i andra ämnen än juridik 

har vidgat mitt perspektiv på två sätt. För det första har jag sett hur universitets-

studier i olika ämnen kan skilja sig från varandra och hur upplevelsen av att 

studera på universitetet i hög grad beror på vilket ämne som studeras. Genom att 

utbilda mig inom olika områden har jag fått se mer av universitetet och den 

akademiska världen och jag är tacksam för att jag har haft möjligheten att skifta 

mitt fokus under min studietid. För det andra har jag lärt mig att betrakta och lösa 

problem på andra sätt än det rent juridiska. Detta har fått mig att vidga min syn 

på vad juridik kan och bör vara. Jag tror att den konservativa och försiktiga 

hållning som ofta genomsyrar det juridiska arbetet riskerar att göra lagstiftning 

och praxis onödigt trögflytande och inkompatibel med det allt mer föränderliga 

samhälle som juridiken förväntas upprätthålla. Genom att i högre grad grunda 

juridiska ställningstaganden på modern vetenskaplig forskning skulle dock 

juridiken kunna stämma bättre överens med det nutida samhället. I den här 

uppsatsen föreslås en sådan hållning i fråga om marknadsföringsrätt och i för-

hållande till den beteendevetenskapliga forskningen. 

Särskilda tack riktas till min handledare Vladimir samt till psykologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Framförallt vill jag tacka Anders Winman 

och August Collsiöö, vilka handledde mig under författandet av min kandidat-

uppsats i psykologi och gav mig en djupare förståelse för beteendevetenskaplig 

forskning. Jag vill förstås också tacka vänner och familj för att de stöttat mig 

under studietiden.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan den första september 2018 ska måttfullhet iakttas vid marknadsföring av 

krediter. Detta kommer till uttryck i 6 a § konsumentkreditlagen (2010:1846; 

KkrL). Ett argument för att införa måttfullhetskravet var att "det inte är orimligt 

att anta att tendenser i människors beslutsfattande som överoptimism och tids-

inkonsistens kan förstärkas genom budskap i marknadsföringen. Det kan t. ex 

leda till att en konsument felaktigt tror sig klara av eller övervärderar nyttan av 

ett kreditåtagande."
1
 Dessutom nämndes det att olika inramningseffekter kan an-

vändas i marknadsföring och som exempel nämndes att "tona ner den 

ekonomiska betydelsen av ett åtagande genom att dela upp det i mindre delar".
2
 

Begreppen "överoptimism", "tidsinkonsekventa preferenser"
3
 och "inramnings-

effekter" kommer från den beteendeekonomiska inriktningen inom national-

ekonomi, vilken hämtar inspiration från beteendevetenskapen för att på så sätt 

skapa bättre modeller för hur ekonomiska aktörer beter sig. Uttalandet i motiven 

får därmed ses som en referens till den beteendevetenskapliga forskning som 

ligger bakom de nämnda begreppen. En sådan referens är unik av sitt slag; aldrig 

tidigare har beteendevetenskaplig forskning uttryckligen använts för att motivera 

ny marknadsföringslagstiftning. Även själva kravet på måttfullhet vid marknads-

föring är nytt och relativt odefinierat. Ett liknande krav återfinns endast i den 

spellag (2018:1138) som trädde i kraft den 1 januari 2019. Tidigare har krav på 

särskild måttfullhet ställts upp vid marknadsföring av alkohol och tobak, men 

motiven för lagstiftningen har då varit andra. Innebörden av måttfullhets-

begreppet, och vilken roll beteendevetenskapen spelar för tolkningen av det, är 

upp till rättstillämpningen att bestämma.  

                                              
1
 Prop. 2017/18:72 s. 48. 

2
 Ibid. 

3
 Lagstiftaren hänvisar till dessa som "tidsinkonsistens". 
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1.2 Problemformulering 

Den konkreta innebörden av begreppen "överoptimism", "tidsinkonsekventa 

preferenser" och "inramningseffekter" blir inte helt tydlig i motiven till ändringen 

av KkrL. Inte heller tydliggörs det vilken roll de har för tolkningen av måttfull-

hetsbegreppet. Enligt propositionen ska en helhetsbedömning göras för att avgöra 

om en marknadsföringsåtgärd är måttfull eller inte.
4
 Inom en sådan helhets-

bedömning torde det stå domstolen relativt fritt att beakta de nämnda tendenserna 

hos och effekterna på människor som fattar beslut. För att kunna göra det måste 

det emellertid stå klart vilka tendenser och effekter det är fråga om. Vidare måste 

det vara tydligt exakt vilka slutsatser som låter sig dras från den aktuella forsk-

ningen. Är slutsatserna för långtgående eller reduceras beteendevetenskapliga 

upptäckter till obestämda fenomen tappar forskningsområdet snabbt sin använd-

barhet. Frågan kan dessutom lyftas om även andra upptäckter än de som nämndes 

i prop. 2017/18:72 kan vara relevanta vid tillämpningen av det nya måttfull-

hetsbegreppet. Någon anledning att begränsa det beteendevetenskapliga in-

flytandet till endast några få upptäckter torde inte finnas. 

Vad gäller måttfullhetsbegreppet som sådant kan frågan ställas hur kravet på 

måttfullhet vid marknadsföring av krediter förhåller sig till kravet på måttfullhet 

vid marknadsföring av spel. Även i fråga om spel ska en helhetsbedömning göras 

för att avgöra om måttfullhet iakttagits vid marknadsföringen eller inte.
5
 Har 

domstolen möjlighet att beakta samma aspekter av marknadsföringen på de båda 

områdena? Om så är fallet skulle det eventuella beteendeekonomiska inflytandet 

på domstolens tolkning kunna utsträckas till att även beröra frågor om spel. 

Genom att använda sig av beteendeekonomiska begrepp i motiven till ändringen 

av KkrL får lagstiftaren anses ha legitimerat den beteendevetenskapliga 

forskning som ligger bakom begreppen. I första hand blir frågan vilken innebörd 

ett sådant legitimerande har för tolkningen av måttfullhetskravet. I andra hand 

kan det emellertid diskuteras vilken roll beteendevetenskaplig forskning kan få 

                                              
4
 Prop. 2017/18:72 s. 49. 

5
 Se prop. 2017/18:220 s. 164 vad gäller spel och prop. 2016/17:8 vad gäller lotterier. 
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för den allmänna marknadsföringsrätten. Även där torde det finnas utrymme för 

att dra lärdom av de upptäckter som gjorts på det beteendevetenskapliga området.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda och diskutera beteendevetenskapens roll för 

bedömningar av otillbörlighet hos marknadsföring. Detta görs huvudsakligen mot 

bakgrund av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter, men till viss 

del även mot bakgrund av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel. I 

syftet ingår dessutom att diskutera beteendevetenskapens roll för den allmänna 

marknadsföringsrätten.  

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 Vilken innebörd har kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter 

och hur relaterar kravet till andra måttfullhetskrav? 

 Vilken roll spelar beteendevetenskaplig forskning vid tolkning och 

tillämpning av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter? 

 I vilken mån finns det ett behov av beteendevetenskapliga influenser inom 

marknadsföringsrätten? 

 Vilka möjligheter finns att tillämpa en beteendevetenskapligt präglad 

otillbörlighetsprövning? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla de delar av marknads-

föringslagstiftningen som framstår som direkt relevanta för syftet. I fokus ligger 

speciallagstiftning som ställer upp krav på måttfullhet vid marknadsföring samt 

det transaktionstest som används vid tillämpning av den allmänna marknads-

föringslagstiftningen. I övrigt lämnas den allmänna marknadsföringsrätten utan 

hänseende. Vidare avgränsas uppsatsen till att endast behandla marknadsföring 

riktad mot konsumenter, även i de fall lagstiftning behandlas som reglerar 

marknadsföring riktad mot både konsumenter och näringsidkare. Med en sådan 

avgränsning blir uppsatsen mer enhetlig då måttfullhetskraven vid marknads-
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föring av krediter och spel endast tar sikte på konsumentinriktad marknadsföring. 

Vidare får uppsatsen på så sätt huvudsakligen ett konsumentperspektiv, vilket 

kan vara motiverat med tanke på att det framförallt torde vara konsumenter som 

blir lidande av att deras beteenden påverkas och utnyttjas.  

En annan avgränsning gäller den beteendevetenskapliga forskning som 

presenteras och diskuteras i uppsatsen. Långt ifrån all den forskning som är 

relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar tas upp i framställningen. 

Huvudsakligen beror detta på att utrymmet är begränsat. Den forskning som 

tagits upp är i första hand sådan som har direkt anknytning till de 

förarbetsuttalanden som diskussionen tar avstamp i. Därtill har några 

beteendevetenskapliga upptäckter givits utrymme i egenskap av exempel på 

sådant som kan vara relevant för marknadsföringsrätten.  

1.5 Metod 

1.5.1 Rättsdogmatiskt metod 

Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att utreda innebörden av 

måttfullhetskravet vid marknadsföring av krediter och andra liknande krav. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att rättskällor som förarbetsuttalanden, praxis 

och doktrin analyseras för att på så sätt bestämma innebörden av gällande rätt.
6
 

Då kraven på måttfullhet vid marknadsföring av krediter och spel är relativt nya 

har huvudsakligen förarbetsuttalanden tjänat som vägledning i diskussionen 

kring kraven, men i den mån relevant praxis funnits tillgänglig har även den 

använts. Syftet har varit att ta reda på vilken innebörd av måttfullhetskravet som 

går att utläsa ur redan existerande rätt, för att på så sätt kunna fastställa vilket 

utrymme som finns för att tolka måttfullhetsbegreppet på ett annat sätt än det rent 

rättsdogmatiska. 

1.5.2 Ett beteendejuridiskt perspektiv 

Även i kapitel 3 och framåt tar diskussionen avstamp i förarbetsuttalanden och 

praxis. Där anläggs emellertid ett slags "beteendejuridiskt" perspektiv, inspirerat 

                                              
6
 Nääv & Zamboni, s. 21 ff. 
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av den beteendeekonomiska utvecklingen inom nationalekonomi. Centralt för ett 

sådant perspektiv är att fokusera på hur beteendevetenskap kan användas för att 

göra juridiken mer verklighetsförankrad, och i längden mer effektiv och rättvis.
7
 

Utgångspunkten är att beteendevetenskaplig forskning beskriver människor och 

deras beteenden på ett mer rättvisande sätt än de hypotetiska modeller som 

används inom både klassisk nationalekonomi och juridik. Kvantitativ beteende-

vetenskaplig forskning bedrivs nämligen genom att ställa upp falsifierbara 

hypoteser för att sedan pröva dessa experimentellt. En eller några få variabler 

manipuleras i den experimentella situationen för att på så sätt fastställa kausala 

samband mellan variabeln/variablerna och den potentiellt åstadkomna effekten. 

Med hjälp av statistik kan resultat från en mindre grupp försökspersoner 

generaliseras till en större population.  

Ett inneboende problem hos den beteendevetenskapliga forskningen kan sägas 

vara svårigheten att generalisera beteendevetenskapliga upptäckter till andra 

situationer än de rent experimentella. Det skulle kunna vara så att uppmätta 

effekter endast uppstår i experimentella situationer till följd av de specifika om-

ständigheter som råder i den givna experimentsituationen. Effekterna skulle i så 

fall inte uppstå i naturliga miljöer. Att det förhåller sig så har av vissa 

nationalekonomer framförts som kritik mot beteendevetenskapen i debatten kring 

beteendevetenskapens roll på det nationalekonomiska området.
8
 Kritiken grundas 

visserligen på ett möjligt förhållande, men den kan i allmänhet inte anses vara 

särskilt befogad. God beteendevetenskaplig forskning innehåller flera skydds-

mekanismer för att säkerställa att de resultat som observeras inte beror på andra 

variabler än de man vill undersöka. Exempelvis rekonstrueras experiment på 

många olika sätt och samma variabel mäts i flera olika sammanhang. Dessutom 

sker rigorösa kontroller av alla tänkbara andra variabler som skulle kunna ge 

upphov till den observerade effekten.  

                                              
7
 Jfr. Jolls m. fl., s. 1471 ff. 

8
 Se exempelvis Levitt & List, s. 153 ff. 
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Ett kritiskt förhållningssätt gentemot den beteendevetenskapliga forskningen 

måste förstås ändå anläggas när den ska användas i praktiken. Beteende-

vetenskaplig forskning är inte alltid god. Dels kan brister i de ovan nämnda 

kontrollerna förekomma, dels kan de slutsatser som presenteras av forskarna 

utifrån de givna resultaten vara för långt dragna. Det torde emellertid vara upp 

till användaren av den beteendevetenskapliga forskningen att avgöra om 

forskningen är god eller inte, samt huruvida den går att använda i den givna 

praktiska situationen. I den här uppsatsen har därför endast forskning som av 

författaren bedömts som tillförlitlig och relevant för ämnet tagits upp som 

praktiskt användbar, medan forskning som har ansetts vara för vag eller ligga för 

långt ifrån ämnet har bedömts som mindre viktig. Bedömningen har skett mot 

bakgrund av en grundlig genomgång av den aktuella forskningen i sig, snarare än 

genom att utgå från andras, potentiellt vinklade, analyser av forskningen och dess 

praktiska innebörd. Ett sådant förhållningssätt har bedömts vara nödvändigt med 

hänsyn till att den beteendeekonomiska och -juridiska diskussionen ofta har en 

politisk prägel. Ansatsen i den här uppsatsen är att behandla den beteende-

vetenskapliga forskningen på ett så objektivt sätt som möjligt. Vidare har en 

restriktiv hållning intagits i förhållande till användbarheten av de teoretiska 

modeller som presenterats för att förklara människors ekonomiska besluts-

fattande. I den allmänna debatten kring hur beteendevetenskap kan användas i 

juridiken är det annars populärt att hänvisa till de modeller som presenterats av 

framförallt Daniel Kahneman och Richard Thaler. Deras modeller är visserligen 

mycket viktiga för att föra den beteendevetenskapliga och beteendeekonomiska 

forskningen framåt, men i många fall rör det sig inte om mycket mer än 

hypoteser. Trots det behandlas exempelvis Kahnemans "kognitiva tumregler" 

ofta som om de faktiskt fanns på riktigt. Det flertal andra modeller som förklarar 

de experimentella resultat som Kahneman med flera tagit fram förbises ofta.
9
 För 

att undvika problemet med att långt ifrån allmänt vedertagna teorier presenteras 

som fakta läggs i den här uppsatsen istället fokus på de konkreta upptäckter som 

                                              
9
 Se exempelvis Gigerenzer & Selten, s. 37–48 och Stewart m. fl., s. 1 ff för några sådana 

modeller. 
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gjorts inom beteendevetenskap och beteendeekonomi, vilka är oberoende av de 

teoretiska ramverk som de först identifierats inom.  

Ett beteendejuridiskt synsätt präglar även den rättsfallsanalys som görs i kapitel 

4. Till skillnad från en rättsdogmatisk rättsfallsanalys, där mer eller mindre 

konkreta uttalanden från domstolarna ofta sätts i fokus, är den beteendejuridiska 

analysen som görs i den här uppsatsen mer subtil. Ansatsen är att belysa det 

underliggande synsätt på konsumenters förmåga att förstå information och fatta 

beslut som ger upphov till domstolarnas uttalanden om otillbörlighet hos 

marknadsföring. Enskilda formuleringar från domstolarna kan i det avseendet 

tjäna som vägledning, men avgörande torde vara den generella bild som 

domstolarnas resonemang i flera olika mål förmedlar. För att en perfekt sådan 

bild ska kunna framträda krävs det förmodligen en analys av långt fler mål än de 

som tagits upp i den här uppsatsen. Syftet med analysen har emellertid endast 

varit att i tillräcklig utsträckning låta en bild framträda, vilken kan tjäna som 

vägledning i den beteendejuridiska diskussion som förs i uppsatsen som helhet. 

Slutsatserna kring domstolarnas sätt att se på konsumenter och dessas 

beslutsförmåga som dras i den här uppsatsen är därför långt ifrån fullständiga och 

relativt abstrakta. Den ungefärliga bild som ändå framträder får emellertid ses 

som rättvisande och användbar i förhållande till syftet med uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I nästa kapitel ges en allmän genomgång 

av måttfullhetskravet vid marknadsföring av krediter. Därtill redogörs det för hur 

kravet förhåller sig till andra krav på måttfullhet vid marknadsföring. I det tredje 

kapitlet utreds lagstiftarens uttalanden om överoptimism, tidsinkonsekventa 

preferenser och inramningseffekter mot bakgrund av den beteendeekonomiska 

utvecklingen inom nationalekonomi. Vad dessa begrepp egentligen innebär och 

vad de tillför tolkningen av måttfullhetskravet samt den allmänna marknads-

föringsrätten diskuteras. I det fjärde kapitlet undersöks domstolars och lag-

stiftares syn på konsumenters förmåga till rationalitet i syfte att klargöra vilket 
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behov som finns av en mer beteendevetenskapligt präglad marknadsförings-

lagstiftning. Huvudsakligen sker detta genom att analysera praxis från EU-

domstolen och Marknadsdomstolen. I det femte kapitlet förs en allmän 

diskussion kring hur beteendevetenskapen kan användas vid tolkning och 

tillämpning av marknadsföringslagstiftningen, både i fråga om måttfullhet och 

allmänt. Några olika beteendevetenskapliga upptäckter presenteras tillsammans 

med förslag till hur de kan användas vid tillämpning av måttfullhetskravet. 

Uppsatsen sammanfattas med en avslutande kommentar i kapitel sex. 

2 Måttfull marknadsföring av krediter 

2.1 Inledning 

Kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter är en ny företeelse inom 

svensk marknadsföringslagstiftning. Endast marknadsföring av spel regleras med 

ett liknande krav, vilket har sin grund i regleringen av marknadsföring av 

lotterier från 2017. Visserligen finns det sedan tidigare krav på särskild 

måttfullhet vid marknadsföring av alkohol och tobak, men det är inte självklart 

att de båda formuleringarna egentligen har särskilt mycket med varandra att göra. 

För det första är det fråga om vitt skilda varor och tjänster. För det andra har 

kraven tillkommit under olika omständigheter. En utmärkande skillnad vid 

tillkomsten av det nya måttfullhetskravet på marknadsföring av krediter är att det 

i förarbetet hänvisades till beteendevetenskaplig forskning för att motivera 

kravet. Detta väcker frågor kring vilken roll beteendevetenskapen kan spela för 

förståelsen av kravet. Innan de frågorna utforskas måste emellertid 

måttfullhetskravet i sig utredas närmare. I det här kapitlet ges därför en 

genomgång av bakgrunden till måttfullhetskravet, några utmärkande egenskaper 

hos kravet samt hur det förhåller sig till andra krav på måttfullhet och särskild 

måttfullhet.  
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2.2 Bakgrund till kravet på måttfullhet 

Den skärpta regleringen kring hur krediter får marknadsföras infördes parallellt 

med en rad andra åtgärder för att motverka de skadliga effekterna av så kallade 

snabblån, eller högkostnadskrediter som de kallas i KkrL. Sedan snabblånen  dök 

upp på den svenska marknaden år 2006 har de lett till en växande skuldsättnings-

problematik hos de som tar lånen.
10

 Lånen karaktäriseras av relativt små utlånade 

belopp och hög effektiv ränta och kreditgivare som erbjuder lånen riktar sig ofta 

till konsumenter som inte klarar av att betala tillbaka sina skulder.
11

 I förarbetet 

till ändringen av KkrL konstaterades det att en sådan kombination innebär stora 

risker för konsumenter att hamna i en skuldspiral. För att hindra kreditgivare från 

att göra vinst på utsatta konsumenters bekostnad gjordes flera skärpningar 

avseende högkostnadskrediter; det infördes ett räntetak, ett kostnadstak, 

begränsningar av möjligheten att förlänga löptiden av lånet, en skärpt 

kreditprövning samt en skyldighet att i marknadsföring av högkostnadskrediter 

särskilt upplysa konsumenter om att det rör sig om en högkostnadskredit.  

Samtidigt som skärpta regler infördes avseende högkostnadskrediter tillkom även 

ett krav på måttfullhet vid marknadsföring av krediter i allmänhet, det vill säga 

oavsett om marknadsföringen rör högkostnadskrediter eller vanliga krediter. 

Kravet motiverades med att marknaden av konsumentkrediter i sig utgör en 

generell risk för att konsumenter ska hamna i en skuldsättningsproblematik.
12

 

Denna risk förklarades med hänvisning det stora utbud av konsumentkrediter 

som finns på marknaden; möjligheten att ta krediter från olika kreditgivare 

ansågs innebära en risk för konsumenter att drabbas av överskuldsättning. Därtill 

klargjordes lagstiftarens syn på marknadsföring av krediter. Bland annat 

nämndes att marknadskommunikation på senare år blivit mer snabbrörlig, upp-

sökande och individanpassad samt att marknadsföring oftare än tidigare riktar sig 

                                              
10

 Att så är fallet kan exempelvis utläsas ur Kronofogdens statistik över antalet ansökningar om 

betalningsförelägganden med grund i snabblån 2006 till och med 2014.  
11

 Prop. 2017/18:72 s. 11 f. 
12

 Prop. 2017/18:72 s. 48. 
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särskilt mot utsatta konsumentgrupper.
13

 Det poängterades att syftet med mark-

nadsföringen är att påverka människors attityder och i förlängningen deras 

beteende. I sammanhanget nämndes vidare att det inte är "orimligt att anta att 

tendenser i människors beslutsfattande som överoptimism och tidsinkonsistens 

kan förstärkas genom budskap i marknadsföringen", samt att olika inramnings-

effekter kan användas i syfte att påverka människors beslut att ta en kredit eller 

inte. Uttalandena syftar till den diskussion om dagens konsumentproblem som 

fördes i betänkandet som föregick propositionen. Där redogjorde utredningen för 

ett antal tendenser i mänskligt beslutsfattande som kommit att studeras inom så 

kallad beteendeekonomi (behavioral economics).
14

 De ovan nämnda fenomenen, 

överoptimism, tidsinkonsekventa preferenser och inramningseffekter, pekades av 

utredningen ut som potentiellt bidragande till människors överskuldsättning och 

beslut att ta krediter. Utredningen framhöll vikten av att "beakta att människor 

inte alltid fattar beslut som kan sägas maximera deras egen ekonomiska nytta 

enligt klassisk nationelekonomisk teoribildning".
15

 Denna syn anammades av 

lagstiftaren, som i propositionen uttalade att marknadsföring som förstärker över-

optimism och tidsinkonsekventa preferenser hos en konsument kan medföra att 

konsumenten tror sig klara av eller övervärderar nyttan av ett kreditåtagande.
16

  

Den risk som konsumentkreditmarknaden utgör kunde inte, menade lagstiftaren, 

betraktas som åtgärdad genom de krav på god marknadsföringssed och god 

kreditgivningssed som redan gällde för kreditgivare. Det samhälleliga intresset 

av att stävja överskuldsättningsproblematiken ansågs väga så pass tungt att det 

istället fanns anledning att införa en lagregel om måttfullhet inriktad på 

konsumentkrediter. Lagstiftaren instämde följaktligen i utredningens förslag att 

införa ett krav på måttfullhet vid marknadsföring av krediter. Syftet med kravet 

var att det vid marknadsföringen därmed ska tas större hänsyn till de generella 

                                              
13

 Ibid. 
14

 SOU 2016:68 s. 73 ff. 
15

 Prop. 2017/18:72 s. 75 och SOU 2016:68 s. 25. 
16

 Prop. 2017/18:72 s. 48. 
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riskerna med konsumentkrediter för att på så sätt minska sannolikheten för att 

marknadsföringen lockar konsumenter till oöverlagda beslut.
17

 

2.3 Kriterier för att avgöra om måttfullhet iakttas 

För att avgöra om marknadsföring av krediter uppfyller kravet på måttfullhet ska 

en helhetsbedömning göras. Avgörande vid en sådan bedömning är hur mark-

nadsföringen är ägnad att uppfattas med hänsyn till den krets till vilken den riktar 

sig, det medium som används och det innehåll som marknadsföringen har.
18

 Vid 

bedömningen kan ledning hämtas från det allmänna kravet på god kredit-

givningssed som ställs på kreditgivare. Kravet kommer till uttryck i 6 § KkrL och 

där framgår det att kreditgivare i sitt förhållande till konsumenten ska ta tillvara 

dennes intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten 

behöver. Sedan kravet på god kreditgivningssed infördes har det inneburit en 

skyldighet för kreditgivare att iaktta viss återhållsamhet och måttfullhet i sin 

marknadsföring.
19

 Skyldigheten innebär bland annat att en kredit inte får fram-

ställas på ett sätt som är ägnat att missleda kunden i fråga om de ekonomiska 

konsekvenserna av krediten. Inte heller får marknadsföringen framställa krediten 

som en helt bekymmersfri lösning på kundens eventuella ekonomiska problem 

eller locka konsumenter att fatta ett oövervägt beslut om att binda sig för 

krediten. Vidare ska marknadsföring i enlighet med god kreditgivningssed vara 

neutral i den meningen att den bör överlåta åt konsumenten själv att avgöra i 

vilken mån krediten är förmånlig för honom eller henne.  

Måttfull marknadsföring av krediter får inte väcka särskild uppmärksamhet 

genom sin utformning. Utgångspunkten är att innehållet i marknadsföringen ska 

ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda 

krediten. I propositionen som föregick lagändringen framhölls det emellertid att 

även marknadsföring som i och för sig endast innehåller konkret information om 

kreditvillkoren kan framhäva olika aspekter av dem på ett sätt som minskar kon-

                                              
17

 Prop. 2017/18:72 s. 49. 
18

 Ibid. 
19

 Prop. 1991/92:83 s. 107 och KOVFS 2011:1 s. 3. 



 

 

13 

sumentens förutsättningar att fatta ett genomtänkt beslut.
20

 Uttalandet syftar 

tillbaka på det tidigare nämna konstaterandet att inramningseffekter kan påverka 

konsumenters beslutsfattande. Att exempelvis framhäva ett litet månadsbelopp 

när krediten ska betalas över lång tid utgör marknadsföring som strider mot 

kravet på måttfullhet, menade lagstiftaren. 

Lagstiftaren uttalade även att marknadsföring av krediter inte får vara på-

trängande. Uttalandet gjordes mot bakgrund av att marknadsföring av krediter på 

senare år har blivit alltmer uppsökande till följd av nya tekniska förutsättningar 

som kan anpassas efter den särskilda konsumentens intressen och behov.
21

 För att 

avgöra om marknadsföring är påträngande eller inte måste emellertid en helhets-

bedömning
22

 göras; fördelarna med marknadsföring som är anpassad för 

konsumenten (exempelvis medlemserbjudanden) måste vägas mot nackdelarna 

med marknadsföringens utformning. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till 

bland annat med vilken frekvens konsumenten blir kontaktad eller exponerad för 

marknadsföringen och vilket innehåll budskapet har.
23

 

2.4 Avsaknaden av transaktionstest 

Enligt 6 a § 2 st. KkrL ska marknadsföring av krediter vid tillämpning av 5, 23 

och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486; MFL) anses som otillbörlig mot 

konsumenter om den inte uppfyller kravet på måttfullhet. Detta innebär att 

marknadsföring som inte är måttfull är otillbörlig i den bemärkelse som avses i 

MFL.
24

 Den kan därmed förbjudas enligt 23 § och det vid vite enligt 26 § samma 

                                              
20

 Prop. 2017/18:72 s. 50. 
21

 Ibid. 
22

 Hur denna helhetsbedömning förhåller sig till den helhetsbedömning som ska göras för att 

avgöra om marknadsföringen är måttfull eller inte är något oklart. 
23

 Prop. 2017/18:72 s. 50. 
24

 Ett klargörande kring den lagtekniska utformningen av 6 a § 2 st. KkrL kan behövas då det i 

5 § MFL inte nämns något om otillbörlighet. Utformningen kan härledas till den bestämmelse 

med motsvarande innebörd som fanns i 3 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om 

marknadsföring av alkoholdrycker. I den hänvisades det på samma sätt som nu till general-

klausulen i 4 § marknadsföringslagen (1995:450), vilken innehöll ett krav på tillbörlighet i 

förhållande till konsumenter och näringsidkare. Sedan strukturen i MFL förändrats till följd av 

införlivandet av direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder har emellertid tillbörlig-
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lag. Vid tillämpning av MFL är utgångspunkten att marknadsföring som strider 

mot god marknadsföringssed enligt 5 § anses som otillbörlig endast om den i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Detta kommer till uttryck i 6 § MFL. I bestämmelsen 

ställs det upp ett så kallat transaktionstest för marknadsföring som strider mot 

god marknadsföringssed; för att den ska ses som otillbörlig måste det först visas 

att den har en sannolik effekt på konsumentens ekonomiska handlingsmönster.
25

 

Att prövningen av otillbörligheten hos en viss marknadsföring delas upp i två 

steg på det här sättet följer av hur motsvarande regel i direktivet (2005/29/EG) 

om otillbörliga affärsmetoder, artikel 5.2, är utformad. Direktivet, vilket ligger 

till grund för MFL, tar sikte på att skydda konsumenters ekonomiska intressen 

och inget annat.
26

 Det är därmed endast marknadsföring med sannolik ekonomisk 

påverkan på konsumenter som kan förbjudas enligt direktivet och i längden enligt 

MFL. Ett viktigt undantag från den här principen ställs emellertid upp i 4 § MFL. 

Där hänvisas till den så kallade "svarta lista" som finns i bilaga I till direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder. Marknadsföringsåtgärder som tas upp på den 

svarta listan är under alla omständigheter att anse som otillbörliga. Därmed ställs 

inget krav på transaktionstest vid prövningen av sådana åtgärder.  

Att marknadsföring av krediter som inte är måttfull alltid ska ses som otillbörlig 

får i likhet med marknadsföringsåtgärder upptagna på den svarta listan till följd 

att något transaktionstest inte behöver genomföras för att marknadsföringen ska 

kunna förbjudas. En sådan ordning möjliggörs av att direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder, vilket i övrigt är ett fullharmoniseringsdirektiv, tillåter att med-

lemsstater ställer upp strängare krav på marknadsföring av finansiella tjänster än 

vad som följer av direktivet.
27

 Avsaknaden av ett transaktionstest för marknads-

föring av krediter motiverades av lagstiftaren med att på så sätt kunde kravet på 

måttfullhet få ett starkare genomslag och tillsynen av kreditgivare förenklas. Det 

                                                                                                                                     
hetskravet i den nuvarande generalklausulen i 5 § försvunnnit. Innebörden av 6 a § 2 st. KrkL 

och motsvarande bestämmelser i andra lagar är dock oförändrad. 
25

 Prop. 2007/08:115 s. 109 f. 
26

 Jfr. artikel 1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
27

 Jfr. artikel 3.9 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
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uttalades också att därmed betonas vikten av att all marknadsföring av krediter 

måste vara måttfull.
28

 

Utformningen av måttfullhetsregeln kan jämföras med hur svensk marknads-

föringslagstiftning såg ut innan direktivet om otillbörliga affärsmetoder trädde i 

kraft. I den tidigare marknadsföringslagen (1995:450) ställdes det i 4 § 1 st. upp 

ett allmänt krav på tillbörlighet mot konsumenter, utöver att marknadsföringen 

skulle stämma överens med god marknadsföringssed. Denna generalklausul 

härrörde från 1 § i den ännu äldre lagen (1970:412) om otillbörlig marknads-

föring. I jämförelse med den nu gällande marknadsföringslagen, där det finns ett 

uttryckligt krav på sannolik ekonomisk påverkan på konsumenten, hade otill-

börlighetsbegreppet i tidigare marknadsföringslagstiftning en vid och obestämd 

innebörd. Ett sätt att bedriva otillbörlig marknadsföring var att agera i strid med 

god marknadsföringssed
29

. På vilka andra sätt marknadsföring kunde ses som 

otillbörlig lämnades emellertid åt rättstillämpningen att avgöra. General-

klausulens obestämda utformning motiverades med att en lag som enbart 

innehåller detaljerade specialbestämmelser riskerar att brista i effektivitet; 

exempelvis påpekades det att den inte kan utgöra ett skydd mot marknadsförings-

metoder som inte varit förutsedda vid lagens tillkomst.
30

 Ett liknande synsätt kom 

till uttryck vid införandet av 1995 års marknadsföringslag. Det framhölls då att 

domstolarna inte skulle vara bundna till dåtidens normer och värderingar, utan 

kunna beakta även andra omständigheter vid bedömningen av vad som är 

tillbörligt eller inte.
31

 Sättet på vilket otillbörlighet uppstår till följd av bristande 

måttfullhet vid marknadsföring av krediter kan liknas med hur otillbörlighet vid 

marknadsföring uppstod enligt den äldre marknadsföringlagstiftningen. Ett sätt 

att brista i måttfullhet, och därmed bedriva otillbörlig marknadsföring, är att 

agera i strid med god marknadsförings- eller kreditgivningssed. På vilka andra 

sätt marknadsföring kan strida mot kravet på måttfullhet har dock, på samma sätt 

                                              
28

 Prop. 2017/18:72 s. 52. 
29

 Det begrepp som användes innan 1995 års lagstiftning var "god affärssed".  
30

 Se departementschefens uttalande i prop. 1970:57 s. 60. 
31

 Prop. 1994/95:123 s. 43. 
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som enligt den tidigare lagstiftningen, lämnats åt rättstillämpningen att 

bestämma. Vidare ställdes det i den gamla marknadsföringslagen inte upp något 

krav på att marknadsföringen skulle påverka eller sannolikt påverka kon-

sumentens ekonomiska intressen. Ett sådant krav kan emellertid anses ha varit 

underförstått.
32

 Rimligen är det ju så, att marknadsföringslagstiftningen alltid har 

haft som grundläggande syfte att skydda konsumenter från att vidta just 

handlingar med ekonomiska följder som strider mot deras egna intressen. Genom 

att regeln om måttfull marknadsföring av krediter fått en utformning som liknar 

äldre marknadsföringslagstiftning måste emellertid ramarna för hur otillbörlighet 

kan identifieras anses vidgade jämfört med motsvarande ramar i MFL. 

Avsaknaden av ett transaktionstest vid prövningen av marknadsföring av krediter 

innebär två viktiga skillnader i jämförelse med prövningen enligt MFL. För det 

första sänks tröskeln för vad som kan ses som otillbörlig marknadsföring. 

Marknadsföring som exempelvis endast innebär en risk för att en konsuments 

ekonomiska intressen påverkas kan förbjudas med stöd av 6 a § KkrL. Detta kan 

jämföras med reglerna i MFL där det lägsta kravet på ekonomisk påverkan är att 

marknadsföringen i märkbar mån sannolikt påverkar konsumentens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut. Därmed riskerar marknadsföring av krediter som 

vid tillämpning av MFL skulle vara att anse som bagatellartade att enligt KkrL 

betraktas som otillbörliga. För det andra innebär avsaknaden av ett 

transaktionstest möjligheten att utveckla ett annat sätt att pröva hur konsumenters 

ekonomiska intressen påverkas av marknadsföring. Kriterier som vid tillämpning 

av MFL tagits fram för att bedöma i vilken grad marknadsföringen har en 

ekonomisk påverkan på konsumenten behöver inte nödvändigtvis tillämpas för 

att avgöra om marknadsföring av krediter är måttfull eller inte. Istället finns 

möjligheten att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att avgöra om 

marknadsföring har en ekonomisk påverkan på konsumenter, där en annan syn på 

konsumenter och hur de påverkas än de som tidigare varit rådande tjänar som 

utgångspunkt. En sådan utveckling synes gå i linje med den syn på otillbörlighet 

                                              
32

 Jfr. Levin s. 84. 
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som något dynamiskt och föränderligt som förespråkats vid tillkomsten av den 

svenska marknadsföringsrätten. 

2.5 Relationen till andra krav på måttfullhet 

2.5.1 Bakgrund 

Krav på måttfullhet vid marknadsföring, utöver det som ställs upp i KkrL, går att 

finna i 7 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622), 15 kap. 1 § spellagen och 4 kap. 6 § 

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Gemensamt för 

måttfullhetsbedömningen enligt alla tre lagarna är att det i likhet med 

marknadsföring av krediter inte görs något transaktionstest för att avgöra om 

marknadsföringen är otillbörlig eller inte. Likheter i fråga om saklighet vid 

framställning av information, påträngande marknadsföring och förbud mot att 

väcka särskild uppmärksamhet finns också. I övrigt skiljer sig emellertid lagarna 

åt vad gäller utformningen av måttfullhetskravet samt vilka skäl som ligger till 

grund för lagstiftningen. Dessutom har måttfullhetsbestämmelserna tillkommit 

under olika omständigheter och har haft olika lång tid på sig att utvecklas. 

2.5.2 Alkohol och tobak 

I alkohollagen föreskrivs ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av 

alkohol. Detta är att skilja från kravet på "vanlig" måttfullhet, vilket kommer till 

uttryck i de andra lagarna. Vid tillkomsten av måttfullhetsreglerna i både KkrL 

och spellagen diskuterades om samma krav borde ställas på marknadsföring av 

krediter respektive spel. I båda fallen konstaterades dock att de särskilda 

överväganden som gjorts och den speciella reglering som finns i tryckfrihets-

förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen angående marknadsföring av alkohol 

medförde att begreppet inte var lämpligt att använda i fråga om spel och 

krediter.
33

 Kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol har sitt 

ursprung i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av 

alkoholdrycker. Det infördes i syfte att bidra till att skydda folkhälsan från de 

                                              
33

 Jfr. prop. 2016/17:8 s. 31 och prop. 2017/18:72 s. 49.  
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skadliga verkningarna av alkoholkonsumtion.
34

 Kravet innefattade ursprungligen 

ett förbud mot marknadsföring i medier med stor genomslagskraft, så som radio, 

tv och film.
35

 Förbudet har därefter kodifierats i 7 kap. 3 § alkohollagen och i 

kapitlets övriga paragrafer finns särskilda regler om hur marknadsföring får ske i 

tryckta skrifter. I de medier marknadsföring får förekomma, exempelvis på 

förpackningar och i butiksmiljöer, är den till följd av kravet på särskild 

måttfullhet begränsad till att endast omfatta relevanta fakta rörande varan och 

dess egenskaper, presenterade i så saklig form som möjligt och utan 

ovidkommande inslag.
36

 Marknadsföringen får inte heller vara uppsökande, 

påträngande eller uppmana till bruk av alkohol – detta nämns uttryckligen i 7 

kap. 1 § alkohollagen. Huruvida marknadsföring uppmanar till bruk snarare än 

att enbart ge en saklig beskrivning av produkten har vid flera tillfällen varit en 

central fråga för Marknadsdomstolens måttfullhetsbedömning.
37

 Utgångspunkten 

har då varit att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att 

konsumtionen av alkohol ökar.
38

 I andra fall har Marknadsdomstolen konstaterat 

att marknadsföring genom att vara ett dominerande inslag i miljön inneburit att 

den varit påträngande och därmed i strid med kravet på särskild måttfullhet.
39

  

I fråga om tobak är marknadsföring förbjuden, med undantag för de fall som tas 

upp i 4 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Fram till 2005 gällde i 

likhet med marknadsföring av alkohol ett krav på särskild måttfullhet vid 

marknadsföring av tobak. Kravet grundas på samma överväganden som ligger till 

grund för alkohollagstiftningen.
40

 Det i lagen uttryckta måttfullhetskravet avser 

så kallad indirekt marknadsföring, det vill säga fall då kännetecken för 

tobaksvaror förekommer i marknadsföring för andra varor. I sådana fall ska 

näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också 

                                              
34

 Prop. 1977/78:178 s. 1. 
35

 Prop. 1977/78:178 s. 29. 
36

 Ibid. 
37

 Se MD 1986:3, MD 1989:11 och MD 2015:7. 
38

 Jfr. MD 2015:7 p. 125. 
39

 Se MD 2009:16 och MD 2009:19. 
40

 Prop. 1977/78:178 s. 28 ff. 



 

 

19 

kan förknippas med tobaksvaran. Måttfullhet ska även iakttas vid 

marknadsföringen enligt de i 4 kap. 2 § angivna undantagen, så som inne på 

försäljningsställen.
41

 I de fallen är det angeläget att marknadsföringen är 

begränsad till en saklig presentation av relevanta fakta om varan och inte 

uppmanar till bruk av tobak.
42

 Måttfullhetskravet i fråga om marknadsföring av 

tobak förstås bäst i relation till det marknadsföringsförbud och den särskilda 

måttfullhet som följer av syftet till skydd för folkhälsan. I stort sett samma 

hänsynstaganden gör sig alltså gällande vid bedömningen av måttfull indirekt 

marknadsföring av tobak som vid bedömningen av särskild måttfullhet av 

alkohol.
43

 

2.5.3 Spel 

Den nu gällande spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och innehåller ett 

krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel med samma utformning som 

motsvarande krav på marknadsföring av krediter. Kravet infördes emellertid 

redan 2017 i den nu upphävda lotterilagen (då avseende lotterier) och överfördes 

därefter till spellagen när denna trädde i kraft.
44

 Ett syfte med den nya 

spellagstiftningen var att motverka spelproblem hos konsumenter och det 

konstaterades i motiven till lagen att spel om pengar kan skapa ekonomiska och 

sociala problem samt skapa hälsoproblem.
45

 För att avgöra om en 

marknadsföringsåtgärd är måttfull ska helhetsbedömning ska göras. Avgörande 

för en sådan bedömning "bör vara hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas 

av den krets till vilken den riktar sig, det medium som används och det innehåll 

marknadsföringen har. Marknadsföringen bör inte väcka särskild uppmärksamhet 

genom sin utformning. En utgångspunkt bör vara att bild och text ska ge en 

saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda 

spelformen".
46

 Formuleringen är densamma som i förarbetet till KkrL. 

                                              
41

 Prop. 2004/05:118 s. 36. 
42

 Se MD 1985:29 och MD 2007:22. 
43

 Svensson m. fl., s. 624. 
44

 Prop. 2017/18:220 s. 163. 
45

 Prop. 2016/17:8 s. 30 och prop. 2017/18:220 s. 72. 
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 Prop. 2016/17:8 s. 31. 
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Ytterligare vägledning i fråga om hur bedömningen ska göras kan hämtas från 

Europeiska kommissionens rekommendation om konsumentskydd i samband 

med onlinespel. Där framgår det bland annat att så kallade kommersiella 

meddelanden inte bör innehålla ogrundade uttalanden om möjligheter att vinna 

eller om den avkastning som spelare kan förvänta sig från spelande. De bör heller 

inte antyda att spel är något socialt attraktivt, en potentiell lösning på finansiella 

problem eller kan vara ett alternativ till arbete.
47

 Även riktlinjer angående 

marknadsföring utfärdade av Spelbranschens riksorganisation (SPER) kan ge 

vägledning för vad som inte är att betraka som måttfull marknadsföring. Där 

anges bland annat att marknadsföring av spel inte bör vara påträngande. Det 

nämns vidare att marknadsföring för att vara måttfull inte bör främja 

spelbeteenden som innebär att en konsument satsar mer tid och pengar på sitt 

spelande än vad hen egentligen vill. Den ska inte heller uppmana eller uppmuntra 

konsumenten att jaga ikapp tidigare ekonomiska förluster.
48

 Lagstiftaren har 

emellertid framhållit att de exempel på icke måttfull marknadsföring som kan 

hämtas från kommissionens rekommendationer och SPER:s riktlinjer inte 

innebär en uttömmande uppräkning. Istället är det upp till rättstillämpningen att 

närmare definiera vad måttfull marknadsföring av spel innebär.
49

 

2.5.4 Likheter och skillnader 

Sammantaget kan det konstateras att måttfullhetsbegreppet i fråga om krediter 

både skiljer sig från och har likheter med motsvarande begrepp i regleringarna av 

marknadsföring av alkohol, tobak och spel. Det synes för det första vara viktigt 

att göra skillnad på måttfullhet och särskild måttfullhet. Särskild måttfullhet är 

ett över tid väl definierat begrepp och innebär näst intill ett förbud mot 

marknadsföring, med vissa tydligt fastslagna regler för när marknadsföring ändå 

får förekomma. Måttfullhet, som det används i KkrL och spellagen, är å andra 

sidan ett ungt begrepp utan en tydlig innebörd. Det innebär i vart fall inte en lika 

                                              
47

 Se punkt 41 i Europeiska kommissionens rekommendation om konsumentskydd i samband 

med onlinespel för fler rekommendationer om kommersiella meddelanden. 
48

 Se Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring, s. 2-3, för en lista över rekom-

mendationer om måttfull marknadsföring. 
49

 Prop. 2016/17:8 s. 32 och prop. 2017/18:220 s. 164. 
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sträng begränsning av marknadsföringsmöjligheterna som de som gäller i fråga 

om alkohol och tobak. De folkhälsoskäl som ligger till grund för denna 

begränsning gör sig knappast gällande i fråga om marknadsföring av spel och 

krediter (även om kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel motiverades 

med hänvisning till bland annat hälsoriskerna förknippade med spelande). Flera 

likheter kan emellertid utläsas hos de båda måttfullhetsbegreppen. Att måttfull 

marknadsföring ska innebära att bild och text ger en saklig, balanserad och 

vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten tycks härröra från 

kravet på marknadsföring av alkohol och tobak att begränsa framställningen till 

relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper. Även kraven på marknads-

föring av spel och krediter att inte väcka särskild uppmärksamhet genom sin 

utformning eller vara påträngande kan härledas från kravet på särskild mått-

fullhet. I fråga om marknadsföring av spel ingår det dessutom i SPER:s riktlinjer 

att marknadsföring inte ska uppmana konsumenter till överdrivet spelande, bland 

annat på de sätt som nämns i det föregående avsnittet. Således kan också 

uppmaningsaspekten av särskild måttfullhet återfinnas i måttfullhetsbegreppet, 

åtminstone i fråga om marknadsföring av spel. En nyansskillnad är dock att 

alkohol- och tobakslagstiftningen förbjuder uppmaningar att överhuvudtaget kon-

sumera produkterna i fråga, medan spellagen endast tar sikte på överdrivet spel-

ande. Uppmaningar att spela torde därmed vara acceptabla i viss utsträckning.  

I vilken mån praxis från alkohol- och tobaksområdet kan användas som 

vägledning vid bedömningar av måttfullhet är svårt att säga. Den särskilda 

måttfullhet som ska iakttas vid marknadsföring av alkohol och tobak är till stora 

delar präglad av den begränsade tillgång till informationskanaler där marknads-

föringen får förekomma – denna begränsning ingick till och med i kravet när det 

tillkom. Marknadsföring av spel och krediter får å andra sidan som utgångspunkt 

förekomma var som helst. Den praxis som finns angående alkoholreklamens 

dominerande inslag i miljön kan därför bli svår att använda sig av för att avgöra 

om marknadsföring av spel eller krediter är påträngande, då marknadsföring av 

spel och krediter förekommer i långt fler miljöer än marknadsföring av alkohol. 
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Även angående kravet på saklighet i marknadsföring av spel och krediter synes 

det svårt att hämta vägledning från den praxis som utvecklats på alkohol- och 

tobaksområdet. I fråga om alkohol och tobak har kravet på saklighet relaterats till 

förbudet att uppmana till konsumtion av den aktuella varan; om det finns en 

uppmaning till konsumtion är marknadsföringen inte saklig. Samma sätt att pröva 

sakligheten av marknadsföring av spel och krediter kan knappast bli aktuellt 

eftersom uppmaningar till att köpa sådana tjänster inte är förbjudna. Vid en 

prövning av en marknadsföringsåtgärds måttfullhet blir det kanske snarare 

aktuellt att se till hur väl balanserad den framförda informationen är i fråga om 

relationen mellan saklighet och uppmaningar till att köpa den aktuella tjänsten. 

Någon ledning från praxis om särskild måttfullhet står emellertid inte att finna i 

det avseendet.  

Vad gäller relationen mellan måttfullhetsbegreppen i KkrL och spellagen tycks 

det i grunden vara fråga om samma måttfullhetsbedömning vid tillämpning av 

båda lagarna. I båda fallen ska en helhetsbedömning göras med hänsyn till 

samma angivna faktorer. Detta torde innebära att ledning från förarbetena till 

båda lagarna kan hämtas oavsett vilken lag som är tillämplig i det enskilda fallet. 

I fråga om kravet på marknadsföring att inte väcka uppmärksamhet genom sin 

utformning skulle vid tillämpning av 15 kap. 1 § spellagen ledning kunna hämtas 

från förarbetsuttalandena till KkrL, vilka tydliggör att även marknadsföring som i 

och för sig endast innehåller konkret information kan framställa denna på ett sätt 

som minskar konsumentens förutsättningar att fatta ett genomtänkt beslut. Även i 

fråga om påträngande marknadsföring torde förarbetet till KkrL kunna tjäna som 

inspiration vid en måttfullhetsbedömning enligt spellagen. Exempelvis torde 

hänsyn kunna tas till den frekvens med vilken en konsument blir kontaktad eller 

exponerad för marknadsföringen. Huruvida de kriterier som tas upp i förarbetena 

till spellagen kan bidra med vägledning vid bedömningen av om marknadsföring 

av krediter är måttfull är desto svårare att säga. Kriterierna är uteslutande 

baserade på rekommendationer och riktlinjer som tar sikte på just spelbranschen. 

I de fall en sådan rekommendation eller riktlinje trots det kan betraktas som 
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relevant i fråga om marknadsföring av krediter finns det emellertid inget skäl att 

utesluta att ledning kan hämtas därifrån. Då båda lagarna använder sig av samma 

måttfullhetsbegrepp torde det centrala vara att kravet på måttfullhet återspeglar 

samma nivå av tillförsikt oavsett om det används för att bedöma marknadsföring 

av krediter eller marknadsföring av spel. 

2.6 Slutsatser 

Kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter är nytt och än så länge 

relativt odefinierat. Det innehåller både likheter och skillnader jämfört med 

annan lagstiftning där måttfullhet eller särskilt måttfullhet vid marknadsföring 

föreskrivs. Måttfullhet är att skilja från särskild måttfullhet. Däremot synes 

måttfullhetskravet ha en någorlunda enhetlig innebörd i fråga om marknadsföring 

krediter och marknadsföring av spel. Gemensamt för alla måttfullhets-

bedömningar är avsaknaden av ett transaktionstest. Marknadsföring som inte är 

måttfull behöver inte ha en sannolik ekonomisk påverkan på konsumenten i 

MFL:s mening för att vara otillbörlig. Detta innebär i fråga om marknadsföring 

av krediter och möjligen även spel en möjlighet till en annan typ av bedömningar 

där hänsyn kan tas till aspekter som tidigare legat utanför otillbörlighets-

prövningen. I förarbetet till ändringen av KkrL nämndes att det inte är orimligt 

att anta att tendenser i människors beslutsfattande som överoptimism och tids-

inkonsekventa preferenser kan förstärkas genom budskap i marknadsföringen. 

Dessutom uttalades det att olika inramningseffekter kan användas i 

marknadsföring. Vad dessa uttalanden innebär och vilken betydelse de kan ha för 

tolkningen av måttfullhetsbegreppet utforskas i de kapitel som följer. 

3 Beteendeekonomiska begrepp 

3.1 Inledning 

Överoptimism och tidsinkonsekventa preferenser respektive inramningseffekter 

är begrepp som beskriver olika tendenser hos människor respektive effekter på 

deras beslutsfattande. Att marknadsföring kan utnyttja dessa tendenser och 
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effekter anfördes bland motiven till den skärpta lagstiftningen om 

marknadsföring av krediter.
50

 Begreppens innebörd antyddes i propositionen 

inför ändringen av KkrL men exakt vad de betyder framgick inte där. En mer 

utförlig förklaring kan istället hittas i det betänkande som föregick propositionen. 

Där gjorde utredningen en genomgång av några centrala delar av den beteende-

ekonomiska forskningen och hur den relaterar till den dominerande, 

neoklassiska, inriktningen inom nationalekonomi. Redogörelsen är emellertid en 

aning förenklad och det är inte alltid tydligt hur de aktuella begreppen förhåller 

sig till de empiriska studier som ligger bakom den beteendeekonomiska 

utvecklingen. Genom att förenkla framställningen blir de beteendeekonomiska 

tankegångarna visserligen mer lättillgängliga, men risken för att det som 

presenteras inte helt stämmer överens med vad som kan utläsas ur forskningen 

blir samtidigt större. För att beteendeekonomisk forskning ska kunna tas på allvar 

är det viktigt att den presenteras på ett sätt som gör det tydligt exakt vilka 

slutsatser som låter sig dras utifrån den. Till det hör bland annat att göra skillnad 

på empiriska observationer av och teoretiska modeller om mänskligt besluts-

fattande. Dit hör även att tydligt skilja på olika begrepp och vara noga med de 

endast används i situationer där det finns vetenskapligt stöd för att använda dem.  

I det här kapitlet ges först en sammanfattning av beteendeekonomins uppkomst 

och utveckling. Därefter granskas den beteendeekonomiska diskussion som förs 

av utredningen i SOU 2016:68. Begreppen överoptimism, tidsinkonsekventa 

preferenser och inramningseffekter utreds och deras innebörd diskuteras mot 

bakgrund av hur begreppen används i betänkandet. Syftet är att ta reda på om, 

och i så fall hur, de nämnda beteendeekonomiska fenomenen kan utnyttjas vid 

marknadsföring av krediter. 

3.2 Beteendeekonomi: bakgrund och utveckling 

Den gren av nationalekonomi som har kommit att kallas beteendeekonomi 

uppstod som en motreaktion till den neoklassiska skolan, vilken länge dominerat 
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och fortfarande dominerar den nationalekonomiska teoribildningen. Kritiken som 

framförts handlar framför allt om de antaganden om människors rationalitet som 

traditionellt har gjorts av nationalekonomer i syfte att konstruera enkla och 

effektiva modeller för hur marknader fungerar. Neoklassiska teorier förutsätter 

nämligen att den ekonomiska aktören är just rationell. Termen "homo 

economicus" har många gånger använts, om än med viss ironi, för att beskriva 

den neoklassiska ekonomiska aktören; en fullständigt rationell person som enbart 

har ekonomiska egenintressen för handen.
51

 Enligt rationell valhandlingsteori 

(rational choice theory) gäller tre centrala antagenden för hur den neoklassiska 

ekonomiska aktören beter sig: hen agerar målorienterat, har konsekventa 

preferensordningar och är nyttomaximerande.
52

 Att aktören agerar målorienterat 

innebär att hen styrs av medvetna mål snarare än exempelvis vanor eller social 

önskvärdhet. Genom att ha konsekventa preferensordningar kan aktören ranka 

alla möjliga alternativ i en beslutssituation efter hur mycket hen föredrar dem. 

Preferensordningarna är alltid transitiva; om den ekonomiska aktören i en 

beslutssituation föredrar alternativ A framför alternativ B och alternativ B 

framför alternativ C, kan hen aldrig föredra alternativ C framför alternativ A. Att 

aktören alltid agerar nyttomaximerande innebär att hen, ställd inför ett val med 

flera möjliga alternativ, alltid kommer att välja det alternativ som generar den 

största möjliga förväntade nyttan för aktören.
53

 I detta ingår att kunna utföra 

nödvändiga matematiska sannolikhetsberäkningar i de situationer utfallen hos de 

olika alternativen är osäkra.  

Antagandena om perfekt rationalitet hos den ekonomiska aktören är förstås en 

förenkling av verkligheten. Just genom att förenkla synen på hur människor fattar 

ekonomiska beslut har det varit möjligt att konstruera de modeller som idag 

                                              
51

 Termen har sitt ursprung i kritik av John Stuart Mills syn på den ekonomiska aktören, se 

Persky s. 223. 
52

 MacDonald, s. 552. 
53

 Se von Neumann & Morgenstern, s. 15 ff., för en teoretisk förklaring av det nyttobegrepp 

som idag används inom ekonomisk teori. Den mest centrala aspekten av ekonomisk nytta är att 

den går att tillskriva ett numeriskt värde. Ekonomisk nytta är alltså inte att förväxla med det mer 

abstrakta nyttobegrepp som används inom den utilitaristiska filosofin. 
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dominerar inom nationalekonomi. Att så är fallet blir tydligt i den grundläggande 

nationalekonomiska marknadsmodellen. Där är antagandet om den rationella 

konsumenten en grundsten på vilken hela idén om en marknad med ett av 

konsumenter och producenter bestämt jämviktspris vilar. Efterfrågefunktionen i 

modellen, som tillsammans med utbudsfunktionen bestämmer jämviktspriset, går 

att härleda från så kallade indifferenskurvor hos konsumenten. Dessa är i sin tur 

baserade direkt på de nämnda antagandena om rationalitet hos densamma.
54

 

Modellen ger en helhetsbild av marknaden och tack vare de relativt få inblandade 

variablerna blir den enkel att förstå och tillämpa. Hur väl den faktiskt beskriver 

verkligheten är dock svårt att säga – antagandena om mänsklig rationalitet 

bygger inte på någon som helst empiri.  

Glappet mellan teori och verklighet var just det som de tidiga beteende-

ekonomerna vände sig emot och istället förespråkade de en användning av mer 

verklighetstrogna antaganden om människors beteende i konstruktionen av 

nationalekonomiska modeller. Redan 1955 föreslog Herbert Simon ett ersättande 

av "homo economicus" med en ekonomisk aktör med ungefärlig rationalitet 

("approximate rationality").
55

 Hans tankar utvecklades senare till idén om 

begränsad rationalitet (bounded rationality), enligt vilken en ekonomisk aktör är 

rationell inom ramarna för sin kognitiva förmåga, tid och tillgång till infor-

mation.
56

 Beteendeekonomins genombrott kan emellertid sägas ha kommit 1979, 

då psykologerna Amos Tversky och Daniel Kahneman presenterade prospekt-

teorin (prospect theory) som en alternativ modell för att beskriva hur människor 

fattar riskfyllda ekonomiska beslut.
57

 Teorin hämtar inspiration från bland annat 

perceptionspsykologisk forskning och beskriver en ekonomisk aktörs besluts-

fattande som avhängigt den referenspunkt beslutsfattaren har i förhållande till 

potentiella vinster eller förluster. En central del av teorin är förlustaversion (loss 

aversion), idén att människor tillskriver en förlust större negativ nytta än den 

                                              
54

 Se Taylor & Mankiw, s. 102 ff, för en pedagogisk genomgång av de här sambanden. 
55

 Simon (1955) s. 114.  
56

 Simon (1987) s. 1 ff. 
57

 Tversky & Kahneman (1979), s. 263 ff. 
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positiva nytta som kommer av en lika stor vinst; exempelvis är nyttominskningen 

som följer av att förlora 100 kr större än nyttoökningen som följer av att vinna 

100 kr. Detta står i strid med den neoklassiska synen på hur människor värderar 

nytta, enligt vilken nyttovärderingar är oberoende av om det rör sig om en förlust 

eller en vinst. Sedan prospektteorin presenterades har den använts för att förklara 

en rad olika empiriska observationer där människor systematiskt agerat i strid 

med rationell valhandlingsteori. Inramningseffekter, besittningseffekten (endow-

ment effect) och status quo bias är tre välkända fenomen vilka följer av 

prospektteori. Inramningseffekter och status quo bias behandlas längre fram i 

uppsatsen: inramningseffekter i avsnitt 3.3 och status quo bias i avsnitt 5.3.  

Tillsammans med bland andra psykologerna Sarah Lichtenstein och Paul Slovic 

och ekonomen Richard Thaler, kan Tversky och Kahneman sägas ha varit med 

och startat en beteendeekonomisk forskningstradition som går ut på att med hjälp 

av experimentella studier visa hur människor i verkligheten agerar i strid med 

neoklassiska antaganden om rationalitet.
58

 I samband med att rådande 

nationalekonomiska teorier angripits har ansatser gjorts för att konstruera nya 

modeller som bättre går i linje med det observerade mänskliga beteendet.
59

 

Genom att låta experimentell forskning ligga till grund för nationalekonomiska 

modeller har emellertid även dörren öppnats för att integrera redan existerande 

beteendevetenskaplig forskning i den nationalekonomiska analysen. Det som av 

vissa beteendeekonomer kallas överoptimism är ett exempel på detta; termen 

härrör från det som inom socialpsykologi kallas för orealistisk optimism 

(unrealistic optimism).
60

 Även andra för psykologer redan kända mänskliga 

tendenser diskuteras numera flitigt av beteendeekonomer för att förklara och 

förutsäga människors ekonomiska beteenden.
61

 Sättet på vilket psykologisk 

                                              
58

 Denna tradition är dock att skilja från den tradition av experimentell ekonomi som inleddes 

av Vernon Smith på 1950-talet, se Heukelom, s. 133 ff. 
59

 Se exempelvis Frederick, Loewenstein & O'Donoghue, s. 365 ff. för modeller som beskriver 

tidsinkonsistenta preferenser. 
60

 Weinstein, s. 806 ff.  
61

 T. ex. brukar illusionen om kontroll (illusion of control) och efterhandsbias (hindsight bias) 

nämnas för att förklara finansiellt beteende, se Ghisellini & Chang, s. 107 ff. 
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forskning integreras i nationalekonomi är dock smått kaotiskt och någon enhetlig 

och komplett beteendeekonomisk modell som kan ersätta den neoklassiska går 

knappast att finna.
62

 Snarare innebär den beteendeekonomiska forskningen ett 

angrepp på själva naturen hos det som idag kallas nationalekonomi; genom att 

fokusera på empiri snarare än teori och på komplexa psykologiska samspel 

snarare än förenklade mänskliga beteenden ställer den beteendeekonomiska 

forskningen det nationalekonomiska fältet på ända. Hur den "beteende-

ekonomiska revolutionen" kommer att sluta och vad nationalekonomi kommer att 

innebära i framtiden går ännu inte att säga. Detta hindrar emellertid inte aktörer 

på andra områden, exempelvis inom juridiken, från att redan nu dra lärdom av de 

empiriska observationer av hur människor fattar ekonomiska beslut som hittills 

gjorts inom beteendeekonomi och psykologi.  

3.3 Inramningseffekter och PAD-inramning 

Att olika inramningseffekter påverkar människors beslutsfattande är en av de 

äldsta upptäckterna inom beteendeekonomi. År 1981 presenterade Tversky och 

Kahneman forskningsresultat som de menade utgjorde bevis för att det 

neoklassiska antagandet om konsekventa och transitiva preferensordningar är 

felaktigt: beroende på hur en beslutssituation presenteras varierar människors 

preferenser i fråga om de olika beslutsalternativen, trots att den presenterade 

informationen logiskt sett är likvärdig.
63

 Forskarna uttryckte det som att olika 

inramningar av beslut (decision frames) påverkar vilket beslut som fattas. Till 

exempel tenderar människor att vara riskaversiva när beslutsalternativ 

presenteras som vinster, men risksökande när samma alternativ presenteras som 

förluster. Detta illustreras av det så kallade "Asian disease-problemet", ett 

experiment där försökspersoner fick välja mellan två olika åtgärder för att 

hantera en fiktiv sjukdomsepidemi. Framställdes utfallen av åtgärderna som att 

människor kunde räddas (alltså som vinster) valde försöksdeltagarna den 
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riskaversiva åtgärden. Framställdes däremot utfallen av åtgärderna som att 

människor skulle dö (som förluster) valdes istället den risksökande åtgärden. 

Detta trots antalet människor som skulle överleva respektive omkomma till följd 

av de olika åtgärderna var detsamma i båda situationerna. Den här sortens 

inramningseffekt förklaras av prospektteorin och går i linje med en rad andra 

resultat där det har kunnat visas att människor är riskaversiva i fråga om vinster 

och risksökande i fråga om förluster.
64

  

Utöver den effekt på människors riskbeteenden som observerades av Kahneman 

och Tversky har inramningseffekter kunnat konstateras även i andra situationer. 

Exempelvis har det gjorts skillnad på positiv och negativ inramning. Det har 

kunnat visas att människor uppskattar förmågan hos en basketspelare som högre 

om de får information om hur många procent av kast på mål hen har träffat 

jämfört med om de får information om hur många procent av kasten hen har 

missat.
65

 Detta trots att båda versionerna logiskt sett förmedlar samma 

information om basketspelarens träffsäkerhet. Beroende på om en andel eller en 

procentsats beskrivs som en framgång eller ett misslyckande kan alltså 

bedömarens intryck färgas. Ett annat exempel är skillnader som uppmätts vid 

bedömning av nötkött som presenterats som bestående av 75 % magert kött 

(positiv inramning) respektive bestående av 25 % fett (negativ inramning).
66

 

Inför ändringen av KkrL uttalade lagstiftaren att inramningseffekter som innebär 

att "tona ner den ekonomiska betydelsen av ett åtagande genom att dela upp det i 

mindre delar" skulle kunna användas vid marknadsföring av krediter.
67

 

Uttalandet får antas syfta tillbaka på den genomgång av hur olika 

inramningseffekter påverkar beslutet att ta en kredit som gjordes av utredningen i 

SOU 2016:68. Där nämndes bland annat att så kallad PAD-inramning (pennies-a-

day reframing) leder till att krediter som betalas över lång tid med relativt små 

belopp blir mer attraktiva än en kredit med sammanlagt lägre kostnad som ska 
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betalas vid färre tillfällen.
68

 En sådan slutsats kan emellertid anses vara något 

långt dragen. PAD-inramning syftar på den effekt på människors preferenser som 

observerats när försöksdeltagare presenterats för pengasummor beskrivna 

antingen som engångsbelopp eller som mindre belopp fördelade över tid. 

Exempelvis har det kunnat visas att människor är mer benägna att donera pengar 

om gåvobeloppet presenteras som 85 cent per dag än om det presenteras som 300 

dollar om året.
69

 Att attraktiviteten hos det mindre beloppet skulle öka i takt med 

att beloppet blir mindre och fördelas på fler tillfällen (så som antyds av 

utredningen) finns det emellertid inget stöd för. PAD-inramning belyser snarare 

skillnaden i hur människor beter sig i relation till ett enda större belopp jämfört 

med hur de beter sig i relation till många små belopp. Sättet som utredningen 

resonerar kring PAD-inramning skaver därmed något med forskningen bakom 

begreppet. Detta innebär emellertid inte att PAD-inramning saknar betydelse för 

marknadsföring av krediter. Hur PAD-inramning kan användas i marknads-

föringssammanhang diskuteras i avsnitt 5.3.3.  

PAD-inramning skiljer sig från de ovan beskrivna inramningseffekterna på så 

sätt att den inte tar sikte på presentationen av information så mycket som 

presentationen av olika handlingsalternativ. Att alls hänvisa till den som en 

inramningseffekt medför viss förvirring. Kahneman definierar inramnings-

effekter som skillnader i beslutsfattarens preferenser vid presentationen av två 

versioner av ett beslutsproblem som en utomstående betraktare anser är effektivt 

identiska.
70

 Inramningseffekten som uppstår i Asian disease-problemet faller 

inom definitionen; försöksdeltagare som fått jämföra de olika versionerna anser 

att samma alternativ bör väljas oavsett om informationen framställs som att 

människor kan räddas eller som att människor kommer att dö.
71

 På samma sätt 
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måste en basketspelare som har missat 60 % av sina kast erkännas vara lika 

skicklig som en basketspelare som träffat 40 % av sina kast. Det är långt ifrån 

lika självklart att betalning av (strax under) 85 cent per dag är logiskt likvärdigt 

med att betala 300 dollar om året. Det kan exempelvis hävdas att mindre belopp 

fördelade över tid lämnar mer utrymme för ekonomisk flexibilitet och ger 

möjlighet att investera de pengar som annars skulle varit låsta i det större 

engångsbeloppet. Det skulle därmed kunna vara rationellt att föredra det mindre 

beloppet, till och med om den totala kostnaden blir högre än engångsbeloppet (så 

som ofta är fallet vid avbetalningsköp).  

I vilken grad lagstiftaren egentligen tar sikte på inramningseffekter i sitt uttalande 

i prop. 2017/18:72 är oklart. Snarare verkar det handla om att peka ut PAD-

inramningars betydelse för beslutet att ta en kredit. Inramningseffekter kan 

emellertid leda till samma utfall som PAD-inramning, nämligen att få människor 

att välja något som de annars inte skulle ha valt. Vilken roll inramningseffekter 

kan antas ha i marknadsföringssammanhang diskuteras i avsnitt 5.3.2.  

3.4 Tidsinkonsekventa preferenser och otålighet 

Enligt neoklassisk teori är människors preferenser konsekventa över tid. Det 

innebär att om en person föredrar alternativ A framför alternativ B en dag 

kommer hen ha samma preferens en annan dag. Detta gäller även vid värdering 

av framtida händelser. En person med tidskonsekventa preferenser som på 

måndagen beslutar att inte gå på klubb under helgen (för att kanske istället 

använda pengarna under en kommande resa) antas stå fast vid det beslutet senare 

under veckan. Värderingen av nyttan hos klubbandet antas vara oberoende av 

den tidpunkt då beslutet att inte gå på klubb fattades. I verkligheten är emellertid 

människors preferenser inte konsekventa över tid; en vanlig person som på 

måndagen bestämmer sig för att inte gå på klubb kan mycket väl gå emot sitt eget 

beslut när helgen väl kommer. Ett vanligt sätt att inom beteendeekonomi påvisa 

människors tidsinkonsekventa preferenser är att låta försökspersoner delta i ett 

fiktivt lotteri med följande ungefärliga utformning. Försökspersonerna får välja 
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mellan två olika pris: antingen att få 1 000 kr idag eller 1 200 kr om en månad. 

De får därefter välja mellan att få 1 000 kr om ett år eller 1 200 kr om 13 

månader. Flera studier har visat att människor tenderar att välja det mindre och 

tidigare beloppet i den första situationen, men det större och senare beloppet i 

den andra situationen.
72

 Enligt forskarna bakom studierna innebär ett sådant 

beteende ett uppvisande av tidsinkonsekventa preferenser, då man utgår från att 

försöksdeltagarna kommer att svara likadant om de får samma fråga om ett år 

(någon uppföljning har emellertid aldrig skett i verkligheten).  

Resultaten från studierna har använts för att bland nationalekonomer förespråka 

användning av en hyperbolisk diskonteringsfunktion istället för den neoklassiska 

exponentiella diskonteringsfunktionen. Skillnaden mellan funktionerna är 

huvudsakligen matematisk, men de beskriver olika sätt på vilka människor antas 

diskontera (avräkna värde från) framtida händelser.
73

 Till skillnad från den 

exponentiella funktionen förutspår den hyperboliska att människors preferenser 

omkastas efter en tid, innebärande att preferenserna är tidsinkonsekventa. Detta 

beror på att människor antas övervärdera nära förestående händelser jämfört med 

händelser längre fram i tiden. Man kan prata om ett slags "nutids-bias" eller 

otålighet (impatience) i fråga om värderingen av olika framtida händelser, vilken 

innebär en tendens att välja snabb belöning över långsiktiga mål.
74

 Den 

hyperboliska diskonteringsfunktionen kan emellertid inte sägas beskriva 

verkligheten på ett mycket mer träffsäkert sätt än den exponentiella. De många 

studier som utforskat hur preferenser förändras över tid brister i enhetlighet vad 

gäller både utförande och resultat. Något tydligt mönster för hur människor 

faktiskt diskonterar framtida händelser går knappast att urskilja bland dem; 

exempelvis varierar försökspersonernas årliga diskontering mellan −6 % 
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(innebärande övervärdering av framtida händelser) och oändlighet.
75

 Inte heller 

den generella otålighet hos människor som förutspås av den hyperboliska 

funktionen kan sägas vara en del av människors verkliga beteende. Visserligen 

handlar människor ofta impulsivt, men någon systematisk tendens att välja 

omedelbar belöning över långsiktig vinst finns det inget övertygande stöd för. 

Snarare handlar den hyperboliska diskonteringsfunktionen om att presentera en 

alternativ nationalekonomisk modell för hur människor hanterar beslut över tid. I 

vissa fall har den kunnat användas för att bättre förklara människors ekonomiska 

beteenden än neoklassiska modeller.
76

 På så sätt måste modellen anses vara både 

viktig och användbar för den nationalekonomiska teoribildningen.  

Vilken roll begreppet tidsinkonsekventa preferenser, hyperbolisk diskontering 

och antagandet om otålighet kan och bör ha utanför den nationalekonomiska 

sfären kan diskuteras, inte minst vad gäller marknadsföring av krediter. Otålighet 

har pekats ut som en faktor som kan utnyttjas i marknadsföringssammanhang, 

exempelvis genom "köp nu, betala sen"-strategier.
77

 Utredningen i SOU 2016:68 

anammade ett liknande synsätt och konstaterade att tidsinkonsekventa 

preferenser och de "självkontrollsproblem" som de ger upphov till kan leda till en 

riskfylld skuldnivå för individen och ett lånebeteende som inte är ekonomiskt 

optimalt.
78

 Till stöd för påståendet hänvisades det bland annat till en amerikansk 

korrelationsstudie där tidsinkonsekventa preferenser kunnat kopplas till högre 

grad av belåning.
79

 Vilken ny information begrepp som tidsinkonsekventa 

preferenser och otålighet egentligen tillför diskussionen är emellertid oklart. Att 

människor ibland är impulsiva, vissa oftare än andra, är knappast någon nyhet. 

Lika lite är det en nyhet att människor kan ångra sig angående sina beslut, vilket 

skulle vara det vardagliga sättet att tala om tidsinkonsekventa preferenser. Det är 

icke desto mindre rimligt att anta att marknadsföring kan stimulera till impulsiva 
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beslut och att impulsiva beslut kan leda till skuldsättningsproblematik. Att 

använda svårförståeliga beteendeekonomiska begrepp för att beskriva det 

förhållandet framstår dock som omotiverat.  

3.5 Överoptimism 

År 1980 presenterade socialpsykologen Neil Weinstein en experimentell studie 

där han kunde visa att människor tenderar att uppvisa det han kallade orealistisk 

optimism (unrealistic optimism).
80

 Försökspersoner hade fått svara på ett antal 

frågor om hur sannolikt de trodde det var att de skulle råka ut för positiva 

respektive negativa händelser i livet, jämfört med hur sannolikt det var att andra 

skulle råka ut för samma händelser. Resultaten visade att försökspersonerna 

systematiskt uppskattade sannolikheten för att de själva skulle uppleva positiva 

händelser i livet som större än samma sannolikhet för de flesta andra människor. 

De uppskattade det också som mindre sannolikt att negativa saker skulle hända 

dem jämfört med de flesta andra. Att det skulle gå bättre för en majoritet av 

försöksdeltagarna än för de flesta andra människor är förstås inte särskilt troligt – 

rimligen är det ungefär lika sannolikt att bra respektive dåliga saker händer alla 

människor. Denna diskrepans mellan verklig statistik och upplevd sannolikhet 

gällande det egna livet var det som Weinstein pekade ut som orealistisk 

optimism.  

Begreppet "överoptimism" är mer vidsträckt än Weinsteins orealistiska 

optimism. Överoptimism har bland vissa beteendeekonomer beskrivits som ett 

paraplybegrepp för en rad olika psykologiska upptäckter som har att göra med 

människors tendens att se sig själva i bättre ljus än andra.
81

 Inom begreppet faller 

orealistisk optimism, tvärsäkerhet (overconfidence; tendensen att vara 

omotiverat säker på vad man vet)
82

, det fundamentala attributionsfelet (the 

fundamental attribution error eller self-serving bias; tendensen att vid utvärdering 

av sig själv tillskriva positiva utfall ens egen förmåga medan negativa utfall 
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tillskrivs externa faktorer och vice versa i utvärderingen av andra)
83

, och bättre-

än-genomsnittseffekten (better-than-average effect; tendensen att se sig själv som 

mer kapabel än genomsnittet)
84

. En så vidsträckt definition skiljer sig markant 

från den som exempelvis Richard Thaler använder sig av; för honom syftar 

överoptimism uteslutande till den orealistiska optimismen.
85

 Används alltför vida 

definitioner för att beskriva psykologiska fenomen blir begreppen snabbt diffusa 

och svåra att använda för att på ett systematiskt sätt förutsäga människors 

beteende. Så kan sägas ha skett med begreppet överoptimism. Vad som 

egentligen avses med begreppet varierar från studie till studie. I SOU 2016:68 

uttalade utredningen att överoptimism kan spela en roll för kreditbeslut, eftersom 

det är avgörande för möjligheten att återbetala krediten att individen gör en riktig 

bedömning av sina ekonomiska begränsningar, både nutida och framtida.
86

 Det 

hänvisades bland annat till en finsk korrelationsstudie där överoptimism kunnat 

kopplas till höga skuldnivåer. I studien hade de försöksdeltagare som uppvisade 

mest överoptimism också de största skulderna.
87

 Sättet som överoptimism 

uppmättes på skilde sig emellertid från alla andra mått på de biases som faller 

inom begreppet överoptimism. Vad som egentligen uppmättes kan därmed 

diskuteras. 

Även om det finns tydliga och vetenskapligt fastställda tendenser hos människor 

att ha orealistiskt positiva förväntningar på sig själva och den egna framtiden är 

det oklart hur dessa tendenser relaterar till beslutet att ta en kredit. Att 

människors självbilder är präglade av biases innebär inte nödvändigtvis att även 

deras praktiska handlande präglas av samma biases. Ännu mer oklart är hur 

marknadsföring av krediter kan utnyttja tendenserna för att påverka människor 

att fatta beslutet att ta en kredit. Att de går att utnyttja är både möjligt och troligt. 

Hur och när detta sker är emellertid knappast möjligt att fastställa. I bästa fall 
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kan det göras sannolikt att tendenserna utnyttjas. Huruvida bedömningen görs att 

en viss marknadsföringsåtgärd anspelar på den mänskliga tendensen till 

överoptimism är emellertid beroende av hur långtgående slutsatser bedömaren är 

villig att dra utifrån forskningen bakom fenomenet. En välvilligt inställd 

bedömare ser det kanske som självklart att människor är känsliga för budskap 

som exempelvis ger intrycket av att krediten kommer att återbetalas snart, medan 

en skeptisk bedömare exempelvis kan hävda att kredittagaren är lika 

överoptimistisk angående sin återbetalningsförmåga oavsett budskapet i 

marknadsföringen. Samma resonemang kan appliceras i fråga om impulsivitet 

(tidsinkonsekventa preferenser). Påståendet att en viss marknadsföringsåtgärd 

stimulerar till impulsiva beslut kan i bästa fall göras troligt, men aldrig säkert 

fastställt.  

3.6 Slutsatser 

Trots att beteendeekonomisk forskning har pågått i drygt 40 år framstår den 

fortfarande som relativt abstrakt och det är många gånger osäkert vilka slutsatser 

som kan dras utifrån den. Beteendeekonomi gör emellertid inget anspråk på att 

lägga fram någon precis kunskap om människor. Snarare handlar beteende-

ekonomi om att ändra utgångspunkt vid den nationalekonomiska modelleringen 

av människors ekonomiska beteende – istället för perfekt rationalitet förespråkas 

utgångspunkten att människor beter sig i enlighet med olika observerade 

(begränsat rationella) beteendemönster.
88

 Dessa beteendemönster är dock sällan 

särskilt uppseendeväckande utanför den nationalekonomiska sfären. Att 

människor exempelvis har tidsinkonsekventa preferenser och är överoptimistiska 

framstår tvärtom som ganska intuitivt. Snarare är den neoklassiska synen på 

människor det som kan väcka uppmärksamhet; att utan någon som helst empirisk 

grund anta perfekt rationalitet hos ekonomiska aktörer framstår näst intill som 

chockerande, särskilt då det handlar om en verksamhet som gör anspråk på att 
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beskriva verkligheten. Tidsinkonsekventa preferenser och överoptimism är 

fenomen som lyfts fram just för att belysa orimligheten i den neoklassiska 

analysen. När de dessutom används för att motivera ny marknadsförings-

lagstiftning kan detta framstå som något överflödigt. Att människor kan ångra sig 

och/eller ibland övervärderar sin egen betalningsförmåga skulle kunna anföras 

som skäl för lagstiftningen utan att använda krångliga beteendeekonomiska 

begrepp (även om argumenten då skulle mista sin skenbart vetenskapliga 

förankring). Hur väl sådana mer vardagliga uttryck skulle vinna gehör kan 

emellertid antas vara beroende av hur nära marknadsföringslagstiftningen ligger 

den neoklassiska teoribildningen. Utgår domstolar och lagstiftare från att 

människor är rationella på det sätt som följer av neoklassisk teori gör sig behovet 

av en beteendeekonomisk omställning gällande även på marknadsföringsrättens 

område. Vilken syn lagstiftare och domstolar har på konsumenter och deras 

förmåga till rationalitet utforskas därför i nästa kapitel. 

En viktig skillnad mellan å ena sidan tidsinkonsekventa preferenser och 

överoptimism, å andra sidan inramningseffekter och PAD-inramning tål att 

belysas. De förstnämnda begreppen belyser generella tendenser i människors 

handlande. Att människor uppvisar olika generella biases i flera sammanhang är 

förstås viktigt att känna till för alla som har till uppgift att på något sätt 

identifiera genomsnittligt mänskligt beteende. För att dessa tendenser ska kunna 

få någon betydelse i praktiken krävs emellertid ett visst mått av välvillighet hos 

den som bedömer huruvida de leder till ett visst handlande hos exempelvis 

konsumenter. De sistnämnda begreppen är däremot exempel på konkreta effekter 

som uppmätts experimentellt och genom manipulation av särskilda variabler 

(exempelvis hur ett visst påstående är formulerat). Att sådana effekter kan 

utnyttjas i marknadsföringssammanhang är tydligt. Utformas en marknads-

föringsåtgärd på samma eller liknande sätt som de experimentella situationerna 

kan mottagaren förväntas bli påverkad på samma sätt som försökspersonerna i 

experimentet. Fokus kan därmed läggas på att identifiera huruvida vissa kända 

beteendepåverkande faktorer finns närvarande i marknadsföringen. På så sätt kan 



 

 

38 

det enkelt avgöras huruvida åtgärden sannolikt påverkar mottagarens beteende 

eller inte; finns en beteendepåverkande faktor närvarande påverkas förmodligen 

mottagarens beteende i jämförelse med det beteende som skulle ha uppvisats om 

faktorn inte fanns närvarande.   

4 Rationalitetsförväntningar  

4.1 Inledning 

Traditionellt har lagstiftare och rättstillämpare knappast haft för vana att göra 

några uttryckliga hänvisningar till beteendevetenskaplig forskning vid skapandet 

och tillämpningen av marknadsföringslagstiftningen. Antaganden om hur män-

niskor reagerar på och förstår marknadsföring har icke desto mindre gjorts av 

både lagstiftare och domstolar. Beroende på vilka dessa antaganden har varit kan 

det bli mer eller mindre aktuellt att beakta beteendevetenskaplig forskning inom 

marknadsföringsrätten. Ses marknadsföringsrätten huvudsakligen som en del av 

marknadsrätten ligger det nära till hands att utgå från att ett (neoklassiskt) 

marknadsekonomiskt perspektiv präglar hur lagstiftare och domstolar ser på 

konsumenter. Att så faktiskt är fallet har hävdats från några håll. Exempelvis 

menar vissa att EU-domstolen tillämpar en marknadsfokuserad syn på 

konsumenter innebärande orimligt höga krav på dessas rationalitet och kognitiva 

förmåga.
89

 Liksom på det nationalekonomiska området skulle det inom 

marknadsföringsrätten i så fall kunna finnas ett behov av beteendevetenskapliga 

influenser för att göra synen på konsumenter mer verklighetsförankrad.  

I det här kapitlet analyseras och diskuteras praxis och förarbetsuttalanden i ett 

försök att utläsa vilken syn på konsumenters bedömnings- och beslutsförmåga 

som faktiskt finns hos lagstiftare och rättstillämpare. Detta sker med grund i den 

påverkansbedömning som görs vid prövningen av otillbörlig marknadsföring. I 

centrum för påverkansbedömningen står den så kallade genomsnittskonsumen-

ten, vilken utreds i nästa stycke. 

                                              
89

 Se Incardona & Poncibo, s. 29 ff. samt Trzaskowski, s. 3 f. 
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4.2 Normen för påverkansbedömningen: genomsnittskonsument 

Vid prövningen av om marknadsföring som är vilseledande, aggressiv eller 

stridande mot god marknadsföringssed är otillbörlig måste ett transaktionstest 

göras där marknadsföringens påverkan på konsumentens ekonomiska beteende 

prövas (se avsnitt 2.4). För att avgöra om marknadsföring påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och 

därmed utgår domstolar från hur en hypotetisk genomsnittskonsument hade 

uppfattat marknadsföringen. En sådan genomsnittskonsument ingår i målgruppen 

för marknadsföringen och är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och 

upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.
90

 Ett motiv 

till att införa begreppet "genomsnittskonsument" var att nationella domstolar 

tidigare använt mer sårbara konsumenter eller en liten del av konsumenterna som 

utgångspunkt vid bedömningen av en marknadsföringsåtgärds effekt.
91

 Genom 

att använda sig av en genomsnittskonsument vid påverkansbedömningen kan den 

EU-rättsliga proportionalitetsprincipen genomsyra bedömningen, vilken bland 

annat innebär att restriktioner av möjligheten att marknadsföra varor och tjänster 

inte får gå utöver vad som är nödvändigt. Nationella domstolar ska använda sitt 

eget omdöme, med beaktande av EU-domstolens praxis, när de fastställer 

genomsnittskonsumentens typiska reaktion i ett givet fall.
92

 Genomsnitts-

konsumentens egenskaper är emellertid beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet och skiftar således från en bedömning till en annan. Faktorer som 

kan påverka bedömningen är exempelvis vilken vara eller tjänst det är fråga om, 

vilken målgrupp som marknadsföringen riktar sig till och vilket språk som 

använts i marknadsföringen.
93

 

Även om den exakta formuleringen som används i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder är ny sedan direktivets tillkomst, kan i stort sett samma 

genomsnittskonsument sägas ha varit grunden för Marknadsdomstolens 

                                              
90

 Jfr. skäl 18 i ingressen till direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
91

 Prop. 2007/08:115 s. 67. 
92

 Skäl 18 i ingressen till direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
93

 Levin, s. 91. 
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bedömningar även innan direktivet trädde i kraft. Detta gäller åtminstone 

vilseledande marknadsföring. Redan i propositionen till 1970 års lag om 

otillbörlig marknadsföring uttalades att utgångspunkten för bedömningen av 

marknadsföring riktad till allmänheten ska vara det tänkta helhetsintrycket hos en 

genomsnittskonsument vid en tämligen flyktig genomläsning av framställ-

ningen.
94

 I den utredning som föregick propositionen föreslogs en genomsnitts-

konsument med "»normal» fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap".
95

 Det 

nya i den EU-rättsliga definitionen av genomsnittskonsumenten kan sägas vara 

att beaktandet av sociala, kulturella och språkliga faktorer. Ett sådant hänsyns-

tagande får antas ha kommit till stånd huvudsakligen med de interkulturella 

situationer som EU-samarbetet ger upphov till i åtanke.
96

 Tillägget torde emel-

lertid inte påverka den grundläggande synen på genomsnittskonsumenten, vilken 

verkar vara densamma både inom svensk traditionell marknadsföringsrätt och 

EU-rätt.  

Trots att genomsnittskonsumentens förutsättningar kan skifta och ska bedömas 

för sig i varje enskilt fall kan frågan ställas om det ändå finns en underliggande 

syn på vad en "normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst" 

konsument förväntas klara av. De skiftande elementen i den EU-rättsliga 

bedömningen synes framförallt vara de nämnda interkulturella faktorerna och de 

olika målgrupper som marknadsföring kan rikta sig till. Skalas sådana föränd-

erliga element bort torde det kunna framträda en bild av vad domstolarna 

förväntar sig av en genomsnittlig konsument i det generella konsument-

kollektivet. I det följande analyseras praxis från EU-domstolen och Marknads-

domstolen i syfte att definiera domstolarnas syn på genomsnittskonsumentens 

bedömnings- och beslutsförmåga. 

                                              
94

 Prop. 1970:57 s. 33. 
95

 SOU 1966:71 s. 97. 
96

 Jfr. mål C-220/98 Estée Lauder samt skäl 7 i ingressen till direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder. 
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4.3 EU-domstolen 

I några mål från tiden innan direktivet om otillbörliga affärsmetoder trädde i kraft 

har EU-domstolen varit relativt tydlig i sina förväntningar på genomsnitts-

konsumenten. Mål C-470/93 Mars handlade om marknadsföring av glasstänger 

förpackade i ett emballage med påskriften "+ 10 %". På förpackningen fanns 

även en rand som upptog mer än 10 % av förpackningens totala yta. Frågan i 

målet var om dessa två omständigheter innebar ett vilseledandande i form av att 

konsumenter förleddes att tro att varans innehåll ökats med mer än 10 % när 

ökningen faktiskt bara hade skett med 10 %. Domstolen konstaterade att så inte 

var fallet, utan att "[e]n normalt upplyst konsument måste förväntas vara 

medveten om att det inte nödvändigtvis föreligger ett samband mellan storleken 

på en reklamuppgift om ökning av produktens volym och själva ökningen".
97

 Ett 

annat mål, C-465/98 Darbo, handlade om huruvida beteckningen "naturrein" på 

en syltprodukt var vilseledande när sylten innehöll tillsatt pektin. Enligt den 

klagande parten indikerade beteckningen att sylten endast innehöll naturliga 

ingredienser. Domstolen kom emellertid fram till att något vilseledande inte hade 

skett. Det uttalades att "man kan utgå från att konsumenter vars beslut att köpa en 

produkt avgörs av den ifrågavarande produktens sammansättning först läser den 

ingrediensförteckning som enligt artikel 6 i [märkningsdirektivet] är en 

obligatorisk uppgift".
98

 Samma formulering användes i mål C-51/94 Kommis-

sionen mot Tyskland.
99

 I ett annat mål, C-99/01 Linhart och Biffl, konstaterade 

domstolen att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst 

genomsnittskonsument kan antas känna till att uttrycket "dermatologiskt testad" 

innebär att produkten är prövad på hud med positivt eller åtminstone neutralt 

resultat.
100

 

I senare mål har domstolen varit konsekvent i att överlåta åt den nationella 

domstolen att avgöra huruvida någon otillbörlig marknadsföring ägt rum. Den 

                                              
97

 Mål C-470/93, p. 24. 
98

 Mål C-465/98, p. 22. 
99

 Mål C-51/94, p. 34. 
100

 Mål C-99/01, p. 32. 
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har emellertid tagit fram vissa ramar inom vilka otillbörlighet skulle kunna 

uppstå. Mål C-195/14 Teekanne handlade om en tésort med vaniljblommor och 

hallon på förpackningen, men utan någon av dessa ingredienser i téet. Domstolen 

uttalade att "[o]m märkningen av ett livsmedel och dess närmare utformning, 

betraktade som en helhet, ger intrycket att livsmedlet innehåller en ingrediens 

som i själva verket inte ingår, är den märkningen vilseledande för köparen 

beträffande livsmedlets egenskaper."
101

 Detta kan gälla även om de verkliga 

ingredienserna anges i ingrediensförteckningen.
102

 I ett annat mål, C-76/14 

Citroën, hade den oundvikliga kostnaden för att transportera en bil inte ingått i 

det angivna priset i ett reklamerbjudande för en bil, trots att kostnaden ålades 

konsumenten. Domstolen konstaterade att en genomsnittskonsument kan utgå 

från att näringsidkaren erbjuder sig att sälja en vara enligt de villkor som nämns i 

reklamen, när där anges uppgifter om den erbjudna varans egenskaper, ett pris 

som framstår som varans försäljningspris samt ett slutdatum för erbjudandet.
103

 

Ett liknande resonemang kan urskiljas i mål C-611/14 Canal Digital. Där 

uttalade domstolen att en delkostnad för en tjänst som helt utesluts eller enbart 

anges på ett mindre iögonfallande sätt och som utgör en icke obetydlig del av 

totalpriset kan innebära att ett erbjudande är vilseledande.
104

 Mål C-562/15 

Carrefour Hypermarchés handlade om jämförande reklam. Där hade en 

butikskedja jämfört sina priser i sina stora affärer med priser för liknande varor i 

konkurrenters mindre affärer. Domstolen uttalade att en sådan framställning kan 

vilseleda genomsnittskonsumenten "genom att ge denne intrycket att samtliga 

butiker tillhörande dessa butikskedjor beaktats vid prisjämförelsen och att de 

prisskillnader som angetts är giltiga för samtliga butiker i varje butikskedja 

oberoende av deras storlek och format."
105

 Om konsumenten informeras om hur 

                                              
101

 Mål C-195/14, p. 41. 
102

 Se p. 40 nämnda mål. 
103

 Mål C-476/14, p. 30. 
104

 Mål C-611/14, p. 43–45. 
105

 Mål C-562/15, p. 32. 
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den aktuella jämförelsen gjorts kan emellertid en sådan jämförelse ändå vara 

tillåten.
106

  

Genomgående för EU-domstolens praxis är ett fokus på vilken information som 

presenteras för konsumenten; presenteras korrekt information minskar risken för 

att ett vilseledande har skett. På vilket sätt konsumenten förväntas tillgodogöra 

sig information kan dock möjligen anses ha skiftat under senare år. Från att ha 

utgått från att genomsnittskonsumenten gör logiska inferenser utifrån den givna 

informationen (så som i Mars), kan det ur senare praxis urskiljas en syn hos 

domstolen på genomsnittskonsumenten som någon som gör mer pragmatiska 

inferenser.
107

 Genomsnittskonsumenten tycks huvudsakligen förväntas dra den 

slutsats utifrån den givna informationen som ligger närmast till hands. Att så är 

fallet blir tydligt av domstolens resonemang i Teekanne, vilket kan sägas gå emot 

resonemanget i Darbo i fråga om ingrediensförteckningens betydelse för kon-

sumentens affärsbeslut. Även Canal Digital kan sägas ge uttryck för en sådan 

hållning. Information är dock fortfarande en i högsta grad avgörande faktor, 

vilket illustreras i Carrefour Hypermarchés. I likhet med neoklassisk teori har 

EU-domstolen traditionellt använt sig av en normativ konsumentmodell snarare 

än en deskriptiv. Konceptet "genomsnittskonsument" illustrerar detta; genom-

snittskonsumenten baseras på hur en hypotetisk konsument skulle ha agerat i en 

viss given situation, inte hur konsumenter faktiskt agerar. I direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder står det till och med uttryckligen att genomsnitts-

konsumenten inte är ett statistiskt begrepp.
108

 Detta kan förstås som att det inte 

kan bli fråga om att statistiskt mäta hur genomsnittet av konsumentkollektivet 

agerar i en given situation. Huruvida EU-domstolens normativa konsument-

modell är densamma som den neoklassiska konsumentmodellen går emellertid 

inte att säga. Information som en central faktor för konsumentens möjlighet att 

göra rationella val är dock gemensam för både EU-domstolen och den neo-

klassiska skolan.  

                                              
106

 Se p. 36 i nämnda mål. 
107

 Se Trzaskowski, s. 10, för den här uppdelningen av olika sätt att göra inferenser på. 
108

 Skäl 18 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
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4.4 Patent- och Marknadsdomstolen 

Att även Marknadsdomstolen
109

 använder sig av en hypotetisk, och därmed 

normativ, genomsnittskonsument tydliggjordes i MD 2008:5 Infomaster. Där 

uttalade domstolen att måttstocken för bedömningen av marknadsföring till 

konsumenter är "en person som är normalt informerad samt rimligt uppmärksam 

och upplyst, men som därutöver saknar djupare kunskaper om produkten i 

fråga".
110

 Att 65 kunder hade uppgivit att de blivit vilseledda av marknads-

föringen i det aktuella fallet kunde inte tillskrivas någon avgörande betydelse för 

bedömningen av om marknadsföringen var ägnad att vilseleda en genomsnittlig 

mottagare. Även för MD tycks tillhandahållandet av korrekt information vara en 

i högsta grad central faktor för konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Detta illustreras inte minst av den omfattande mängd praxis som 

finns angående marknadsförings vederhäftighet. Både i äldre och i nyare praxis 

har domstolen intagit en sträng hållning i fråga om skyldigheten för näringidkare 

att kunna styrka påståenden gjorda i fråga om den marknadsförda varan eller 

tjänsten. Att till exempel hävda att en vara eller tjänst är "bäst" är förenat med en 

skyldighet att kunna visa att så faktiskt är fallet.
111

 Detsamma gäller påståenden 

om varan eller tjänstens egenskaper, exempelvis att en kniv skulle kunna skära i 

metall utan att bli slö.
112

 Sedan kravet på ekonomisk påverkan infördes i och med 

ikraftträdandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder har marknadsföring 

som brister i vederhäftighet i nästan samtliga fall bedömts som otillbörlig. Endast 

i ett fall har MD konstaterat att sådan marknadsföring inte påverkat mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, då med hänsyn till att målgruppen 

för marknadsföringen utgjordes av myndigheter och företag med viss insikt och 

bedömningsförmåga i fråga om den aktuella tjänsten.
113

 Domstolens hållning får 

anses ge uttryck för en syn där minsta förändring i konsumentens 

                                              
109

 Marknadsdomstolen upphörde att existera 2016 och ersattes då av Patent- och marknads-

domstolen. För enkelhetens skull benämns domstolen i den här uppsatsen dock som 

Marknadsdomstolen eller MD. 
110

 MD 2008:5. 
111

 Se MD 1975:20, MD 1994:15, MD 2012:5. 
112

 Se MD 1993:2. För liknande resonemang, se MD 2000:31, MD 2008:11 och MD 2013:13. 
113

 Se MD 2010:24. Målet handlade om påståendet "Översättningar till alla språk". 
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informationsunderlag påverkar eller sannolikt påverkar dennes förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut. Konsumenten förväntas således beakta hela sitt 

informationsunderlag vid varje affärsbeslut, innebärande att det är av stor vikt att 

den information som finns tillgänglig också är korrekt.  

Även MD tycks utgå från att genomsnittskonsumenten gör i första hand 

pragmatiska inferenser utifrån den information som ges. Genomsnitts-

konsumenten förväntas läsa reklam flyktigt och påverkas av helhetsintrycket som 

marknadsföringen ger.
114

 I flera fall har domstolen diskuterat vilket intryck vissa 

formuleringar ger mottagaren vid en flyktig genomläsning. Att exempelvis tala 

om att öppna en butik i Paris har bedömts som vilseledande och otillbörligt när 

det i själva verket handlat om en handel som varit öppen i två veckor under 

sommaren.
115

 Att en sightseeingbuss är "open-air" har domstolen låtit förstås som 

att bussen saknar tak.
116

 I fråga om marknadsföring av en dejtingtjänst 

konstaterade domstolen att uttryck som "1 kr = 1 vecka" gav konsumenten 

intrycket av att den första veckans användning av dejtingtjänsten kostade 1 kr.
117

 

Informationen i marknadsföringen förväntas alltså bli tolkad av genomsnitts-

konsumenten beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Även om 

informationen som presenteras visserligen är korrekt i sig är det inte nöd-

vändigtvis samma information som genomsnittskonsumenten tar in vid en prag-

matisk inferens.  

4.5 Den informationsberoende konsumenten 

Sammantaget får det anses stå klart att både EU-domstolen och MD i sina 

prövningar huvudsakligen fokuserar på att bedöma om den information som 

konsumenten får ta del av innebär att marknadsföringen är otillbörlig eller inte. 

Detta gäller åtminstone i fråga om vilseledande marknadsföring. Att information 

sätts i centrum går väl i linje med både EU:s och Sveriges förhållningssätt till 

                                              
114

 Se exempelvis MD 2004:27. 
115

 MD 2013:4. 
116

 MD 2013:14. 
117

 MD 2015:2. 
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marknadsföring och regleringen av den. I EU har utgångspunkten varit att 

konsumenter informerar sig om produkters kvalitet och pris och gör kloka val 

utifrån den informationen.
118

 Genom att sprida (korrekt) information har 

handelsfriheten inom EU ansetts kunna främjas på bästa sätt. En sådan 

inställning kan sägas gå i linje med den så kallade informationsekonomiska 

inriktningen inom nationalekonomi. Enligt den fattar konsumenten rationella 

beslut under förutsättning att hen har tillgång till all för beslutet relevant 

information.
119

 Samma hållning kan urskiljas i svenska förarbeten till marknads-

föringslagstiftningen. I prop. 1994:95/123 uttalade lagstiftaren exempelvis att 

"[f]ör att en en åtgärd skall vara otillbörlig mot en konsument krävs att åtgärden 

påverkar konsumentens möjligheter till rationellt handlande som konsument".
120

 I 

förarbetet till den nuvarande marknadsföringslagen ekade istället EU:s syn på 

konsumenten: "Genom tillgång till god information får konsumenterna ökade 

möjligheter att göra väl övervägda och rationella val".
121

 Ett underliggande 

antagande hos både den europeiska och den svenska lagstiftaren synes därmed ha 

varit att konsumenterna gör rationella val – bara förutsättningarna är de rätta. 

Prövningen av om en viss marknadsföringsåtgärd är vilseledande eller ej blir 

således att pröva om 1) det utifrån den givna informationen är möjligt att alls 

fatta ett rationellt beslut
122

 och 2) om det beslut som fattas utifrån den givna 

informationen är rationellt eller inte med hänsyn till de faktiska omständig-

heterna. Är beslutet inte rationellt, eller är det sannolikt inte rationellt, måste 

marknadsföringen vara vilseledande. Vilket beslut konsumenten fattar eller 

sannolikt fattar i den givna situationen avgörs av domstolen. Några särskilda 

riktlinjer för hur domstolen bestämmer konsumentens agerande verkar emellertid 

inte finnas. Marknadsdomstolen har ofta nöjt sig med att peka ut vissa 

omständigheter för att därefter konstatera att de är ägnade att uppfattas av 

                                              
118

 Se generaladvokat Nial Fennellys förslag till avgörande i mål C-220/98 Estée Lauder, p. 25. 
119

 Östling, s. 11 ff. 
120

 Prop. 1994/95:123, s. 89. 
121

 Prop. 2007/08:115, s. 93 och 128. 
122

 Möjligheten att fatta ett rationellt beslut kan sägas vara avhängigt huruvida informations-

kravet i 12 § MFL är uppfyllt. 
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konsumenten på ett visst sätt.
123

 Närmast till hands torde vara att domstolens 

ledamöter utgår från hur de själva hade agerat i den givna situationen. I så fall 

blir följden att genomsnittskonsumentens nivå av rationalitet förväntas vara 

densamma som den självuppskattade rationaliteten hos domstolens ledamöter. 

Statistiskt sett är det emellertid osannolikt att domstolens ledamöter representerar 

den verkliga genomsnittliga konsumenten. För att få en mer rättvisande bild av 

hur konsumenter faktiskt agerar kan det därför vara fördelaktigt att låta 

beteendevetenskaplig forskning genomsyra bedömningen. Sådan forskning går 

just ut på att statistiskt säkerställa hur genomsnittsmänniskan agerar i olika givna 

situationer. På vilka sätt beteendevetenskaplig forskning kan användas för att 

bättre predicera genomsnittskonsumentens beteende diskuteras i nästa kapitel. 

En annan aspekt av lagstiftaren och domstolarnas informationsbaserade syn på 

konsumenter är att den inte beaktar möjligheten att människor – till och med 

utrustade med perfekt information om samtliga för beslutet relevanta faktorer – 

påverkas av andra faktorer än rent informationsmässiga. Exempelvis kan en 

faktor som utformning av beslutsmiljön vara i högsta grad avgörande för vilket 

beslut konsumenten tar i en given situation.
124

  I sådana fall kan det knappast bli 

tal om att pröva vilket helhetsintryck den förmedlade informationen ger 

konsumenten, utan det handlar snarare om att pröva vilken påverkan den aktuella 

situationen har på konsumenten. Sådana hänsyn faller emellertid utanför den 

påverkansbedömning som görs inom ramen för transaktionstestet, vilken tycks 

förutsätta att människors beteenden endast kan påverkas genom att manipulera 

den information de har tillgänglig. I det ligger ett antagande om att människor 

fattar sina beslut uteslutande baserat på information. Beteendevetenskapen har 

emellertid visat något annat; beslut baseras i hög utsträckning på faktorer som 

ligger utanför den medvetna informationsbearbetningen. För att kunna beakta 

andra aspekter än ren information krävs en vidare syn på vad marknadsföring 

                                              
123

 Se exempelvis resonemanget i MD 2010:13. Där pekar MD ut en förpacknings "iögon-

fallande färger i gult och rött" som bidragande till marknadsföringens påverkan på kon-

sumentens beslutsförmåga. 
124

 Sunstein, s 585 ff. 
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egentligen är för något än den som använts traditionellt. Även detta diskuteras i 

nästa kapitel. 

4.6 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det varken hos domstolar eller 

lagstiftare verkar finnas en utpräglat neoklassisk syn på konsumenter. Det antas 

dock att konsumenter gör rationella val under rätt förutsättningar. Information 

framhävs som en avgörande faktor för att sådana rationella beslut ska kunna 

fattas. Konsumenter förväntas emellertid göra pragmatiska inferenser snarare än 

logiska; vilken information en genomsnittskonsument förväntas ta in från en 

marknadsföringsåtgärd bestäms vid en helhetsbedömning av marknadsförings-

åtgärden. Någon sorts enhetlig modell för hur genomsnittskonsumenten hanterar 

information eller några djupare resonemang kring varför en viss marknads-

föringsåtgärd uppfattas på ett visst sätt verkar inte finnas. En beteende-

vetenskapligt präglad hållning hos domstolar och lagstiftare skulle kunna skapa 

bättre grund för att bestämma hur konsumenter i verkligheten uppfattar och 

hanterar information. Vidare kan beteendevetenskapen användas för att i 

marknadsföringsrättsliga sammanhang ta sikte på andra faktorer än ren in-

formationsspridning. På så sätt kan påverkansbedömningen vidgas till att omfatta 

andra sorters påverkan än den som kan ske genom att manipulera konsumenters 

informationshantering. Ett behov av, eller åtminstone en fördel med, att integrera 

beteendevetenskap i marknadsföringsrätten får därmed anses föreligga.   

5 En beteendejuridisk hållning 

5.1 Inledning 

I och med förarbetsuttalandet om tidsinkonsekventa preferenser, överoptimism 

och inramningseffekter påtalade lagstiftaren för första gången beteende-

vetenskapliga begrepp i marknadsföringssammanhang. För svensk del får detta 

ses som en nyhet, men internationellt har ett beteendevetenskapligt färgat 

konsumentskydd fått genomslag på flera håll. I både USA och Storbritannien har 
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institutioner inrättats i syfte att utforska på vilka sätt beteendevetenskapliga 

framsteg kan bidra till att bättre förstå och skydda medborgare i olika 

sammanhang.
125

 Även EU bedriver beteendevetenskaplig forskning för att kunna 

utforma bättre konsumentskydd inom unionen.
126

 

Genom införandet av ett än så länge relativt odefinierat krav på måttfullhet vid 

marknadsföring av krediter står dörren öppen för att låta beteendevetenskapen 

bidra till att avgöra om marknadsföring är otillbörlig eller inte. Om och 

framförallt hur detta kan och bör ske är däremot upp till rättstillämpningen att 

avgöra. I det här kapitlet diskuteras olika sätt som beteendevetenskap skulle 

kunna få betydelse för dels måttfullhetsbedömningen i fråga om marknadsföring 

av krediter och spel, dels den allmänna marknadsföringsrätten. 

5.2 Utrymmet för beteendevetenskapliga hänsyn 

Vilken innebörd lagstiftarens uttalande om tidsinkonsekventa preferenser, 

överoptimism och inramningseffekter i prop. 2017/18:72 egentligen bör ha för 

den praktiska innebörden hos måttfullhetskravet kan diskuteras. Å ena sidan kan 

uttalandet förstås som ett argument för att överhuvudtaget införa ett krav på 

måttfullhet. Riskerna för att tendenser som tidsinkonsekventa preferenser och 

överoptimism förstärks och att inramningseffekter utnyttjas kan ses som 

inneboende hos marknadsföringen i sig. Ett sätt att minska dessa risker är att 

begränsa rätten att överhuvudtaget marknadsföra den ifrågavarande varan eller 

tjänsten – exempelvis genom att införa ett måttfullhetskrav. Att de nämnda 

beteendevetenskapliga begreppen togs upp bland syftena till att införa 

måttfullhetkravet och inte bland riktlinjerna för hur måttfullhetskravet närmare 

ska förstås talar för ett sådant synsätt hos lagstiftaren. Å andra sidan uttalade 

lagstiftaren även att "[e]tt exempel på marknadsföring som, beroende på sin 

utformning, dock skulle kunna brista i måttfullhet är ett alltför starkt 
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 Se Storbritanniens Behavioural Insights Team, https://www.gov.uk/government/ 

organisations/behavioural-insights-team, samt USA:s Social and Behavioral Sciences Team, 

https://sbst.gov/. 
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 Se EU-kommissionens hemsida, https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-

protection/evidence-based-consumer-policy/behavioural-research_en. 
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framhävande av ett litet månadsbelopp, när marknadsföringen avser krediter som 

ska betalas över längre tid".
127

 Uttalandet gjordes mot bakgrund av utredningens 

genomgång av hur inramningseffekter kan påverka beslutet att ta en kredit. Även 

om utredningens beskrivning av inramningseffekter inte är helt korrekt (se 

avsnitt 3.3) och det troligtvis snarare var PAD-inramning som åsyftades av 

lagstiftaren måste uttalandet anses innebära en öppenhet för att låta 

beteendevetenskapliga upptäckter ligga till grund för måttfullhetsbedömningen. 

Detta torde åtminstone gälla effekter; när marknadsföring innehåller en specifik 

komponent som vetenskapligt har kunnat pekas ut som något som påverkar 

människors beteende i en viss riktning torde marknadsföringen brista i 

måttfullhet. En sådan  syn tycks gå i linje med lagstiftarens uttalande, där 

framhävandet av ett litet månadsbelopp pekas ut som den komponent som skapar 

PAD-inramningens effekt, och därmed bristande måttfullhet.
128

 Några effekter 

som, om de utnyttjades, på samma grunder skulle kunna medföra bristande 

måttfullhet diskuteras i nästa avsnitt. 

Att låta måttfullhetsbedömningen handla om huruvida psykologiska effekter 

utnyttjas eller inte synes gå i linje med hur måttfullhetskrav har använts hittills. 

Generellt kan krav på måttfullhet sägas stå i kontrast till den allmänna 

marknadsföringsrätten. Genom att införa ett krav på måttfullhet skiftas fokus från 

marknadsföringens otillbörlighet till marknadsföringens påverkan på konsum-

enters beteenden i sig. Påverkan på konsumenters beteenden är nämligen som 

sådan inte förbjuden enligt MFL, utan frågan om transaktionstestets uppfyllande 

uppstår endast om marknadsföring strider mot god marknadsföringssed, är 

aggressiv eller är vilseledande. Först om marknadsföring exempelvis har 

konstaterats vara vilseledande blir det fråga om att pröva vilken påverkan den har 

på konsumenten. Motsatsvis blir innebörden av det nyss sagda att ekonomisk 

påverkan på konsumenter är tillåten så länge marknadsföringen inte bryter mot 

god marknadsföringssed, är aggressiv eller är vilseledande. Måttfullhetskrav kan 
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 Prop. 2017/18:72 s. 50. 
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 Det tål emellertid att åter påpekas att något särskilt starkt vetenskapligt stöd för just den 

slutsatsen inte finns, se avsnitt 3.3. 
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emellertid sägas begränsa denna tillåtna påverkan genom att reglera på vilket sätt 

marknadsföring får gå till. Historiskt, i fråga om alkohol och tobak, har detta i 

huvudsak skett genom att begränsa utrymmet där marknadsföringen får finnas. 

Genom att i fråga om krediter (och eventuellt spel) lägga vikt vid marknads-

föringens utformning, innefattat utnyttjandet av psykologiska effekter, kan 

påverkan på konsumenters beteenden reduceras även där. På så sätt kan 

marknadsföring av krediter (och eventuellt spel) successivt gå från att handla om 

att påverka konsumenters ekonomiska beteenden till ren informationsspridning 

om den tillhandahållna tjänsten. En sådan utveckling torde vara att föredra med 

tanke på de risker för konsumenter som både konsumentkrediter och spel visat 

sig innebära. 

5.3 Några potentiellt relevanta effekter 

5.3.1 En vidgad syn på marknadsföringsbegreppet 

En förutsättning för att kunna bedöma huruvida vissa psykologiska effekter 

utnyttjas i marknadsföringssammanhang är att använda en utvidgad syn på vad 

marknadsföring egentligen är. Enligt 3 § MFL definieras marknadsföring som 

"reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja 

avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares 

handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt, under 

eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller 

näringsidkare". Definitionen är mycket vid och täcker därmed långt fler 

scenarion än den informationsspridning som brukar vara i fokus för domstolarnas 

bedömningar. Exempelvis kan placering och prissättning av andra varor än den 

marknadsförda samt användning av förvalda alternativ mycket väl ske i 

avsättningssyfte, då sådana åtgärder har visat sig vara effektiva för att påverka 

människors beteenden (se nedan om förankring och status quo bias). Även 

sådana åtgärder torde därmed kunna bli föremål för MD:s otillbörlighets-

bedömningar.  
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Med den här utgångspunkten i åtanke följer här nedan en genomgång av några 

upptäckter som skulle kunna beaktas vid en beteendevetenskapligt färgad 

otillbörlighetsprövning. 

5.3.2 Inramningseffekter 

Hur inramningseffekter relaterar till beslutet att ta en kredit är inte helt 

uppenbart. En problematik ligger i att generalisera utifrån de inramningseffekter 

som kunnat observeras. Strikt sett är inramningseffekter beroende av att den 

information som presenteras dessutom förmedlar information om sådant som inte 

uttalas explicit. Användning av procentandelar skapar enkelt sådana förut-

sättningar; exempelvis måste en basketspelare som träffat 40 % av sina kast ha 

missat de resterande 60 %. När och hur sådan implicit information förmedlas i 

verkliga situationer är dock svårt att säga. Det skulle kunna hävdas att en 

inramningseffekt utnyttjas om (positiv) information om en låg effektiv ränta 

presenteras samtidigt som (negativ) information om avtalets löptid utelämnas. En 

låg ränta förutsätter ju rimligen en lång löptid, vilket gör att informationen om 

återbetalningstiden kan sägas implicit ingå i informationen om räntan. I fråga om 

spel kan ett liknande resonemang föras. En inramningseffekt skulle kunna sägas 

vara utnyttjad när (positiv) information om vinstchanser presenteras samtidigt 

som implicit (negativ) information om låga vinstchanser utelämnas. Huruvida 

sådana resonemang kan godtas beror emellertid på hur välvilligt inställd 

bedömaren är till forskningen om inramningseffekter. För mer direkt tillämpbara 

effekter kan det vara gynnsamt att söka på annat håll. 

5.3.3 PAD-inramning 

Så som framkom i avsnitt 3.3 verkar PAD-inramning ha varit det som lagstiftaren 

i huvudsak åsyftade i uttalandet om hur olika inramningseffekter kan påverka 

konsumenters beslut att ta en kredit. De gånger utnyttjandet av PAD-inramning 

skulle kunna bli aktuellt i kreditsammanhang torde vara vid avbetalningsköp, 

eftersom konsumenten i de fallen står inför valet att antingen betala en 

klumpsumma vid ett tillfälle eller betala mindre belopp över tid. Så som 

forskningen om PAD-inramning har visat tenderar människor att vara mer villiga 
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att betala en summa fördelad över tid snarare än vid ett tillfälle. Att 

överhuvudtaget dela upp en kostnad vid ett köp får alltså ses som ett utnyttjande 

av PAD-inramning och en påverkan på konsumentens beslutsfattande. Huruvida 

beslutet att betala över tid är mindre välgrundat än beslutet att betala en 

klumpsumma vid ett tillfälle är emellertid svårt att säga. Det blir därmed också 

svårt att säga huruvida utnyttjandet av PAD-inramning per definition bör ses som 

en otillbörlig påverkan på konsumenens beteende. MD har i två fall tagit 

ställning till frågan om marknadsföring av en kredit utan vare sig ränta eller 

avgifter strider mot god marknadsföringssed eller god kreditgivningssed. I båda 

fallen kom domstolen fram till att så inte var fallet.
129

 Det får därmed anses 

fastställt att PAD-inramning som inte innebär någon extra totalkostnad för 

konsumenten är en godtagbar ekonomisk påverkan på konsumenten. Av-

görandena torde stå sig även efter införandet av kravet på måttfullhet, eftersom 

detta inkluderar kraven på god marknadsföringssed och god kreditgivningssed.  

Marknadsföring av avbetalningsköp som innebär en högre totalkostnad än att 

betala en klumpsumma vid ett tillfälle utgör däremot en annan situation än den 

nyss nämnda. En sådan kredit innebär en objektiv nackdel för konsumenten i 

form av den extra kostnaden som krediten innebär. PAD-inramning kan 

emellertid utnyttjas även i ett sådant läge; forskningen har visat att människor är 

benägna att betala ett större totalbelopp om det delas upp över tid jämfört med 

om det betalas vid ett tillfälle.
130

 I sådana situationer torde det kunna bli aktuellt 

att efter en beteendevetenskapligt präglad otillbörlighetsbedömning slå fast att 

marknadsföringen strider mot måttfullhetskravet och därmed är otillbörlig.  

5.3.4 Status quo bias 

Ett dokumenterat beteendevetenskapligt fenomen som redan utnyttjas av 

näringsidkare är så kallad status quo bias, det vill säga den mänskliga tendensen 

att i oproportionerligt stor utsträckning välja det alternativ som innebär icke-
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 Gourville, s. 395 ff. 
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handlande.
131

 Status quo bias kan utnyttjas konkret genom att presentera 

konsumenter för förvalda alternativ bland de alternativ som finns tillgängliga. 

Exempelvis kunde man i en studie observera en större andel val av grön energi 

när sådan energi presenterades som det förvalda alternativet bland olika 

energikällor.
132

 På kreditgivares hemsidor är det inte ovanligt att det finns reglage 

med vilka konsumenter kan välja det lånebelopp och den löptid hen önskar för 

sitt lån.
133

 På ett liknande sätt som i fallet med grön energi kan förvalda belopp i 

dessa reglage förväntas påverka konsumenters beslut att ta en kredit i den 

riktningen att det förvalda alternativet väljs i större utsträckning. Är exempelvis 

det förvalda kreditbeloppet oskäligt högt torde marknadsföringsåtgärden kunna 

bli föremål för en beteendevetenskapligt präglad otillbörlighetsprövning. Ett sätt 

att helt undvika att status quo bias utnyttjas vid marknadsföring av krediter är 

förstås att hindra kreditgivare från att överhuvudtaget presentera förvalda 

alternativ för konsumenter. 

Även i fråga om marknadsföring av spel kan utnyttjandet av status quo bias bli 

aktuell. Exempelvis kan förvalda alternativ användas vid angivandet av övre 

insättningsgränser. Enligt 14 kap. 7 § spellagen har licenshavaren för en 

speltjänst en skyldighet att säkerställa att spelaren anger en övre insättningsgräns 

för sina insättningar. Genom att använda förvalda alternativ kan licenshavaren 

påverka spelaren att välja det förvalda alternativet för den övre insättnings-

gränsen. Liksom i fråga om de förvalda alternativen för krediter torde en sådan 

påverkan kunna bli central vid en otillbörlighetsprövning av marknads-

föringsåtgärden.  

5.3.5 Förankring 

Ett annat väl dokumenterat fenomen är förankring (anchoring), vilket i viss mån 

påminner om status quo bias. Kortfattat innebär förankring att en uppskattning av 

ett värde beror på tidigare värden som presenterats för den som gör 
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 Samuelson & Zeckhauser, s. 7 ff. 
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 Pichert & Katsikopoulos, s. 63 ff. 
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 Se exempelvis hemsidorna för lån hos Wasa Kredit, https://www.wasakredit.se/direktlanet/, 

och Ikano Bank, https://ikanobank.se/lana-pengar. 
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uppskattningen. I ett klassiskt experiment visades detta genom att försöks-

deltagare fick uppskatta andelen afrikanska medlemsländer i FN efter att först ha 

snurrat på ett lyckohjul med värdena 1 till 100. Därefter fick de räkna upp eller 

ner från lyckohjulets värde till det värde som motsvarade deras uppskattning. Om 

lyckohjulet visade ett lågt värde uppskattade försöksdeltagarna en mindre andel 

afrikanska medlemsländer i FN än om lyckohjulet visade ett högt värde.
134

 

Samma tendens har kunnat återskapas många gånger, till exempel i ett scenario 

där försökspersoner först fick fundera på om de var villiga att köpa en produkt 

för ett pris motsvarande de två sista siffrorna i deras personnummer, för att sedan 

själva uppskatta det pris de var villiga att betala för produkten. När person-

numrets två sista siffror var högre än genomsnittet var försökspersonerna villiga 

att betala mer för produkten än när personnumrets två sista siffror var lägre än 

genomsnittet.
135

 

I fråga om marknadsföring av krediter kan utnyttjandet av förankring bli aktuell 

exempelvis när ett föreslaget lånebelopp är högre än genomsnittet för den 

aktuella krediten. Konsumenten kan då förväntas välja ett högre lånebelopp än 

vad hen skulle ha valt om genomsnittsbeloppet (eller inget belopp alls) 

föreslagits. Samma resonemang kan göras gällande i fråga om övre insättnings-

gränser vid marknadsföring av spel. Att förankring utnyttjas kan till viss del 

undvikas på samma sätt som utnyttjandet av status quo bias, det vill säga genom 

att förhindra att oskäligt höga förvalda belopp används. Både förankring och 

status quo bias kan emellertid även utnyttjas för att påverka konsumenter till ett 

handlande som är gynnsamt för dem. Genom att använda låga förvalda belopp 

kan konsumenten påverkas till att ta mindre lån och använda lägre 

insättningsgränser. En skyldighet att använda låga förvalda belopp skulle därför 

kunna ingå i kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter och spel. 

I fråga om förankring kan det vara viktigt att ha i åtanke att presentationen av till 

synes helt irrelevanta värden kan påverka människors bedömning i en viss 

                                              
134

 Tversky & Kahneman (1974), s. 1124 ff. 
135

 Ariely m. fl., s 73 ff. 



 

 

56 

riktning. Den ovan nämnda studien där försökspersoners personnummer 

användes för att förankra deras bedömningar är ett exempel på sådan påverkan. 

Detta innebär att värden eller belopp på en hemsida, exempelvis prisangivelser 

för andra tjänster än den marknadsförda, kan användas för att förankra 

konsumenters bedömningar.   

5.4 Beteendevetenskap och den allmänna marknadsföringsrätten 

Beteendevetenskapens roll för den allmänna marknadsföringsrätten är än så länge 

relativt odefinierad. Så som nämndes i kapitlets inledning har ansatser gjorts för 

att integrera en beteendevetenskapligt präglad syn på konsumenter på flera håll. 

Någon enhetlig syn på hur den beteendevetenskapliga forskningen ska användas 

på det rättspolitiska området verkar emellertid inte finnas. Troligtvis måste en 

sådan utveckling ske successivt. Redan nu tycks det gå att urskilja hur EU-

domstolen under de senaste 20 åren har sänkt sina rationalitetsförväntningar på 

konsumenter. Att domstolen skulle använda sig av en neoklassisk syn på 

konsumenter, så som vissa tycks påstå
136

, verkar inte vara fallet (längre). 

Ett sätt att integrera beteendevetenskapen i marknadsföringsrätten är genom att ta 

i beaktande de generella tendenser hos människor som beteendevetenskapen 

kunnat peka ut. Dit hör exempelvis de biases som faller under begreppet 

"överoptimism". Att integrera beteendevetenskaplig forskning i psykologi är 

knappast något nytt; på det straff- och processrättsliga området diskuteras bland 

annat vilka roller confirmation bias och minnesrekonstruktion spelar för det 

juridiska arbetet.
137

 På marknadsföringsrättens område kan en liknande dis-

kussion vara nyttig att föra för att skapa en mer verklighetsförankrad bild av 

konsumenter och deras beteenden. Även om det inte verkar finnas ett behov av 

en omställning liknande den "beteendeekonomiska revolutionen" inom national-

ekonomi kan lagstiftares och rättstillämpares arbeten underlättas om hänsyn tas 

till den vetenskapligt fastställda kunskap om människor som beteende-
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vetenskapen har tagit fram. Även om det är svårt att i ett givet fall peka ut att en 

specifik beteendemässig tendens utnyttjas i avsättningssyfte kan kännedomen om 

biases hos människor bidra till att färga det mer eller mindre intuitiva omdöme 

som ligger till grund för domstolars bedömningar av marknadsföringsåtgärders 

otillbörlighet.  

Ett annat sätt att använda beteendevetenskapen i den allmänna marknads-

föringsrätten är att även där ta hänsyn till konkreta psykologiska effekter som 

mätts upp experimentellt. Detta skulle kunna göras i påverkansbedömningen av 

vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Kunskapen om att vissa faktorer 

eller komponenter i marknadsföring leder till ett visst beteende hos konsumenter 

skulle kunna användas som ett slags tumregel för domstolar att basera sina 

påverkansbedömningar på. På så sätt kan det exempelvis undvikas att antaganden 

om genomsnittskonsumenten görs baserat på den egna erfarenheten hos domaren 

i målet, intuition eller någon annan godtycklig grund. Ytterst blir det en fråga om 

rättssäkerhet för konsumenten, som i så hög grad som möjligt bör kunna förvänta 

sig att konsumentskyddet skyddar just verkliga konsumenter och inte hypotetiska 

människoliknande idéer. 

5.5 Slutsatser 

Generellt kan det urskiljas två sätt som beteendevetenskapen skulle kunna få 

relevans för den svenska marknadsföringslagstiftningen. För det första verkar det 

finnas en ganska naturlig plats för beteendevetenskapliga hänsyn i måttfull-

hetskravet vid marknadsföring av krediter (och troligtvis även spel).  Att beakta 

dokumenterade psykologiska effekter hos marknadsföringsåtgärder synes bidra 

till den generella påverkansbegränsning som måttfullhetskravet syftar till att 

åstadkomma. För det andra verkar en beteendevetenskapligt präglad hållning 

kunna bidra till att göra även den allmänna marknadsföringsrätten mer 

verklighetsförankrad och i längden mer rättssäker. Detta kan ske dels genom att 

ta hänsyn till de generella tendenser hos människor som beteendevetenskapen 

identifierat, dels genom att beakta uppmätta psykologiska effekter vid påverkans-
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bedömningar av vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Att generellt ta 

sikte på att konsumenters beteenden påverkas av olika aspekter av marknads-

föring och hur detta sker kan emellertid inte bli aktuellt inom den allmänna 

marknadsföringsrätten, eftersom påverkan på konsumenters beteenden som sådan 

är tillåten.  

6 Avslutande kommentarer 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda beteendevetenskapens roll för 

bedömningar av otillbörlighet hos marknadsföring mot bakgrund av kravet på 

måttfullhet vid marknadsföring av krediter. I uppsatsens början konstaterades det 

att måttfullhetskravet vid marknadsföring av krediter än så länge är nytt och 

relativt odefinierat. Sättet som kravet är utformat på innebär en möjlighet att 

använda sig av en annan otillbörlighetsprövning än den som används i den 

allmänna marknadsföringsrätten. En alternativ otillbörlighetsprövning skulle 

kunna vara baserad på beteendevetenskaplig forskning och den kunskap om 

människor och människors beteenden som tagits fram inom beteende-

vetenskapen. En sådan prövning synes vinna stöd hos lagstiftaren, vilken genom 

förarbetsuttalanden antytt att åtminstone forskning om så kallad PAD-inramning 

ska kunna läggas till grund för prövningen av om en marknadsföringsåtgärd är 

måttfull eller inte. Konkret skulle ett alternativt sätt att pröva otillbörlighet kunna 

gå ut på att lägga vikt vid marknadsföringsåtgärders utformning. Framförallt 

skulle ett fokus kunna vara att identifiera aspekter av marknadsföring som 

beteendevetenskaplig forskning kunnat peka ut som faktorer som påverkar 

människors beteenden i en viss riktning. En sådan prövning skulle skilja sig från 

det klassiska sättet att pröva marknadsförings otillbörlighet, vilket synes fokusera 

på att avgöra vilken information marknadsföringen förmedlar till konsumenten. 

Utformningen av måttfullhetskravet verkar emellertid tillåta ett sådant avsteg 

från det vedertagna sättet att pröva otillbörlighet hos marknadsföring.  
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Ytterligare ett syfte med uppsatsen har varit att utreda beteendevetenskapens 

betydelse för den allmänna marknadsföringsrätten. Mänskliga tendenser som 

överoptimism och tidsinkonsekventa preferenser pekades i förarbetet till KkrL ut 

som potentiellt bidragande till överskuldsättning och människors beslut att ta 

krediter. Sådana tendenser hos människor har visserligen kunnat konstateras 

inom beteendevetenskapen, men när och hur de kommer till praktiskt uttryck i 

verkligheten är svårt att säga. Att människor faktiskt uppvisar vissa tendenser vid 

bedömningar och beslut och många gånger är irrationella snarare än rationella är 

icke desto mindre något som är viktigt att känna till vid modelleringen av 

genomsnittskonsumenten. Beteendevetenskapens roll för den allmänna mark-

nadsföringsrätten skulle kunna vara att ge lagstiftare och rättstillämpare vägled-

ning vid bedömningen av hur människor beter sig i praktiken. På så sätt kan det 

undvikas att fastställandet genomsnittskonsumentens beteenden baseras på intui-

tionen hos den som råkar göra bedömningen. Beteendevetenskapen skulle även 

kunna ge vägledning i hur olika aspekter av marknadsföring påverkar människors 

beteenden, vilket skulle kunna vara relevant för påverkansbedömningar av 

marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed, är vilseledande eller är 

aggressiv.   

Integrationen av beteendevetenskapen i marknadsföringsrätten är långt ifrån 

självklar och definitivt inte lätt att åstadkomma. Så som diskuterats i den här 

uppsatsen verkar det inledningsvis krävas ett helt nytt sätt att överhuvudtaget 

angripa marknadsföring på. Vidare krävs det att lagstiftare och rättstillämpare 

känner till dels vilken beteendevetenskaplig forskning som finns, dels vilken 

forskning som är god forskning. Till det krävs det att forskningen tolkas på ett 

rimligt sätt. Målet med den här uppsatsen har emellertid inte varit att ge ett 

färdigt recept på hur en beteendejuridisk marknadsföringsrätt skulle kunna 

skapas. Målet har snarare varit att inleda en diskussion kring hur beteende-

vetenskaplig forskning kan integreras i marknadsföringsrätten. Kravet på 

måttfullhet vid marknadsföring av krediter verkar just nu innebära potentiell 

öppning för början av en sådan integration. De förslag på hur integrationen kan 
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se ut som har diskuterats i den här uppsatsen är inte någon uttömmande 

uppräkning av hur beteendevetenskapen kan användas i marknadsföringsrättsliga 

sammanhang. Andra möjligheter och synsätt bör diskuteras. Att någon typ av 

beteendevetenskaplig förankring sker inom marknadsföringsrätten synes emel-

lertid vara angeläget med tanke på att kunskaper om människors beteenden redan 

utnyttjas av näringsidkare i avsättningssyfte. Anpassas inte marknadsförings-

lagstiftningen till att kunna hantera moderna marknadsföringssituationer är risken 

att lagstiftningen snabbt blir tandlös.  
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