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”Personal data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world” 1 – 

Meglena Kuneva, Europeiska unionens konsumentkommissionär 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_en.htm, 2016-05-28 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_en.htm
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Sammanfattning 

Följande uppsats har utarbetats i syfte att utreda gällande rätt inom ett nytt och tämligen 

oreglerat område; marknadsföring på internet genom kanaliserad data. Med hjälp av data från 

bland annat konsumenternas sökhistorik och personuppgifter kan marknadsföring numera 

skräddarsys genom att identifiera enskilda konsumenters behov. Detta kallas 

personprofilering. Genom personprofilering kan betydande steg i konsumentens 

beslutsprocess begränsas och näringsidkaren kan därigenom anses leda konsumenten till ett 

köp, vilket kan bädda för illa genomtänkta köpbeslut. Tack vare den information som nu finns 

tillgänglig för näringsidkarna, har företagen fått ett kunskapsövertag gentemot 

konsumenterna. Detta gör konsumenterna, som skyddsobjekt, i ännu större behov av rättsligt 

skydd. 

 

I uppsatsen utreds både svensk- och europeisk rätt på området för att kunna göra en 

bedömning om personprofilering är förenligt med 5 och 6 §§ MFL, god marknadsföringssed, 

motsvarande artikel 5(2) i direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Som ett led i 

detta arbete belyses genomsnittskonsumenten och vad denne kan anses ha för ställning i 

förhållande till näringsidkaren idag samt huruvida personprofilering kan bedömas inverka 

manipulativt på konsumenten.  

I analysen framkommer att personprofilering inte bör betraktas vara i strid med 5 och 6 §§ 

MFL, med bakgrund av att metoden (1) inte kan anses strida mot god marknadsföringssed 

med den normgivningen som finns idag, (2) antagligen ej bör anses påverka 

genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut och (3) även om 

personprofilering skulle bedömas ha ekonomisk effekt, är det inte önskvärt att bedöma en 

affärsmetod vara otillbörlig utifrån effekten. I praktiken föreligger det dock en risk i att 

bedöma personprofilering vara förenligt med 5 och 6 §§ MFL, och därför bör en mer 

omfattande reglering på området eftersträvas.  

 

 



 
 

4 
 

Innehållsförteckning  

Innehåll 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 3 

Ordlista .................................................................................................................................................... 6 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 8 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 8 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 9 

1.4 Metod och material ....................................................................................................................... 9 

1.5 Avgränsningar .............................................................................................................................. 10 

1.6 Disposition ................................................................................................................................... 11 

2. Dagens marknadsföring ..................................................................................................................... 11 

2.1 Inledande fakta ............................................................................................................................ 11 

3. Konsumentens beslutsresa  ............................................................................................................... 12 

3.1 “The consumer decision journey” ............................................................................................... 13 

3.2 Big data ........................................................................................................................................ 14 

3.3 “The new consumer decision journey……………………………………………………………………………………..15 

3.4 Dold påverkan - Det Obama vet som du också borde veta ......................................................... 18 

4. Marknadsföring inom EU ................................................................................................................... 19 

4.1 Definition av begreppet marknadsföring .................................................................................... 20 

4.2 Direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder ................................................................ 21 

5. Marknadsföringslagen ....................................................................................................................... 22 

5.1 God marknadsföringssed 5 § MFL ............................................................................................... 23 

5.1.1 ICC ......................................................................................................................................... 25 

5.1.2 Konsumentverkets författarsamling .................................................................................... 26 



 
 

5 
 

5.1.3 MD 2009:32 .......................................................................................................................... 26 

5.2 Transaktionstestet 6 § MFL ......................................................................................................... 27 

5.2.1 Affärsbeslut .......................................................................................................................... 28 

5.2.2 Genomsnittskonsumenten ................................................................................................... 30 

5.2.3 Vem utgör genomsnittskonsumenten? ................................................................................ 31 

6. Analys………………………………………………………………………………………………………………….……………………….32  

    6.1 Är personprofilering förenligt med 5 & 6 §§ MFL (generalklausulen)? ....................................... 32 

6.1.1 Kan personprofilering anses ha ekonomisk påverkan? ........................................................ 33 

6.1.2 Genomsnittskonsumenten………………………Fel! Bokmärket är inte 

definierat...........................................................................33 

6.1.3 Står personprofilering i strid med 6 § MFL? ......................................................................... 36 

6.1.4 Är det önskvärt att bedöma affärsmetoden utifrån effekten? ............................................ 37 

6.1.5 Hur kan konsumenten skyddas? .......................................................................................... 37 

6.2 Slutsats ............................................................................................................................................ 38 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 40 

 

 

 

  

  

 



 
 

6 
 

 

Ordlista 

Big Data - Lagring av stora mängder data.2   

Data – Information i olika formateringar, till exempel på papper, i en fysisk persons minne 

eller på ett elektroniskt minne3, och kan användas för att bland annat göra analyser. Data är ett 

ord som kommer att användas löpande i uppsatsen och vi åsyftar den information som lagrats 

i datafiler, bland annat personuppgifter och webbhistorik. 

Förutsebarhetsprincipen – En medborgare skall kunna förutse hur hans fall kommer att 

dömas, det vill säga att det skall finnas i förväg bestämda normer man kan identifiera. 

Enskilda omständigheter skall kunna falla in under allmänna principer för att avgörandet skall 

vara giltigt.4  

God marknadsföringssed - God affärssed samt vedertagna utomrättsliga normer.5 

 

God yrkessed och god affärssed - Uttryck för samma sak, olika definitioner beroende på 

författning. Näringsidkare skall varsamt agera mot konsumenter med iakttagande av hederlig 

marknadspraxis samt god tro i affärsbranschen6. Affärssed kopplas till näringslivets 

egenåtgärder, yrkessed till branschen7 

 

Guerilla marketing - Marknadsföring som utgörs av okonventionella metoder, ofta med 

personlig interaktion.8 

 

ICC - Den internationella Handelskammaren, en väletablerad normskapare inom 

marknadsrätten.9  

                                                           
2 Sundberg, Sam, ”Big data gör om vår omvärld”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 
3 http://www.webopedia.com/TERM/D/data.html, 2016-05-28 
4 Schultz, Den orubbliga principen, Dagens juridik, 2016-05-31 
5 Marknadsföringslagen (2008:486) 3 § 3 st 
6 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, Art. 2H 
7 Levin, Marianne. ”Marknadsföringslagen – En kommentar”, s.50 
8 Guerilla marketing definition, Investopedia 
9 http://www.icc.se/om-icc, 2016-03-31 

http://www.webopedia.com/TERM/D/data.html
http://www.icc.se/om-icc
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Konsument - En fysisk person som handlar för privata ändamål, alltså utanför dennes 

närings- eller affärsverksamhet.10  

 

Lagstridighetsprincipen - Marknadsföring som råder konsumenter att begå lagöverträdelser 

eller strider mot annan aktuell lag är otillbörlig.11  

 

Marknadsföring - Reklam och andra åtgärder riktade mot konsumenter och näringsidkare.12 

 

Näringsidkare - En fysisk eller juridisk person som handlar för sin närings- eller 

affärsverksamhet, handlar i näringsverksamhetens namn.13  

 

OBA – Online behavioural advertising.  

 

Personprofilering - En metod för näringsidkare att ta fram information om konsumentens 

webbaktivitet. Personprofilering i vår definition inbegriper flera steg för att leda konsumenten 

fram till ett köp, bland annat personanpassade annonser och erbjudanden, situationsbunden 

interaktion och återkoppling efter ett köp för att skapa tillgivna kunder etc.  

 

Proportionalitetsprincipen - En princip som stadgar att man inte får använda åtgärder som 

är oproportionerliga till ändamålet.14  

 

Regelkatalogen - Preciserade regler i Marknadsföringslagen om förbud mot otillåtna 

marknadsföringsåtgärder.15 

 

“The new consumer decision journey” - Digitaliseringen har gett företag nya möjligheter att 

marknadsföra sig. Vissa företag leder idag konsumentens till ett köpbeslut genom 

                                                           
10 Marknadsföringslagen (2008:486) 3 § 4 st 
11 Svenskt näringsliv, Ny marknadsföringslag, 2016-05-30 
12 Marknadsföringslagen (2008:486) 3 § 6 st 
13 Marknadsföringslagen (2008:486) 3 § 6 st 
14 Svensson, Stenlund, Brink, Ström, Carlén-Wendels, ”Praktiskt marknadsrätt”, s.21 
15 Bernitz, ”Svensk och europeisk marknadsrätt 2”, s. 43 
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personprofilering kombinerat med tilltalande användarupplevelser.16  

 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Övergången till ett IT- och internetbaserat samhälle har skapat nya kanaler för företag att nå 

ut till konsumenter och nya tekniker som kan användas av konsumenter för att jämföra de 

olika alternativen som finns på marknaden. Digitaliseringen är dock inte bara av godo utan 

har också medfört nya problem; konsumenterna upplever en stor utsatthet på ett nytt område. 

Dold marknadsföring, målsökande reklam och okunskap påverkar konsumenternas 

beslutsresa17. Det är allmänt vedertaget att konsumenter på internet är i stort behov av rättsligt 

skydd.  

 

Big Data är ett begrepp som används för att beskriva lagring av stora mängder data. Enligt 

konsultföretaget McKinsey kommer användandet av lagrad data att öka de närmaste åren18. 

De datalagrade uppgifterna kartlägger bland annat enskilda användares GPS-positionering, 

webbaktivitet och personuppgifter. En del data säljs vidare till företag, som använder den i 

syfte att optimera verksamheten19. Vissa företag använder informationen för att påverka 

konsumenternas beslutsresa fram till ett köp, bland annat genom personanpassning, 

automatisering och situationsbunden interaktion. Företagens syfte med detta är, enligt 

konsumentverket, att konsumenten skall utelämna den del av köpprocessen som innebär att 

denne överväger sitt beslut och gör jämförelser mellan konkurrerande produkter. Målet är att 

leda konsumenten hela vägen genom beslutsprocessen fram till ett skräddarsytt köpalternativ. 

Konsumentverkets bedömning är att detta inte skapar förutsättningar för “medvetna och säkra 

köpbeslut”20. 

                                                           
16 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
17 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverket 
18 McKinsey, Rapport: “Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity” 
19 Jacobsson, Ingrid, ”Du är måltavla för nätbutikerna”, 2016-03-22 
20 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverket 
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1.2 Frågeställning 

Är personprofilering i syfte att leda konsumenten till det slutgiltiga köpet förenligt med 5 och 

6 §§ Marknadsföringslagen (MFL)? 

Inom denna fråga besvaras delfrågorna: 

 

 Vilka egenskaper skall tillfalla genomsnittskonsumenten vid personprofilering?  

 Personprofilering kan ha manipulativ påverkan på konsumenten, kan manipulationen 

anses ha ekonomisk påverkan? 

 

Utifrån utfallet av frågorna ovan analyseras följande frågor:  

 

 Skulle man, med beaktande av syftet i MFL att 5 § skall kunna anpassas efter nya 

typer av marknadsföring, kunna utsträcka 5 § till att även inbegripa personprofilering? 

 Är det önskvärt, med beaktande av rättsliga principer, att bedöma affärsmetoder 

utifrån den effekten de har på konsumenter? 

 Hur skulle konsumenten kunna skyddas?  

1.3 Syfte 

Syftet med förevarande uppsats är att göra en utredning huruvida personprofilering är i strid 

med föreskrifterna i 5 och 6 §§ MFL, motsvarande artikel 5(2) i direktivet 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder. Användandet av personprofilering för förmedling av 

näringsidkares produkter har blivit allt vanligare, och förväntas ytterligare expandera de 

närmaste åren21. Marknadsföringsmetoden kan bedömas ha negativ inverkan på 

konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut eftersom metoden kan anses leda 

konsumenten till att fatta ett visst köpbeslut genom att eliminera de steg i beslutsresan som 

utgör övervägandet och utvärdering av produkten. Härvid innesluts konsumenten, med hjälp 

av personprofilering, i en tillgivenhetscykel, vilket inte bäddar för genomtänkta köpbeslut. 

För att uppnå syftet med uppsatsen undersöks de delfrågor som har presenterats i avdelning 

1.2.  

1.4 Metod och material  
                                                           
21 McKinsey, Rapport: “Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity” 
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För att uppnå syftet och besvara frågeställningen kommer vi att använda oss utav traditionell 

juridisk metod. Med det menar vi att vi skall tolka och systematisera rättsliga sakförhållanden. 

I analysen kommer vi att kommentera och dra slutsatser utifrån det insamlade materialet. 

Syftet återspeglas genom hela uppsatsen. Förutom lagparagrafer och artiklar kommer 

förarbeten, lagkommentarer, praxis och vedertagna utomrättsliga normer att ligga till grund 

för vår uppsats och tillmätas utrymme med hänsyn till rättskälleläran. Rättskälleläran 

identifierar och rangordnar rättskällor i förhållande till den företrädesrätt rättskällan kan anses 

ha22.  

 

Vi kommer att ta hjälp av utomrättsliga källor i referensramen för att beskriva problemet, 

eftersom uppsatsen behandlar ett område som till stor del saknar rättslig reglering och 

problemet måste redogöras för utförligt för att kunna förstås av läsaren.  

 

I analysen kommer vi att delvis använda oss av bokstavstolkning och därmed utgå ifrån 

ordalydelsen i rättskällorna, men på grund av avsaknad av rättsligt material som behandlar 

personprofilering inom marknadsrätten kommer vi även att tillämpa en teleologisk tolkning, 

för att på detta vis fastställa ändamålet med lagformuleringarna. Detta gör vi med bakgrund av 

att 5 § är ämnad att kunna tillämpas på nya metoder av marknadskommunikation23. 

1.5 Avgränsningar 

Personprofilering är ett väldigt brett ämne, och kan undersökas i förhållande till ett stort antal 

författningar och principer. Bara inom ramen för frågeställningen ryms många intressanta 

aspekter som vi tvingas att avstå ifrån att redogöra för på grund av tids- och utrymmesskäl. 

Under ett marknadsrättsligt mål vid domstol görs vanligen inledningsvis en bedömning av 

huruvida marknadsföringsmetoden står i strid med artiklarna som behandlar vilseledande och 

aggressiv marknadsföring, för att därefter utreda om metoden är tillbörlig med hänsyn till 5 

och 6 §§, god marknadsföringssed24. I arbetet kommer vi dock att begränsa oss till att 

behandla personprofilering i förhållande till 5 och 6 §§ MFL. Vad gäller EU-rätten har vi valt 

att inte närmare beröra övergripande EU-rättsliga principer, utan istället lägga fokus på EU-

direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och tillhörande kommentarer.  

                                                           
22 Dahlman, ”Rätt och rättfärdigande” s. 24 
23 KOM (2003), p.50, s.12 
24 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law: European Fair Trading Law  
The Unfair Commercial Practices Directive. s. 86, 2016-05-13 
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Vi kommer att endast ge en övergripande bild av tekniken som används vid personprofilering. 

Dels på grund av att tekniken, och hur den tar sig uttryck i praktiken, är avancerad och kan 

skilja sig åt beroende på tillämparen, dels för att det inte fastna i teknikaliteter i och med att 

fokus bör ligga på juridiken. 

 

Vi begränsar oss till Sverige och den svenska marknaden. Vi har dock inte ansett det vara 

nödvändigt att begränsa oss till en viss bransch som använder sig av personprofilering 

eftersom marknadsföring på internet har liknande struktur oavsett om det till exempel gäller 

ett solenergiföretag eller ett tryckföretag.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer referensramen, som består av fem kapitel, att presenteras för läsaren.  

Den första delen, kapitel 2, beskriver det sakläge näringsidkare befinner sig i idag vid 

marknadsföring riktad mot konsumenter. Vidare, i kapitel 3, redogörs för på vilket sätt 

konsumentens konsumtionsmönster har förändrats i och med den utveckling av metoder för 

marknadskommunikation som har skett, och huruvida detta bör anses ha påverkat 

maktförhållandet näringsidkare och konsumenter emellan. I kapitel 4-5 ges en utförlig 

beskrivning av unionsrätten, samt den svenska regleringen på området. Därefter analyseras 

huruvida personprofilering i syfte att leda konsumenten till ett särskilt köpbeslut är förenligt 

med 5 och 6 §§ MFL. För att komma fram till ett svar på frågeställningen besvaras även de 

delfrågor som introducerades i avsnitt 1.2 och slutligen presenteras den slutsats som vi drar 

utifrån uppsatsinnehållet.  

2. Dagens marknadsföring 

2.1 Inledande fakta 

Under 2015 växte den svenska e-handelsmarknaden med 21 procent. Studier visar på att en 

tredjedel av svenska konsumenter numera handlar varor via webbaserade butiker. Tre av tio 

konsumenter gjorde efterforskningar på webben inför sitt senaste köp i en fysisk affär och 

ännu fler, tre av fyra svenskar, begagnade under andra kvartalet 2015 sin mobil i samband 
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med att de gjorde något form av köp. Digitaliseringen har inneburit en genomgående 

förändring av svenskars konsumtionsbeteende och förespås medföra ännu större förändring 

under flera år framöver.25 

 

För näringsidkare har expansionen av virtuella plattformar för försäljning, jämförelser och 

omdömen bidragit till en växande kamp om konsumenternas uppmärksamhet. 

Teknikutvecklingen och kampen om konsumenter har bäddat för nya tillvägagångssätt för att 

kommunicera företagens produkter. Ett verktyg som näringsidkarna använder sig av är 

personprofilering26. Data27 från bland annat personuppgifter, som konsumenter givit ut på 

internet och samtyckt till behandling av enligt Personuppgiftslagen, bearbetas för att 

identifiera användarens preferenser. Även information från s.k. cookies behandlas. Cookies är 

en spårningstjänst som samlar in uppgifter om webbanvändares aktiviteter på internet28. 

Näringsidkarna kan således anpassa sina annonser utefter den information som erhålls, och 

kan vidare skapa skräddarsydda erbjudanden för varje enskild konsument - detta kallas 

intressebaserad annonsering.  Skall konsumenten till exempel köpa ett par nya skor och surfar 

in på en hemsida för att titta på skor kan nästa dag annonser om skor finnas på en hemsida där 

konsumenten läser nyheter.  

 

För konsumenter har det näst intill obegränsade utbudet av produkter och de digitala 

tjänsterna för prisjämförelser bidragit till ett utökat konsumentinflytande eftersom 

konsumtionen numera inte är lika styrd av företagens utbud och exponering29. Konsumenten 

kan nu själv ta reda på hur mycket en produkt är värd och ta ett beslut utefter det. De nya 

metoderna för marknadskommunikation har dock även lett till mer sårbara konsumenter, 

vilket bland annat avtecknar sig i fler obetänkta köpbeslut.30 

3. Konsumentens beslutsresa  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur Big data har satt sin prägel på konsumentens 

konsumtionsmönster. Inledningsvis presenterar vi hur konsumentens beslutsprocess tidigare 

                                                           
25 Blom, ”Kraftigaste tillväxten för e-handel sedan 2007”, 2016-04-29 
26 Jacobsson, ”Du är måltavla för nätbutikerna”, 2016-03-22 
27 Se definition i ordlistan samt i avsnitt 3.2. 
28 Jacobsson, ”Du är måltavla för nätbutikerna”, 2016-03-22 
29 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
30 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverk 
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sett ut, för att därefter gå in på en förklaring av Big data och datas inflytande. Idag ser vi en 

annan modell än den som McKinsey definierade 2009, vilken kommer att beröras närmare i 

avsnitt 3.3. Slutligen kommer vi att diskutera huruvida detta sätter sina spår på 

konsumentresan fram till ett köp och om det behöver åtgärdas.  

3.1 “The consumer decision journey” 

År 2009 gav konsultföretaget McKinsey & Company ut rapporten “The consumer decision 

journey”. Rapporten definierade resan som konsumenten genomgår vid ett köp, och 

konstaterade att den var cirkulär. Konsumentens beslutsresa utgjordes, enligt rapporten, av 

fyra avgörande tidpunkter: (1) det inledande övervägandet (initial consideration), 

konsumenten utgår ifrån de köpalternativ som finns tillgängliga för konsumenten; (2) den 

aktiva utvärderingen (active evaluation), konsumenten sorterar bland köpalternativen i 

sökandet efter mer fördelaktiga villkor; (3) avslut (closure), själva köptidpunkten; och 

slutligen (4) efterköpssituationen (postpurchase), i detta stadie skapar sig konsumenten en bild 

av köpupplevelsen vilket påverkar nästa beslutsresa. Vid varje steg kan konsumenten välja att 

antingen gå vidare med köpet eller avbryta det.31  

 

 

McKinsey, “The consumer decision journey”32 

 

                                                           
31 Court, Elzinga, Mulder, Vetvik, “The consumer decision journey”, 2016-03-12 
32 Court, Elzinga, Mulder, Vetvik, “The consumer decision journey”, 2016-03-12 
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En nyhet i denna modell var intresset för konsumentens upplevelse efter köpet. Författarna till 

artikeln menar att detta inte hade tagits i beaktande tidigare, vilket hade lett till att 

näringsidkare gått miste om försäljningsmöjligheter.33 

 

I avsnitt 3.2 avser vi att ge läsaren en bild av omfattningen av information som framställs 

genom bearbetad data, och den genomgripande förändring Big data har inneburit för den 

enskilda konsumentens beslutsresa. 

3.2 Big data  

”The microscope, invented four centuries ago, allowed people to see and measure things as never before — at 

the cellular level [..] It was a revolution in measurement. Data measurement is the modern equivalent of the 

microscope.” – Erik Brynjolfsson, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT)34 

 

Data är information i form av bits eller bytes35, som samlas in genom att sammanställa 

internetanvändares webbaktivitet via cookies, men också genom att sammanställa 

personuppgifter som lämnats ut till hemsidor, GPS- information och information från sensorer 

kopplade till bland annat mobiltelefoner med internetuppkoppling.36 Mängden data har ökat 

explosionsartat, till stor del på grund av den intensifierade interaktionen via mobiltelefoner37, 

och användandet av lagrad data för att utvinna information förväntas dessutom öka de 

närmaste åren38.  

 

Big data är benämningen för stora ansamlingar datalagrade uppgifter39. Big data har ingen 

vedertagen svensk översättning40 och därför väljer vi att i fortsättningen använda oss av den 

engelska termen. 

 

Kanaliseringen av Big data utövar ett stort inflytande på vår omvärld. Som exempel kan 

nämnas en aktuell trend just nu med anknytning till dataanvändning – armband som kan mäta 

kroppsaktivitet och temperatur. Armbandet ger den enskilda individen hjälp till sundare 

                                                           
33 Court, Elzinga, Mulder, Vetvik, “The consumer decision journey”, 2016-03-12 
34 Siegel, Predictive Analytics : The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, 2016-05-03 s. 77 
35 http://www.webopedia.com/TERM/D/data.html, 2016-05-28 
36 Sundberg, ”Big data gör om vår värld i grunden”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 
37 https://www.weforum.org/reports/big-data-big-impact-new-possibilities-international-development 
38 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
39 Sundberg, ”Big data gör om vår värld i grunden”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 
40 Sundberg, ”Big data gör om vår värld i grunden”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 

http://www.webopedia.com/TERM/D/data.html
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vanor, men företaget samlar också, via armbandet, in information om folks välbefinnande i 

olika delar av landet, vilket kan vara till nytta för politiker och andra intressenter. Data kan 

också framträda i ett större sammanhang med hjälp av sensorer förankrade i bilar. Sensorerna 

kan registrera plats och hastighet på bilar, men också förarens hudtemperatur och blodtryck. 

Med hjälp av informationen kan en uppfattning erhållas angående hur trafikerad en gata är 

och sedermera kan, i realtid, beräkning ske av sannolikheten för en trafikolycka, om det är 

läge att justera hastighetsbegränsningen eller införa trängselskatt.41 

 

Den enorma mängden data som samlas in bearbetas och analyseras med hjälp av avancerade 

datorer för att ta fram relevant information. För näringsidkare innebär tekniken att man kan 

optimera sin verksamhet genom lukrativa marknadsföringsmetoder.42  

3.3 “The new consumer decision journey” 

Utvecklingen av nya marknadsföringsmetoder har medfört att konsumentens beslutsresa 

förändrats markant, detta konstaterar konsultföretaget McKinsey i en ny rapport från 2015. I 

“The new consumer decision journey” redogör författarna för hur digitaliseringens inträde har 

påverkat konsumentens beslutsresa. Författarna menar att det har förekommit en 

informationsasymmetri de senaste tio åren, konsumenter har haft en mer fördelaktig position 

jämfört med näringsidkare eftersom de, med hjälp av tjänster på internet, har haft möjligheten 

att bland annat jämföra priser, läsa omdömen och blockera oönskade reklamfönster. Detta har 

bäddat för en teknikbetonad kapprustning mellan konsumenter och näringsidkare. För att 

utjämna maktbalansen, och återfå inflytande över konsumenters beteende väljer företag 

numera att, förutom att reagera på kunders köpbeslut, också aktivt forma deras beslutsresor. 

Detta uppnås genom att bland annat processa den data som konsumenter skapar genom det 

individuella användandet av internet.43 

 

McKinsey har, genom att studera flera företags marknadsföringsmetoder i relation till dess 

lönsamhet, tagit fram fyra egenskaper som påverkar ett företags förmåga att förmedla sina 

produkter på internet.44 Egenskaperna är de som följer: 

 

                                                           
41 Sundberg, ”Big data gör om vår värld i grunden”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 
42 Sundberg, ”Big data gör om vår värld i grunden”, Svenska dagbladet, 2016-04-12 
43 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
44 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
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 Automatisering (automation) - Skapa användbara, enkla och tilltalande 

kundupplevelser genom teknik som förenklar användningen.45 

 

 Proaktiv personprofilering (proactive personalization) - Företaget använder data 

för att analysera den enskilda kundens behov. I praktiken innebär detta att företagen 

skräddarsyr användarupplevelsen baserat på dennes profil.46 

 

 Situationsbunden interaktion (contextual interaction)- En kundinteraktion som 

skapar nya upplevelser för kunden, genom att företaget leder dem till nästa steg i 

köpprocessen, eller köpupplevelsen.47 

 

 Innovativa upplevelser (journey innovation) - Integrerade tjänster, till exempel ett 

flygbolag som samarbetar med ett taxibolag för att ge kunden en positiv upplevelse, 

eller tilläggsfunktioner som integreras med köpet, till exempel applikationer till 

mobilen.48 

 

 

McKinsey, ”The new consumer decision journey”49 

 

                                                           
45 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
46 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
47 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
48 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
49 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
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Det förekommer inte en definition av personprofilering, utan hänsyftningen skiljer sig åt 

beroende på tillämparen. Vi kommer att i den fortsatta framställningen använda oss av 

personprofilering (costumer profiling) som ett samlingsbegrepp för samtliga nämnda metoder, 

som används i avsikt att leda konsumenten till ett köp. En sådan tillämpning är befogad, 

eftersom vi menar att samtliga tekniker utgör personprofilering av olika slag. Till exempel är 

innovativa upplevelser kopplade till ett köp en form av personprofilering av enklare 

beskaffenhet – en konsument har köpt produkt A och uppmanas att köpa produkt B, medan 

kundprofilering utgör en mer avancerad form av personprofilering under vilken företaget 

skräddarsyr användarupplevelsen utan att nämna de skadliga konsekvenser som kan 

uppkomma för konsumenten. Tillsammans samverkar de för att ge upphov till den effekt som 

vi i det följande ämnar utreda i förhållande till marknadsrätten.  

 

Genom personprofilering hävdar McKinsey att företagen kan komprimera, och i vissa fall 

eliminera konsumentens övervägande och utvärdering innan ett köp och därigenom styra 

konsumententen fram till ett individuellt anpassat köpalternativ. För att ytterligare optimera 

verksamheten identifieras behovet hos en redan befintlig kund med avsikt att förlänga 

relationen, det vill säga få kunden att återvända.50 

 

Det som utmärker den digitaliserade köpresan är att själva upplevelsen under resan fram till 

ett köp blir ett lika stort konkurrensmedel som produkten i sig. Konsumenten hinner inte 

överväga sina alternativ, utan flyttas från den ena tilltalande upplevelsen till nästa med varje 

“klick”. Varje upplevelse förflyttar konsumenten närmare ett köp.51 

 

Harvard business review har i artikeln “Competing on costumer journeys” beskrivit en 

personlig upplevelse med energiföretaget Sungevity. Sungevity följer konsumentens 

beslutsresa, från första intresseväckande reklamutskick, till tilltalande upplevelser och 

personlig konsultation via hemsidan, integrerade tjänster som till exempel installation, 

applikationer som kontrollerar användarens energiförbrukning samt utskick som uppdaterar 

konsumenten om hur mycket denne sparar genom att använda tjänsten.52 

 

                                                           
50 Edelman & Singer,”The new consumer decision journey”, McKinsey, 2016-03-14 
51 Edelman, Singer ”Competing on customer journey”, Harvard Business Review, 2016-04-12 
52 Edelman, Singer ”Competing on customer journey”, Harvard Business Review, 2016-04-12 
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Konsekvensen av dessa kundinteraktioner är att den digitala beslutsresan komprimeras, vilket 

bäddar för illa genomtänkta köpbeslut och en försvagad ställning som konsument.  

 

3.4 Dold påverkan - Det Obama vet som du också borde 

veta 

Vad har Barack Obama och din närmaste livsmedelsbutik gemensamt?  

 

Livsmedelsaffärer är vanligen utformade med hänsyn till kunskap om människans beteende; 

de mest eftertraktade varorna, till exempel mjölkförpackningar, är utstuderat placerade längst 

in i butiken för att konsumenten skall exponeras för vidsträckta hyllor med produkter innan de 

når varorna de kom till affären för att köpa53 och tilläggsprodukter är exponerade på ett visst 

sätt med avsikt att konsumenten även skall köpa med sig dessa produkter54. Dold påverkan 

kan bland annat åstadkommas genom att ge alternativ som vid första anblick framstår som 

likvärdiga, något av valen är dock utformade på ett sätt som tolkas som mer attraktivt av 

konsumenten55. Konsumenten uppfattar dock att det är slumpen eller tillfälliga beslut som styr 

vart vilka produkter denne kommer att köpa med sig hem, och uppfattar sig därmed inte vara 

manipulerad. 

 

Även Barack Obama använde sig av marknadsstrategier för att påverka undermedvetna 

beslut. Inför valet 2008 tog Obama hjälp av dataanalys i sin marknadsföring för att identifiera 

de grupper som var osäkra. Studier visar på att människan blir negativt påverkad av reklam 

om denne redan hade för avsikt att köpa en produkt, medan marknadsföringen ger positiva 

resultat om den riktas mot kretsar som är osäkra. Från den informationen som togs fram via 

data kunde Obama helt enkelt koncentrera marknadsföringen på de kretsar som inte hade 

bestämt sig för vilken kandidat de skulle rösta på. Denna metod hjälpte Obama att vinna valet 

2008.56 

 

                                                           
53 Wahlgren, ”Manipulation: Lagstiftningsteknik eller integritetskränkning?”, s. 147, 2016-05-03 
54Söderlund, Konsument i butik – så shoppar vi loss, Rapport 2014:3, Konsumentverket, s. 21 
55 Wahlgren, ”Manipulation: Lagstiftningsteknik eller integritetskränkning?”, s.146, 2016-05-03 
56 Siegel, Predictive Analytics : The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, 2016-05-03 s. 6 
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Dold påverkan – eller manipulation – är således en vedertagen effekt av marknadsföring. 

Dold påverkan sker dock i en större utsträckning än tidigare med hjälp av personprofilering. 

Aldrig tidigare har så mycket, och så korrekt information kunnat samlas in för att påverka 

människor vid marknadsföring57. Konsumenten å andra sidan disponerar inte över den 

kunskapen, vilket ger näringsidkarna ett kunskapsövertag – varför det föreligger en 

informationsasymmetri mellan konsumenten och näringsidkare. Köpprocesserna utvecklas i 

snabbare takt än konsumenternas kunskapsnivå, vilket bidrar till kunskapsgapet mellan 

konsumenter och näringsidkare58.   

 

Med hjälp av personprofilering skräddarsys användarupplevelsen för varje enskild 

konsument. På så vis erhåller varje konsument den marknadsföring som denne är mest 

mottaglig för – reklam som är anpassad efter dennes ålder, kön, tidigare köp och sökningar på 

webben osv. Personprofilering kan visserligen vara till nytta för konsumenter, till exempel 

kan marknadsförarna numera ta hänsyn till enskilda konsumentens behov. Den globala 

marknaden idag erbjuder konsumenter allt fler och mer komplexa varor. Studier visar dock på 

att en överbelastning av information hämmar kunskapsintaget eftersom det kan vara svårt för 

den enskilda konsumenten att se över alla alternativ som erbjuds och ta hänsyn till 

konsekvenserna de får. Konsumenters kunskap är en förutsättning för konsumentinflytande59.  

Av den anledningen kan det vara av intresse för konsumenterna att användarupplevelsen 

skräddarsys med hänsyn till den enskildes behov. Personprofilering kan dock påverka 

konsumentens beteende på ett sådant sett som inte är till fördel för konsumenten. Till exempel 

kan denne gå miste om mer fördelaktiga erbjudanden och varor som finns på marknaden.  

 

4. Marknadsföring inom EU 

Medlemsländer inom EU har förpliktat sig till att följa de regler och lagar som EU-

institutioner beslutat, vilket betyder att EU-rätten står över den svenska rätten60. 

Marknadsrätten är väl harmoniserad med EU-rätten, bland annat genom direktiven som 

förskriver hur medlemsländernas lagstiftning skall vara utarbetad avseende den ram direktivet 

uppställer. Tack vare denna harmonisering är det lättare att upprätthålla ett högt 

                                                           
57 Siegel, Predictive Analytics : The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, 2016-05-03 
58 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverket 
59 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverket 
60 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar 

http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/
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konsumentskydd. Det mest aktuella EU-direktivet gällande marknadsföring är direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG61.  

 

4.1 Definition av begreppet marknadsföring 

Personprofilering i vår definition inbegriper flera steg för att leda konsumenten fram till ett 

köp, bland annat personanpassade annonser och erbjudanden, situationsbunden interaktion 

och återkoppling efter ett köp för att skapa tillgivna kunder. Dessa kommunikationer innebär 

dels marknadsföring i traditionell bemärkelse, dels mer innovativa interaktioner. Av den 

anledningen måste vi inledningsvis utreda om personprofilering kan anses vara en typ av 

marknadsföring och affärsmetod. Därefter ämnar vi gå vidare till att diskutera det materiella 

innehållet av lagen.  

 

Marknadsföring är enligt 3 § 6 st Marknadsföringslagen 

 

“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 

före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare”. 

 

Det gäller reklam riktad mot allmänheten och mot enskilda konsumenter eller 

konsumentgrupper. Detta framgår av Mål C-388/13 (UPC Magyarország)62. Marknadsföring 

har inom juridiken fått en snävare tolkning än inom ekonomin. Den ekonomiska definitionen 

innefattar bland annat marknadsundersökning, marknadsanalys, och utarbetande av en 

marknad för en produkt, medan den juridiska omfattningen av begreppet begränsas till själva 

utarbetandet av en marknad63, det vill säga säljfrämjande insatser64 och efterservice etc.65, 

men tar också sikte på det passiva saluhållandet av produkten66.  

 

                                                           
61 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 26 
62 Karnov Internet, Marknadsföringslagen (2008:486) p. 35 
63 SOU 2006:76 s. 194 
64 Karnov Internet, Marknadsföringslagen (2008:486) p. 35 
65 SOU 2006:76 s. 194 
66 SOU 2006:76 s. 195 
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Affärsmetod har, inom den marknadsrättsliga terminologin, fått en utvidgad betydelse i och 

med direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och avser de situationer som faller 

under marknadsföring men också i princip all annan kontakt mellan näringsidkare och 

konsumenter. “Affärsmetod” inbegriper därmed, liksom marknadsföring, även 

efterköpssituationer. Detta framgår av art 3.1 och 2 d.67 

 

 “en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller kommersiella meddelande (inklusive 

reklam och saluföring) i direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en 

konsument”. 

 

Av den anledningen kan man konstatera att både marknadsföring och affärsmetod kan 

appliceras på samtliga åtgärder som tas i och med användandet av personprofilering. Även de 

marknadsföringsåtgärder som sker efter ett köp för att skapa tillgivna kunder. För att erhålla 

ytterligare juridisk vägledning vänder vi oss till de formuleringar som finns i EU-direktivet 

2005/29/EG samt MFL.  

4.2 Direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG antogs dels i syfte att bidra till ett högt 

konsumentskydd, vilket framkommer i direktivets första artikel 

 

“Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende otillbörliga 

affärsmetoder som skadar konsumenternas ekonomiska intressen.” 

dels för att gynna gränsöverskridanden handel inom EU genom harmoniserade 

markandasrättsliga regler68. Förfaranden som är otillbörliga och tillämpas av näringsidkare på 

den inre marknaden gentemot konsumenter stadgas däri69. 

De materiella bestämmelserna i direktivet består av tre delar, vilka tillsammans utgör den så 

kallade generalklausulen.70 

 

                                                           
67 SOU 2006:76, s. 195f 
68 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder skäl 1-2 
69  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029, 2016-04-15 
70 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.30 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029
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1. Den första delen är den “stora” generalklausulen i artikel 5(2).71 En otillbörlig 

affärsmetod enligt artikel 5(2) är de affärsmetoder som strider mot god yrkessed och 

innebär eller sannolikt innebär avsevärd snedvridning av genomsnittskonsumentens 

ekonomiska beteende. 

 

2. Den andra delen består av de mindre generalklausulerna i artikel 6 och 7 samt 8 och 9, 

vilka gäller förbud mot åtgärder som är (1) vilseledande, (2) aggressiva72. 

 

3. Den tredje delen utgörs av Bilaga 1, även kallad Svarta listan. Svarta listan är 

grundbulten i Marknadsföringsrättens otillåtna område73. Att Svarta listan är tillämplig 

och gäller som lag i Sverige framkommer av 4 § i MFL, som hänvisar till direktivet 

2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.74 Däri stadgas de 31 förfaranden som alltid 

är otillbörliga även om de har försumbar effekt.75 

 

I följande uppsats kommer vi att åsyfta artikel 5(2) i direktivet (motsvarande 5 § MFL) vid 

tillämpning av begreppet “generalklausul”. Vi kommer såldes inte att närmare beröra 

artiklarna som behandlar vilseledande och aggressiva affärsmetoder. 

 

Vid en utredning av om en marknadsföringsåtgärd strider mot generalklausulen tar domstolen 

hänsyn till proportionalitetsprincipen, vilket inom marknadsrätten innebär att en 

marknadsföringsåtgärd som har försumbar effekt inte behöver tas i beaktande76. En prövning 

måste alltid ske enligt transaktionstestet i 6 §, 7 § respektive 8 § MFL. 

Marknadsföringsåtgärden måste således innebära eller sannolikt innebära en avsevärd 

snedvridning av det ekonomiska beteendet för att den skall bedömas vara otillbörlig. I avsnitt 

5.2.3 kommer vi att mer ingående redogöra för bedömningen av vem som utgör 

genomsnittskonsumenten. 

                                                           
71 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law : European Fair Trading Law  
The Unfair Commercial Practices Directive. S. 84 2016-05-13 
72 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law : European Fair Trading Law  
The Unfair Commercial Practices Directive. S. 85 2016-05-13 
73 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.41 
74 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder  
75 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.31 
76 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder skäl 6 
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5. Marknadsföringslagen 

MFL har sitt ursprung i Svarta listan och direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, 

MFL följer i princip direktivets tolkning77 och berörs vidare i uppsatsen för att avgöra 

huruvida lagen är tillämplig på personprofilering. Marknadsföringslagen stiftades år 1995 

men upphörde att gälla i och med att nya Marknadsföringslagen trädde i kraft 1 juli 2008. Den 

nya Marknadsföringslagen (2008:486), MFL, stiftades för 

 

”att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att 

motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”, 1 § MFL. 

 

Marknadsföringen på Internet når ut till fler personer över ett större geografiskt område. 

Marknadsföring som påverkar svenska konsumenter och riktas mot Sverige omfattas av MFL. 

Den svenska marknadsrätten tillämpar effektlandsprincipen, som innebär att MFL skall 

tillämpas på all marknadsföring som är avsedd att få effekt i Sverige oavsett vilket land den 

kommer ifrån. Denna princip gäller som grundregel oberoende av vilket tillvägagångssätt som 

används i marknadsföringen, och gäller således även på internet78. Huruvida 

marknadsföringen är riktad mot svenska konsumenter och har effekt i Sverige avgörs enligt 

förarbetena79. Det avgörs efter en helhetsbedömning under vilken hänsyn tas till språket, 

målgruppen och i vilken utsträckning reklamen sprids.  

 

Vidare i Regeringens proposition 2007/08:115 fastställs att utvecklingen och användandet av 

internet ökar i en snabb takt, med denna tillväxt har även e-handeln expanderat. Ökningen har 

gett utrymme för nya metoder och fler plattformar att marknadsföra sig på. Konsumenten ges 

ett större utbud av produkter att välja mellan samt fler prisalternativ när denne skall välja 

produkt att köpa. I propositionen fastslår Regeringen att det är viktigt att internet som 

marknadsplats skall vara en fördel för både konsumenter och näringsidkare80. 

 

5.1 God marknadsföringssed 5 § MFL 

Vid utformningen av nya MFL eftersträvades en bred definition av begreppet god 

                                                           
77 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.42 
78 Svensson, Stenlund, Brink, Ström, Carlén-Wendels, ”Praktiskt marknadsrätt”, s.79f 
79 Prop. 1970:57, s.92f 
80 Prop. 2007/08:115, s.119 
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marknadsföringssed. Begreppet syftar till att trygga konsumenters och näringsidkares 

intressen, såväl de ekonomiska som de icke-ekonomiska.81 

Den goda marknadsföringsseden i 5 § MFL motsvarar artikel 5(2)a i direktivet och är därför 

också en generalklausul. Generalklausulen i 5 § Marknadsföringslagen82 stadgar att 

 

“Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed” 

 

annars är marknadsföringen otillbörlig enligt 6 § MFL. 

 

Generalklausulen fungerar som en flasktratt. Den fångar upp de affärsmetoder som inte anses 

vara vilseledande eller aggressiva enligt artiklarna 6–9 i direktivet (motsvarande 7–8 §§ MFL) 

men som ändå är att betrakta som otillbörliga. Reglerna om vilseledande och aggressiva 

förfaranden har visats vara svåröverförbara på nya metoder för marknadskommunikation. 

Bestämmelsen i artikel 5(2) direktivet (motsvarande 5 § MFL) är däremot avsedd att anpassas 

efter ny teknik och nya marknadsföringsmetoder83, vilket beaktas i analysen.  

 

I 6 § MFL stipuleras dock att en affärsmetod endast är otillbörlig så till vida den bedöms 

påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Artikel 5(2)b i direktivet stadgar att detta sker om affärsmetoden innebär en avsevärd 

snedvridning av det ekonomiska beteendet hos en definierad och hypotetisk genomsnittlig 

konsument. Denna tvåstegsprövning kallas transaktionstestet. Först sker en prövning av om 

åtgärden strider mot god marknadsföringssed, därefter bedöms konsumentens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut efter att ha blivit utsatt för marknadsföringsåtgärden.84  

 

Definitionen av god marknadsföringssed framgår av såväl rättsliga som utomrättsliga regler. I 

3 § 4st MFL ges en begreppsförklaring som lyder: 

 

“god affärssed eller andra vedertagna normer [vår kurs.] som syftar till att skydda konsumenter och 

näringsidkare vid marknadsföring av produkter”. 

 

                                                           
81 Karnov Internet, Marknadsföringslagen (2008:486) p. 44 
82 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.44 
83 KOM (2003), p.50, s.12 
84 Svensson, Stenlund, Brink, Ström, Carlén-Wendels, ”Praktiskt marknadsrätt”, s.126f 
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God marknadsföringssed inkluderar begreppet god yrkessed som tar sig uttryck i direktivets 

5:e artikel85. God yrkessed har därmed samma betydelse som god affärssed.86  

 

Genom begreppet “god marknadsföringssed” inbegrips, förutom god affärssed, utomrättsliga 

normer.87 Svensk rättspraxis från marknadsdomstolen ger ytterligare preciseringar av det 

rättsliga innehållet i begreppet. Fram tills 2013 har begreppet “god marknadsföringssed”, 

enligt praxis, omfattat de nedan angivna områdena. 

 

 Marknadskommunikation som närmar sig området som är otillåtet enligt svarta listan 

eller regelkatalogen88. Detta framkommer bland annat i MD 2009:32. 

 

 Specifika marknadsföringsåtgärder som anses vara otillbörliga men som inte återfinns 

i regelkatalogen89. 

 

 Marknadsföring som strider mot lagstridighetsprincipen.90 

 

De utomrättsliga reglerna som fungerar som normgivare vid bedömning av vad som skall 

anses strida mot god marknadsföringssed återfinns bland annat i praxis från MD och 

föreskrifter och allmänna råd från Konsumentverket och ICC91. Nedan följer en djupdykning i 

dessa normer. 

5.1.1 ICC 

ICC, Internationella Handelskammaren, arbetar internationellt för att främja 

gränsöverskridande affärsverksamhet, bland annat genom att påverka regler, politik, och 

underlätta goda handelsmöjligheter etc. ICC är en ledande normgivare eftersom de har 

tusentals ansluta företag från olika branscher och regioner, och de kan därför ge vägledning 

om reklam och marknadsföring på ett världsomfattande plan.92 

                                                           
85 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.44 
86 SOU 2006:76, s.16  
87 Karnov Internet, Marknadsföringslagen (2008:486) p. 31 
88 Se definition i ordlistan  
89 Se definition i ordlistan 
90 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.44f 
91 Karnov Internet, Marknadsföringslagen (2008:486) p. 44 
92 http://www.icc.se/om-icc, 2016-03-31 

http://www.icc.se/om-icc
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ICC Code on Advertising Practice (ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation), 

har skapat ett förtroende hos konsumenter genom att tillförsäkra att reklam bland annat är 

hederlig, laglig och fri från stötande inslag93. ICC:s grundregler ger uttryck för en etablerad 

“god marknadsföringssed” inom näringslivet.  Reglerna utgör “soft law”, uppförandekod 

mellan företag, och är inte rättsligt förbindande. De upprätthålls istället genom egenåtgärder94. 

ICC:s uppförandekod utgör dock underlag för Marknadsdomstolen vid tolkning av 

Marknadsföringslagen95. Därför tänker vi använda klausulerna som stöd och underlag vid 

tolkning av 5 § MFL.  

Det framkommer av ICC:s regler att marknadskommunikation som riktas till barn ska vara 

lämplig för dem, D5. Särskild aktsamhet skall iakttas, enligt artikel 18, och positiva sociala 

beteenden får inte motverkas. Marknadskommunikationen får inte innehålla direkta 

uppmaningar att övertala sina föräldrar att köpa en produkt och p. 3 fastställer att reklam 

tydligt skall kunna urskiljas av barn. Personligt riktad reklam i interaktiv media är tillåtet, 

artikel D4, så till vida det måste gå att avböja erbjudanden. D8 framhåller att digitala 

interaktiva media är i konstant förändring och därför går det inte, och är heller inte lämpligt 

att uttömmande ge uttryck för alla affärsmetoder som skall anses strida mot god sed.96 Samma 

sak framkommer av syftet till MFL.97 

 

Artiklarna i regelverket kartlägger som sagt inte uttömmande vilka metoder som strider mot 

god sed, utan de fungerar istället som rättslig ram och är miniminormer för företagen. Inom 

olika branscher kan praxis se olika ut och normerna kan därmed vara strängare utformade.98 5 

§ får således sin egentliga innebörd först vid tillämpningen99. Detta innebär att god 

marknadsföringssed kan skilja sig från fall till fall, till exempel beroende på normer inom 

olika branscher. 

5.1.2 Konsumentverkets författarsamling 

                                                           
93 http://www.icc.se/sjalvreglering/marknadsforing, 2016-03-31 
94 Prop 2007/08:115 s. 54f 
95 Prop 2007/08:115 s. 73 
96 ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation 
97 KOM(2003), p.50, s.12 
98 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law: European Fair Trading Law  
The Unfair Commercial Practices Directive. 2016-05-13 
99 Svensson, Stenlund, Brink, Ström, Carlén-Wendels, ”Praktiskt marknadsrätt”, s.37 

http://www.icc.se/sjalvreglering/marknadsforing
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Konsumentverkets riktlinjer som finns i Konsumentverkets författarsamling (KOVFS) skall 

iakttas vid tolkning av 5 § och 6 § MFL eftersom de anses ge uttryck för “god 

marknadsföringssed”. Dock tillämpas inte reglerna av Marknadsdomstolen, vilket gör dem 

rättsligt oförbindande100. 

5.1.3 MD 2009:32 

I fallet MD 2009:32 använde sig ett reseföretag av förkryssade tillval under rubriken 

“rekommenderade tillvalsprodukter”. Bland annat angavs hyrbil, servicepaket och 

avbeställningsskydd vara rekommenderade tillval som konsumenten aktivt behövde 

avmarkera för att de inte skulle bli inkluderade. Detta ansågs av domstolen kunna leda till att 

konsumenten förbisåg att de även lade en beställning på de extra tillvalen. Domstolen 

hävdade dock att konsumenten faktiskt gjorde en beställning av dem, men att affärsmetoden 

hade vissa likheter med negativ avtalsbindning och var därför klandervärd. Bland annat 

överensstämde inte förfarandet med Svensk Distanshandels Branschregler. Metoden klassades 

som otillbörlig, och i strid med god marknadsföringssed enligt 5–6 § MFL. Målet tyder på att 

en marknadsföringsåtgärd kan vara i strid med god marknadsföringssed om det angränsar till 

ett område som vi berörde i punktform i avsnitt 5.1.  

5.2 Transaktionstestet 6 § MFL 

Transaktionstestet i 6 § MFL uppställer ett krav på att en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig 

så till vida att den  

 

“i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”. 

 

Det tar sig också uttryck i artikel 5(2)b Direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder: 

 

“En affärsmetod skall vara otillbörlig om den [...] innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd 

snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som 

affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om 

affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp.”  

 

                                                           
100 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.56 
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En affärsmetod är således otillbörlig om den (1) innebär en avsevärd snedvridning och (2) 

påverkar eller sannolikt påverkar beteendet hos genomsnittskonsumenten. Marknadsföring 

som inte har kommersiell effekt faller utanför lagstiftningen101. 

 

Termerna affärsbeslut och ekonomisk beteende ter sig ha angränsande betydelser. I avsnitt 

5.2.1. avser vi klargöra innebörden av begreppen affärsbeslut och ekonomiskt beteende samt 

diskutera när en snedvridning sker av det ekonomiska beteendet. Därefter kommer vi att i 

avsnitt 5.2.2-3. klarlägga genomsnittskonsumenten och när beteendet hos 

genomsnittskonsumenten skall anses påverkas.  

 

5.2.1 Affärsbeslut 

Affärsbeslut definieras i 3 § 2 st MFL som en konsuments beslut huruvida en produkt skall 

köpas, och vidare under vilka förutsättningar köpet skall ske. Denna definition tar sig även 

uttryck i artikel 2 k i direktivet 2005/29/EG. I direktivet används dock begreppet endast i 

fråga om vilseledande marknadsföring, medan det i Marknadsföringslagen tillämpas 

beträffande alla former av otillbörligt handlande. Domstolen har i MD 2010:8 uttalat att ett 

affärsbeslut även kan avse en åtgärd som en konsument vidtar, med anledning av en 

marknadsföringsåtgärd, under processen fram till ett beslut om att köpa en produkt, till 

exempel genom att gå vidare till företagets webbsida för att tillägna sig mer information, se 

MD 2011:30 och MD 2011:14, samt omfattas även beslut efter ett köp102. Vidare innebär 

detta att en påverkan på en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut kan 

innebära att personprofilering förmår konsumenten att gå vidare till företagets hemsida, eller 

går vidare till nästa steg i köpprocessen.  

 

Termen affärbeslut skall i princip användas synonymt med begreppet ekonomiskt beteende 

enligt artikel 2 e i direktivet 2005/29/EG. Det läggs ingen vikt vid skillnaden mellan beteende 

och beslut vid tillämpningen, utfallet skall vara att konsumentens förmåga att fatta ett 

välgrundat beslut rubbas103. Det vill säga att konsumenten fattar ett annat affärsbeslut än vad 

denne hade gjort om denne inte blivit utsatt för marknadsföringsmetoden. Den harmonisering 

                                                           
101 Levin, Marianne. ”Marknadsföringslagen – En kommentar”, s. 46 
102 Levin, Marianne ”Marknadsföringslagen – En kommentar”, s. 47 
103 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law : European Fair Trading 
Law  The Unfair Commercial Practices Directive, s.102-104, 2016-05-13 
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som har skett inom marknadsrätten, samt den snarlika begreppsförklaringen i 3 § 2 st MFL 

och artikel 2 i direktivet, tyder på att denna tolkning även skall gälla affärsbeslut i 6 § MFL. 

På grund av det framlagda kommer vi att i fortsättningen använda begreppen synonymt med 

varandra. 

 

Direktivet fastställer att det föreligger två typer av snedvridning av konsumenters ekonomiska 

beteende, varav den avsevärda snedvridningen i 6 § och artikel 5(2)b är ett krav för att en 

affärsmetod skall anses vara i strid med 5 § MFL motsvarande artikel 5(2)a.104  

 

Av artikel 2 E i 2005/29/EG följer att en snedvridning av en konsuments ekonomiska 

beteende sker vid användning av en affärsmetod i syfte att i märkbar mån försämra förmågan 

att fatta ett genomtänkt köpbeslut och därigenom vara orsak till att konsumenten fattar ett 

beslut denne annars inte hade tagit. I skäl 6 anges att en marknadsföringsmetod som 

visserligen påverkar en konsument, men som inte innebära att den påverkar förmågan att fatta 

ett välgrundat beslut inte skall anses ha kommersiell effekt.  

 

I Ny Juridik 2:08 diskuterades huruvida transaktionstestet bör anses vara ett kvalitativt eller 

kvantitativt test, eller kanske både och. Juristerna konstaterade att subtila 

marknadsföringsmetoder som till exempel produktplacering eller guerilla marketing105 bör 

anses vara kvalitativt mindre påverkande.106  

 

Kommissionen gör bedömningen att en affärsmetod måste (1) påverka eller sannolikt påverka 

konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut, och (2) medföra att konsumenten tar ett 

affärsbeslut som denne inte hade gjort annars. Till exempel anses inte incitament, som att 

förslagsvis erbjuda kaffe eller gratis transport till affärslokalerna, vara otillbörligt enligt 

generalklausulen, eftersom konsumenten kan välja att inte utnyttja erbjudandet107. Samma sak 

framkommer vad gäller aggressiva metoder: gratis förfriskningar eller transport till en affär 

skall inte anses vara otillbörliga metoder eftersom de inte påverkar konsumentens förmåga att 

fatta ett välgrundat beslut108. 

 

                                                           
104 Levin, Marianne. ”Marknadsföringslagen – En kommentar”, s. 46 
105 Se definition i ordlistan  
106 Bengtsson, Kahn, ”Den nya Marknadsföringslagen”, Ny Juridik 2:08, s. 16 
107 KOM (2003) 356 slutlig p. 54, s. 12 
108 KOM (2003) 356 slutlig p. 71, s. 15 
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Denna tolkning har varit föremål för kritik; ett transporterbjudande kan försämra 

konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut eftersom konsumenten eventuellt hade 

gjort ett bättre köp om denne hade kunnat se sig om efter andra köpealternativ. Aggressiva 

marknadsföringsmetoder skulle teoretiskt sett kunna tolkas såsom ett fritt val för konsumenten 

eftersom denne kan välja att motstå tryck från en potentiellt aggressiv 

marknadsföringsåtgärd.109 Därför bör inte incitamenten lättvindigt anses falla utanför 

tolkningen av lagen. 

5.2.2 Genomsnittskonsumenten 

“Mottagaren” i 6 § MFL är inte personen som i det individuella fallet blir utsatt för en 

marknadsföringsåtgärd, utan tolkningen följer EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga 

affärsmetoder. Artikel 5(2–3) stadgar att en bedömning huruvida en affärsåtgärd snedvrider 

det ekonomiska beteendet skall utgå ifrån om åtgärden påverkar en fiktiv genomsnittlig 

konsument, eller en genomsnittlig gruppmedlem om marknadsföringsmetoden riktar sig mot 

en viss konsumentgrupp. Termen genomsnittskonsument får således stor betydelse för 

innehållet i – och tillämpning av direktivet110, se till exempel MD 2010:30. Begreppet har inte 

ansett behövas tas med i nya MFL eftersom marknadsdomstolen även tidigare utgått ifrån en 

fiktiv mottagare i sin prövning, och inte den verkliga mottagaren.111 

 

Vid prövning av marknadsföring som kan anses strida mot god marknadsföringssed gör 

Marknadsdomstolen en bedömning av vilken målgrupp affärsmetoden riktar sig mot. Därefter 

yttrar domstolen sin ståndpunkt angående vad man kan förvänta sig av en 

genomsnittskonsument i gruppen i fråga. Av definitionen i direktivet framkommer att 

genomsnittskonsumenten i gruppen mot vilken marknadsåtgärden riktar sig, anses vara 

normalt informerad och skäligen upplyst och uppmärksam med normal fattningsförmåga och 

sakkunskap112. Genomsnittskonsumenten skall vidare bedömas vara skäligen tålig113. 

Domstolen gör därefter en utredning av bland annat sociala faktorer som har betydelse för 

bedömningen, bland annat de förhållanden som följer av målet, till exempel typ av vara, 

                                                           
109 Twigg-Flesner, Christian m.fl, “An Analysis of the Application and Scope of the Unfair Commercial Practices 
Directive”, not 120, kap. 2.30 
110 Direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder skäl 18 
111 SOU 2006:76, s.201 
112 SOU 2006:76, s.201f 
113 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas. Markets and the Law : European Fair Trading 
Law  The Unfair Commercial Practices Directive s.175, 2016-05-13 
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tjänst, målgrupp, kultur och språk i marknadsföringen samt huruvida en konsumentgrupp är 

extra känslig för metoden114. Direktivet redogör för att särskilda förhållanden, bland annat 

ålder, fysiskt eller psykiskt handikapp, och lättrogenhet särskilt skall beaktas vid bedömning 

av huruvida konsumentgruppen i fråga är mer känslig för vissa affärsmetoder115. Om en 

marknadsföringsmetod avsevärt påverkar det ekonomiska beteendet hos en extra känslig 

identifierbar grupp, utan att metoden för den delen är riktad mot en viss konsumentgrupp, 

utan är adresserad till allmänheten, skall marknadsföringen ändå bedömas utifrån 

genomsnittskonsumenten i den grupp som är synnerligen mottaglig för affärsmetoden116. 

 

För att utröna vilka egenskaper som skall tillfalla genomsnittskonsumenten vid 

personprofilering måste domstolen ta reda på vem som sitter bakom skärmen. MD 2012:14 är 

ett fall som visar på hur svårt det är att veta vem som sitter bakom skärmen. Ett aktiebolag 

som driver ett spel-community på internet har vid marknadsföring av sina spel riktade mot 

barn använt sig av påståenden såsom “köp”, “köp fler”, “uppgradera nu”. Konsumentverket 

yrkade på att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 

och 6 §§ MFL eftersom spelet framför allt spelades av barn. En 16-åring som vill komma 

långt i ett spel anses vara en lättrogen konsument, vilket gör denne särskilt känslig för vissa 

affärsmetoder.  Av den anledningen ansågs uppmaningar som till exempel “uppgradera här” 

leda konsumenten till det slutgiltiga köpet. Lättrogenhet togs även upp vid bearbetning av 

direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Däri konstaterades att annonsering 

måste anpassas beroende på målgrupp för att säkerställa att ett tillräckligt skydd ges 

konsumenten.  

5.2.3 Vem utgör genomsnittskonsumenten? 

Idag har den genomsnittliga konsumenten en större förmåga att påverka marknaden, men 

upplever också en allt större utsatthet. Personprofilering är en avancerad köpprocess som, för 

enskilda konsumenter, kan vara svåröverskådlig. Dessutom är det bristande kunskaper kring 

de nya marknadsföringsmetoderna som konsumenterna möter, framför allt hos vissa 

konsumentgrupper. Affärsmetoderna blir mer avancerade, medan kunskapsklyftorna mellan 

konsumentgrupper ökar, bland annat på grund av att de socialekonomiska klyftorna ökar i 

Sverige. Klyftorna har till viss del utvidgats på grund av den tillströmning av flyktingar 

                                                           
114 SOU 2006:76, s. 201 
115 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder skäl 19 
116 SOU 2006:76, s.200 
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Sverige har erfarit den senaste tiden. De nya svenskarna som haft en kortare integrationstid är 

mer utsatta och sårbara på internet. De stora flyktingströmmarna idag kommer att påverka 

konsumentgruppen i Sverige och genomsnittskonsumentens behov av skydd under en lång tid 

framöver.117 

6. Analys 

6.1 Är personprofilering förenligt med 5 och 6 §§ MFL 

(generalklausulen)?  

De säljåtgärder som företas vid personprofilering är i sig inte typexempel på marknadsföring 

som strider mot god marknadsföringssed, snarare tvärt om – de är subtila åtgärder som 

uppmuntrar till köp. Konsekvensen av dessa samlade åtgärder blir dock stor – konsumenten 

kan anses ha blivit manipulerad till ett köpbeslut. Vi återkommer till en diskussion rörande 

manipulation i avsnitt 6.1.2. 

 

För att utröna om personprofilering strider mot god sed måste man vända sig till de 

formuleringar som finns i normgivande källor, såsom i ICC:s branschkod118 och i praxis från 

marknadsdomstolen. Av dem att döma finns ingen specifik reglering som tyder på att detta 

förförande skulle strida mot god marknadsföringssed. Personprofilering är visserligen 

definierat, men den definitionen vittnar snarare om att det är lagligt att använda sig av 

metoden så till vida man följer de riktlinjer som finns. ICC fastställer att marknadsföring inte 

får innehålla direkta uppmaningar till barn, vilket tyder på att den reklam som inte innehåller 

direkta uppmaningar, och som i övrigt kan anses vara vederbörlig, i så fall skall anses vara i 

linje med ICC:s reglering.  

 

De fall som vi har studerat indikerar att en affärsmetod åtminstone måste angränsa till de 

affärsmetoder som är otillbörliga enligt rättskällor och normer för att bedömas strida mot god 

sed. Se till exempel MD 2009:32 i vilket ett företagets handlande angränsade till negativ 

avtalsbildning, vilket är emot god marknadsföringssed inom marknadsrätten och är därmed 

förbjudet. Som regleringen ser ut idag kan vi inte fastställa att affärsmetoden står i strid med 

                                                           
117 Rapport 2015:14, ”Vår omvärld 2015”, Konsumentverket 
118 se avsnitt 5.1.1 
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god sed. Av det nämnda följer att personprofilering inte står i strid med god 

marknadsföringssed. 

 

I syftet till MFL framgår dock att 5 § skall kunna anpassas efter nya typer av 

marknadskommunikation. Samma sak framkommer i artikel D8 i ICC:s grundregler. Skulle 

man av den anledningen kunna utsträcka 5 § till att även inbegripa personprofilering? 

 

Som framkommer ovan finns det inget som tyder på att personprofilering i sig skulle kunna 

anses vara en otillbörlig typ av marknadsföring. För att kunna inbegripa personprofilering 

måste vi således ta fasta på effekten av flera samverkande marknadsföringsmetoder som kan 

bedömas inverka negativt på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.  

 

Praxis har en tydlig linje av att jobba sig uppifrån och ner – inledningsvis fråga sig huruvida 

marknadsföringsåtgärden strider mot god marknadsföringssed, för att därefter, om svaret är ja, 

gå vidare till en bedömning om en potentiell ekonomisk effekt. Till exempel i fallet MD 

2009:32, under avsnitt 5.1.3, i vilket den valda marknadsföringsmetoden bedömdes ha 

kommersiell effekt efter det att den konstaterats strida mot god marknadsföringssed.   

 

Om man, med beaktande av det bakomliggande syftet till 5 § – att ha en vilja att hålla 

paragrafen öppen för att därigenom kunna inbegripa nya metoder för 

marknadskommunikation – skulle ta fasta på de negativa konsekvenserna metoden har för 

konsumenten skulle utredningen tvingas utföras åt andra hållet. Är personprofilering en 

otillbörlig affärsmetod om effekten av den är att konsumenters övervägandesteg vid ett köp 

hämmas, och att konsumenten fastnar i en tillgivenhetscykel? För att finna svar på denna 

fråga måste vi inledningsvis ställa oss frågan huruvida personprofilering har ekonomisk 

påverkan på konsumenter som utsätts för metoden. Detta kommer att diskuteras i avdelning 

6.1.1–3. Därefter, i avsnitt 6.1.4., kommer vi att utreda om en sådan utgångspunkt (att bedöma 

en affärsmetod vara otillbörlig utifrån effekten den har) är önskvärd.  

6.1.1 Kan personprofilering anses ha ekonomisk påverkan? 

Marknadsföringsstrategier med dold ekonomisk påverkan har alltid figurerat i våra liv, 

vanligen utan att det har betraktats som olagligt. I kapitel 3.4 tog vi upp exemplet med 

mjölkförpackningarna i livsmedelsbutiker. En prövning huruvida dold påverkan med hjälp av 
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strategiskt placerade mjölkförpackningar är att betrakta som otillbörlig förefaller onekligen 

befängt. Att placera varor i en viss ordning i butiken med avsikt att optimera verksamheten 

kan visserligen påverka konsumentens ekonomiska beteende, men måste betraktas ha 

försumbar effekt, eller i alla fall vara av kvalitativt mindre påverkande karaktär. Metoden kan 

iallafall inte anses strida mot god marknadsföringssed. Vid en jämförelse mellan detta 

tillvägagångssätt och personprofilering kan man anse att metoderna har ett visst släktskap. 

Detta på grund av att båda metoderna avser att subtilt påverka konsumenten att fatta ett visst 

köpbeslut, utan att vara uppenbart påtryckande. I viss mening kan man också hävda att båda 

metoderna manipulerar konsumenten att fatta irrationella köpbeslut. Av den anledningen kan 

man göra gällande att lagen bör appliceras analogt på dessa affärsmetoder, och att 

personprofilering på samma sätt inte bör falla under otillbörliga affärsmetoder.  

 

Till skillnad från uppläggningen av mjölkförpackningar sker dock marknadsföring med hjälp 

av personprofilering i en digital miljö. Denna marknadsföring är betydligt mer avancerad och 

svåröverskådlig för konsumenten, som är van vid att navigera i fysiska sammanhang. 

Etablerade marknadsföringsseder i form av reklamskyltar eller TV-reklam har ofta en tydlig 

linje och konsumenter är välinformerade på området och kan lätt identifiera den typen av 

reklam. I en livsmedelsbutik har konsumenten till exempel en större förmåga att överblicka de 

steg som leder fram till ett köp, konsumenten kan bland annat se att mjölken är placerad 

längst in i butiken, och erhåller således en uppfattning om vad som krävs av denne för att en 

avtalsförbindelse skall knytas med företaget. Vid personprofilering anpassar företagen 

interaktionerna efter det individuella behovet hos konsumenten. Detta steg i processen skiljer 

sig avsevärt från vad som sker i fysiska miljöer och vid användning av vedertagna 

affärsmetoder, och kan anses utgöra manipulation av en allvarligare grad. Konsumenten 

upplever att det finns en vara som är skräddarsydd för denne istället för det faktiska utbudet 

av alternativ. Av den anledningen kan man dra slutsatsen att även om det finns många fler 

alternativ än tidigare ökar inte utbudet av alternativ i konsumentens ögon. Konsumenten binds 

heller inte till företaget i en lojalitetscykel, istället sker ett nytt övervägande innan 

konsumenten till exempel åter igen beger sig till affären för att kunna köpa mjölk. ”The 

classic journey” som McKinsey kallar denna beslutsresa. På grund av det framlagda kan den 

dolda påverkan personprofilering utgör ändå anses skilja sig från den påverkan vedertagna 

fysiska strategier utgör.  
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En marknadsföringsåtgärd har ekonomisk effekt så till vida åtgärden påverkar 

genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Av den anledningen 

kommer vi att i avsnitt 6.1.3. diskutera genomsnittskonsumenten vidare.   

 

6.1.2 Genomsnittskonsumenten 

Definitionen för genomsnittskonsumenten i direktivet EU-direktivet 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder stadgar att genomsnittskonsumenten skall vara upplyst. Vi har 

under uppsatsens gång kommit fram till att konsumenterna på internet inte är tillräckligt 

upplysta i förhållande till näringsidkarna, vilket är ett argument för att 

genomsnittskonsumenten skall bedömas behöva extra stort skydd vid marknadsföring via 

personprofilering.  

 

Med hjälp av personprofilering skräddarsys användarupplevelsen för varje enskild 

konsument. På så vis erhåller varje konsument den marknadsföring som denne är mest 

mottaglig för – reklam som är anpassad efter dennes ålder, kön, tidigare köp och sökningar på 

webben osv. Av den anledningen kan man hävda att begreppet genomsnittskonsument saknar 

relevans i sammanhanget. Marknadsföringen är olika för konsumenterna, vilket gör att en 

genomsnittskonsument inte kan identifieras. Det kan istället vara lämpligt att utgå ifrån 

huruvida den enskilda konsumenten, som blivit utsatt för affärsmetoden, påverkats. 

Rättssäkerheten är visserligen enklare att upprätthålla med en genomsnittskonsument som 

utgångspunkt, detta på grund av att konsumenten har en riktlinje som utgångspunkt, 

konsumenten vet vad som gäller. Varje fall får sedan en enskild bedömning men regleringen 

ska kunna tillämpas på alla fall för att rättssäkerheten skall upprättas. Reglering som utvecklas 

för att tillämpas på olika individer kan ses som diskriminering. Detta är även viktigt för att 

upprätthålla förutsebarhetsprincipen, en konsument ska kunna identifiera i förväg bestämda 

regler.  

 

Vissa känsliga grupper kan dock påverkas mer av personprofilering. Av den anledningen 

saknar begreppet ändå inte relevans – personprofilering må anpassa sig efter den enskilda 

användaren, men vissa användargrupper, till exempel barn, blir fortfarande mer påverkade av 

att användarupplevelsen skräddarsys. I fallet MD 2012:14 ansågs barn utgöra en extra känslig 

mottagargrupp i behov av skydd mot uppmaningar som kan anses leda konsumenter till ett 

köpbeslut. Personprofilering tar visserligen hänsyn till egenskaper såsom ålder, men det sker 

ingen kausalbedömning – det faktum att det kan vara ett barn leder inte till att 
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marknadsföringsmetoden inte riktas mot användaren. Det finns ett stort intresse av att skydda 

barn mot otillbörlig marknadsföring, det framkommer bland annat i ICC:s stadgar. Med 

bakgrund av att en marknadsföringsmetod som är riktad till allmänheten men som påverkar 

det ekonomiska beteendet hos en extra känslig identifierbar grupp ändå skall bedömas utifrån 

genomsnittskonsumenten i den grupp som är synnerligen mottaglig för affärsmetoden, borde 

metoden, eftersom den påverkar barn likväl som vuxna, bedömas påverka 

genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.   

 

Manipulation på detta sätt får konsumenten att agera ovetandes, konsumenten kan varken veta 

eller se allting på grund av att det sker i en digital miljö. På så vis kan man inte säga att 

näringsidkarna närmar sig konsumenternas situation genom denna metod, utan erhåller istället 

en betydligt större makt. Genomsnittskonsumenten kan således anses bli manipulerad fram till 

det slutgiltiga köpet.  

 

6.1.3 Är personprofilering i strid med 6 § MFL? 

Av den i avsnitt 6.1.1–2 diskuterade effekten av personprofilering följer att personprofilering 

påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Inom marknadsrätten skall 

dock inte alla marknadsföringsåtgärder med denna påföljd beaktas. Kommissionen ger bland 

annat intrycket av att ekonomisk påverkan som tar sig uttryck i incitament inte bör anses vara 

otillbörlig, och att det finns en bakomliggande önskan att bara inkludera de affärsmetoder som 

förespås påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut avsevärt, och inte 

de metoder som inte inverkar på konsumentens fria val. Personprofilering som leder 

konsumenten till ett köpbeslut kan anses angränsa till incitament eftersom metoden skapar 

attraktiva erbjudanden och upplevelser för den enskilda konsumenten, för att på så vis 

uppmuntra denne att gå vidare till nästa steg i köpprocessen. Marknadsföring genom 

personprofilering har en liknande utformning som exemplet med gratis bussförbindelser– 

bägge underlättar för konsumenten, men kan bedömas leda konsumenten till ett köp och kan 

därigenom anses förorsaka ett visst tunnelseende hos den som utsätts för metoden. I 

konsumentens ögon kan valalternativen minska med anledning av personprofilering, vilket 

resulterar i att, som McKinsey tar upp, övervägandeprocessen hämmas. Vad gäller de gratis 

bussförbindelserna begränsas konsumentens valmöjligheter istället fysiskt. 
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Av den anledningen ter sig i alla fall finnas en avsikt att inte bedöma liknande 

marknadsföringsmetoder, till exempel personprofilering, vara ekonomiskt påverkande, även 

om de i praktiken kan ha lika stor ekonomisk effekt som andra former av marknadsföring.  

 

I Ny juridik gjordes en uppräkning av vissa metoder som kan bedömas vara kvalitativt mindre 

påverkande, bland annat guerilla marketing. Man kan hävda att personprofilering också bör 

anses vara kvalitativt mindre påverkande eftersom guerilla marketing, som kan bedömas ha en 

mer aggressiv utformning, anses vara det. Med bakgrund av att domstolen, vid en prövning, 

inte fäster avseende vid marknadsföringsmetoder som har försumbar effekt, ter sig det finnas 

anledning att tro att en kvalitativt mindre påverkande åtgärd, som vi menar att 

personprofilering kan utgöra med bakgrund av det sagda, bör bedömas ha försumbar effekt. 

En affärsmetod med försumbar effekt skall inte beaktas enligt proportionalitetsprincipen, och 

därmed skall inte heller följden av personprofilering anses påverka konsumentens förmåga att 

fatta ett välgrundat beslut.  

6.1.4 Är det önskvärt att bedöma affärsmetoden utifrån effekten? 

Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att bedöma affärsmetoden utifrån den negativa 

effekt den har på konsumenten – hårdare krav på näringsidkaren innebär att konsumenten 

åtnjuter en större trygghet. Konsumenten kan förvissa sig om att dennes köpbeslut är tagna på 

eget bevåg och denne kan tillförsäkra sig ett skydd mot alla situationer som inverkar negativt 

på konsumenten. Näringsidkaren å andra sidan får ett osäkrare läge; om denne inte kan förutse 

vilka handlingar som kan bedömas vara otillbörliga, kan denne inte heller självreglera 

verksamheten. Detta bäddar inte för en juridisk trygghet. Om näringsidkaren inte kan förutse 

de juridiska konsekvenserna av dennes handlande åsidosätts en av rättsstatens mest 

elementära principer: förutsebarhetsprincipen. Detta skulle heller inte värna om konsumenter 

och näringsidkares intressen, vilket är Marknadsföringslagens syfte.  

 

Dock krävs det någon form av reglering på området. I och med den utökade kanaliseringen av 

data i marknadsföringssammanhang kan metoden i framtiden ge upphov till ännu större 

frågetecken.  

 

6.1.5 Hur kan konsumenten skyddas? 
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McKinsey hävdar att som nämnt i kapitel 3.3 att personprofilering bidrar till att utjämna det 

av McKinsey hävdade övertag som konsumenterna har. Vi menar dock att McKinsey har fel, 

konsumenter har visserligen haft vissa fördelar på marknaden, men detta balanseras inte 

genom bearbetad data, näringsidkaren erhåller snarare en betydligt större inflytande, som inte 

kan jämföras med det inflytande konsumenten har.  

 

Det skulle behövas mer omfattande kontroll på området. Generellt sett kan det vara svårt att 

reglera personprofilering – för i vilket steg blir personprofilering otillbörlig när flera tillåtna 

affärsmetoder samverkar för att minska konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut?  

 

Vi anser att det framför allt krävs insatser för att höja kunskapsnivån i Sverige och därigenom 

minska näringsidkarnas kunskapsövertag. Konsumentverket hävdar att personprofilering som 

leder konsumenter till ett köpbeslut försätter konsumenter i en otryggare sits, 

konsumentverket borde således uppmärksamma konsumenter om att denna typ av 

marknadsföring existerar. Informerade konsumenter är mindre utsatta konsumenter.  

 

Det kan, i framtiden, även bli nödvändigt med en etisk diskussion rörande konsumtion, 

integritet och marknadsföring. Vilka intressen är det viktigast att värna om? Hur långt får man 

gå för att manipulera människor? Är det eftersträvansvärt att konsumera mera?  

 

6.2 Slutsats 

I referensramen konstaterade vi att tillämpningen av personprofilering förorsakar en 

informationsasymmetri mellan näringsidkare och konsumenter, vilket ger konsumenter ett 

otryggare läge. I analysen har vi dock lagt fram argument för att personprofilering inte bör 

betraktas vara otillbörligt, med bakgrund av att metoden (1) inte kan anses strida mot god 

marknadsföringssed som normgivningen ser ut idag, (2) bör anses ha en försumbar ekonomisk 

effekt eftersom personprofilering kan anses angränsa till incitament, vars effekt inte bör 

beaktas (vi jämförde bland annat personprofilering med gratis bussresor till affärer) och (3) 

även om personprofilering bedöms ha ekonomisk effekt, är det inte önskvärt att döma ut en 

affärsmetod utifrån den negativa effekten den kan tänkas ha, eftersom detta inte är förenligt 

med rättsliga principer. Av det nämnda drar vi slutsatsen att personprofilering följer god 
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marknadsföringssed.  I praktiken föreligger det dock en risk i att bedöma personprofilering 

vara kompatibelt med 5 och 6 §§ MFL. Som vi har redogjort för i uppsatsen ger användningen 

av personprofilering upphov till ett otryggare läge för konsumenten, vilket kommer att bli ett 

växande problem i och med användning av personprofilering vid marknadsföring förväntas 

öka. Av den anledningen kan det bli nödvändigt med en mer omfattande reglering på området.  

 

Hårdare regleringen kan dock undvikas om konsumenter informeras om hur 

marknadsföringen går till, om hur de kan anses bli manipulerade etc. Sådana åtgärder kan 

jämna ut maktfördelningen mellan konsumenter och näringsidkare och kan öka tryggheten för 

konsumenterna.   
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