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Sammanfattning 

Den 28 september 2015 lämnade finansdepartementet en promemoria till regeringen där det 

föreslogs att Konsumentombudsmannen skulle ges stärkta sanktionsmöjligheter. Den 17 mars 

2016 skickade regeringen ett förslag, baserat på promemorian, på lagrådsremiss och den 10 

maj samma år lades en proposition baserad på remissen fram. Bland annat föreslås att 

Konsumentombudsmannen ges möjlighet att utdöma direkt bindande förbud och ålägganden 

förenade med vite. Idag kan Konsumentombudsmannen ge föreläggande om förbud eller 

åläggande förenade med vite som, om det godkänns av mottagaren, blir gällande och rättsligt 

bindande. Propositionen föreslår också att beloppsintervallet för marknadsstörningsavgiften 

dubblas.  

I uppsatsen görs en genomgång av de sanktioner som finns att tillgå idag, hur de har 

utvecklats och diskuterats över tid och hur de används. I analysen diskuteras förslagets 

eventuella konsekvenser för KO och de företag som eventuellt blir föremål för de nya 

sanktionerna.  

Analysen kommer fram till att förslaget kan resultera i snabbare handläggning av ärenden då 

KO kan utdöma direkt bindande sanktioner och att detta i större utsträckning än idag kan 

avskräcka näringsidkare från att marknadsföra sig på sådant sätt som riskerar att bli föremål 

för granskning. Dock påpekas det att flera juridiska instanser anser förslaget svagt underbyggt 

och otydligt. 
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Förkortningar  

 

AVLK  - Avtalsvillkor i konsumentförhållande 

Ds - Departementsserien 

EG - Europeiska Gemenskapen 

EU  - Europeiska Unionen 

KKV - Konkurrensverket 

KO - Konsumentombudsmannen 

KOV - Konsumentverket 

MD - Marknadsdomstolen 

MFL - Marknadsföringslagen 

NDM - Näringslivets Delegation för Marknadsrätt 

RB - Rättegångsbalken 

SOU - Statens Offentliga Utredningar 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleder med en bakgrundsbeskrivning till uppsatsens problemformulering och 

syfte. Därefter presenteras problemformuleringen, efterföljt av syfte, tillsammans med 

avgränsningar och uppsatsens disposition. Kapitlet avslutas med en kort metodbeskrivning.  

1.1 Bakgrund 

Konsumentverket (KOV) utövar tillsyn över bland annat näringslivets marknadsföring och 

arbetar även utbildande och förebyggande med frågor som rör konsumentskydd i bred mening 

och implementerar och genomför statens konsumentpolitik
1
. Konsumentombudsmannen, som 

är generaldirektör för KOV, kan lämna förelägganden av olika slag till företag i fall där 

marknadsföringsreglerna inte följs och även föra talan i domstol eller tvistemål mot sådana 

företag som antas ha brutit mot marknadsföringsreglerna. De sanktioner som kan uppstå till 

följd av brott mot marknadsföringsreglerna i MFL är flera. Bryter en näringsidkare mot någon 

av katalogreglerna eller mot den ”svarta lista” som finns presenterad i bilaga I till EU-

direktivet om Otillbörliga affärsmetoder
2
 kan det bli aktuellt med ett utdömande av 

marknadsstörningsavgift. Vid annan otillbörlig marknadsföring kan marknadsdomstolen 

(MD) utdöma förbud mot fortsatt marknadsföring förenat med vite, eller åläggande förenat 

med vite att komplettera sin marknadsföring. Konsumentombudsmannen (KO) kan lämna 

förelägganden om desamma som, om det godkänns av näringsidkaren ifråga, gäller som ett 

domstolsbesked.  

Den 10 maj 2016 lade regeringen fram proposition 2015/16:168, Stärkta sanktionsmöjligheter 

för Konsumentombudsmannen. I den förslås bland annat förändringar i Marknadsföringslagen 

som gör att KO ges möjlighet att utfärda sanktioner i form av förelägganden, att dessa 

sanktioner skall börja gälla direkt, samt att intervallet för marknadsstörningsavgiften höjs. 

Idag ser lagen ut så att KO måste invänta godkännande från den näringsidkare föreläggandet 

avser för att det ska bli bindande.  

KO anför i den promemoria
3
 från finansdepartementen som ligger till grund för propositionen 

att ett ökande problem i de fall som KO handlägger är att näringsidkare som blir föremål för 

ett föreläggande gör sig okontaktbara. Eftersom KO får svårt att få sina föreläggande 

godkända av näringsidkaren ifråga, faller sanktionen. KO känner sig då, enligt promemorian, 

nödgad att stämma bolaget i domstol för att kunna utföra sitt uppdrag och upprätthålla MFL. 

Denna process är kostsam och långsam. Konsekvenserna blir ofta även att näringsidkaren 

fortsätter med sin otillbörliga marknadsföring till dess att domslut meddelas av domstol. För 

att stävja sådana situationer föreslås i promemorian istället att KO ska ges möjlighet att 

meddela direkt bindande förelägganden förenade med vite. På så sätt, anförs det, skulle KO:s 

möjligheter att upprätthålla MFL öka.  

KO ser konsumentpolitiska problem när otillbörlig marknadsföring ges möjlighet att fortsätta 

till följd av att näringsidkaren vägrar respondera på KO:s anmaningar, samt att den tid det tar 

för rättsapparaten att komma fram till en dom gör att konsumenter exponeras för otillbörlig 

marknadsföring under onödigt lång tid. Om marknadsföringen ifråga dessutom har fått stor 

genomslagskraft leder det även till att andra näringsidkare riskerar att drabbas av en olaglig 

konkurrens. Ett företag som skaffar sig konkurrensfördelar till följd av olaglig 

                                                           
1
Konsumentverket, nr. 1, www.konsumentverket.se Så arbetar vi, http://www.konsumentverket.se/Vart-

arbete/Sa-arbetar-vi/ Åtkomst 2016-06-05 
2
 2005/29/EG Om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenter på den inre 

marknaden. 
3
 Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 

http://www.konsumentverket.se/
http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Sa-arbetar-vi/
http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Sa-arbetar-vi/
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marknadsföring gör det på bekostnad av laglydiga näringsidkare och det finns därför även ett 

konkurrens- och marknadsrättsligt intresse i att stävja brott mot MFL. I promemorian, som 

ligger till grund för propositionen, diskuteras särskilt vad som beskrivs som oseriösa 

näringsidkare som medvetet bryter mot marknadsföringsreglerna i vetskap om att 

rättsystemets långa handläggningstider och eventuella efterkommande påföljder ändå gör den 

aktuella marknadsföringen inkomsteffektiv. Det påtalas alltså att det förekommer 

näringsidkare som vet att deras marknadsföring riskerar att bli föremål för granskning och 

påföljder men ändå väljer att genomföra den, eftersom den ekonomiska vinningen kan vara så 

mycket större.     

Den teknologiska utvecklingen och en ökad användning av internet, både bland konsumenter 

och marknadsförare, anses också motivera det liggande förslaget. Marknadsföringskanalerna 

beskrivs ha blivit snabbare, spridningen kan bli stor på kort tid och risken för stora skador, för 

konsumenter och för andra näringsidkare, anses därmed också öka.  

 

  



3 
 

1.2 Frågeställning 

Den föreslagna lagändringen förändrar KO:s möjligheter att sanktionera näringsidkare som 

bryter mot god marknadsföringssed med intentionen att öka möjligheterna för KO att 

upprätthålla MFL och minska förekomsten av olaglig marknadsföring. Frågeställningen för 

denna uppsats är därför:  

 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka konsekvenser regeringens proposition 

2015/16:168 om Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen leder till för KO 

och näringsidkare. 

1.4 Avgränsningar 

I propositionen som den här uppsatsen behandlar föreslås ändringar i både MFL och Lagen 

om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK). Författaren till uppsatsen har valt att 

enbart fokusera på den del i propositionen som berör MFL. De resonemang som förs utgår 

således från de förändringar och tänkbara konsekvenser som kan uppstå till följd av 

propositionens förslag till ändringar i MFL.  

1.5 Disposition  

Uppsatsens disposition ser ut som följer av figur 1. 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition. 

 

 

Första kapitlet börjar med en inledning som åtföljs av en frågeställning och beskrivning av 

uppsatsens syfte och dess avgränsningar samt kort om uppsatsens metod. I kapitel 2 görs en 

genomgång av MFL:s bakgrund och vilka sanktionsrättsliga överväganden som förekommit i 

tidigare versioner av MFL, samt de sanktioner som finns tillgängliga vid 

marknadsföringsbrott idag. I kapitel 3 presenteras de förändringar som föreslås i regeringens 

proposition och som föranleder den analys som görs i kapitel 4. I kapitel 5 ges en kort 

kommentar som sammanfattar författarens syn på propositionens förslag och dess 

konsekvenser för KO och näringsidkare.  

Kapitel 1. 
Inledning, 

frågeställning, 
syfte och 
metod.

Kapitel 2.
Sanktioner i 

MFL

Kapitel 3.
Förslaget om 
förändringar

Kapitel 4.
Analys

Kapitel 5.
Slutsats

 
Kommer den nya lagändringen påverka förekomsten av olaglig marknadsföring och 
näringsidkares riskkalkylering vid marknadsföring? 
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1.6. Metod 

Uppsatsens främsta källa till information har varit regeringens lagrådsremiss och föreliggande 

promemoria från finansdepartementet. Ett flertal remissinstanser har yttrat sig angående 

promemorian och dessa yttranden hör också till referenserna i uppsatsen. För att kunna 

analysera gällande rätt och tidigare avvägningar som gjorts i ämnet har även förarbeten och 

propositioner till äldre lagar kring de marknadsrättsliga reglerna, främst MFL, använts som 

material och källa, liksom andra utredningar på det marknadsrättsliga och konsumenträttsliga 

området.  
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2. MFL och dess sanktioner 

Följande kapitel börjar med en kort redogörelse av MFL och EU-direktivet 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder. Därefter redogörs mer ingående för de olika sanktioner som 

återfinns i MFL, hur de används och när de blir aktuella. Det ges också en bakgrund till när 

och varför de uppkommit samt vilka diskussioner som har förekommit kring respektive 

sanktion. Detta följs av avsnitt 2.2 som redogör kort om KO och KO:s roll.  

2.1 Kort om MFL och EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

Dagens marknadsföringslag infördes 2008 i samband med implementeringen av EU-direktivet 

om Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den 

inre marknaden
4
. I direktivets första bilaga beskrivs ett antal ageranden som är att anse som 

otillbörliga affärsmetoder och som alla är olagliga. Denna lista på otillbörliga affärsmetoder 

benämns vanligen som ”EU:s svarta lista”. Att direktivet gäller som svensk lag tydliggörs i 4 

§ MFL. Direktivet hade till syfte att harmonisera de konsumentskyddande 

marknadsföringsreglerna i alla medlemsländer och ledde i Sverige till en ny MFL. Denna nya 

MFL är förvisso i många avseenden lik den föregående MFL och flera paragrafer, 

formuleringar och innebörder har överförts direkt mellan den gamla MFL och den nya MFL 

där EU-direktivet ingår. De paragrafer som togs bort från den gamla MFL ansågs överflödiga 

i och med att bilaga 1 i EU-direktivet inlemmades direkt i lagtexten.  

Syftet med MFL uttrycks i första paragrafen och är att skydda konsumeter och näringsliv mot 

otillbörlig marknadsföring samt att skydda deras intressen i samband med otillbörlig 

marknadsföring. Marknadsföring som bryter mot något av de förfaranden som finns uttryckta 

i MFL och direktivbilagan är alltid att anse som otillbörlig. Detta uttalas bland annat i 7 § och 

9 § MFL där alla punkter i direktivets bilaga inkluderas i vad som är att anse som otillbörlig 

marknadsföring. Denna punktlista benämns allmänt som ”svarta listan”. Värt att notera är att 

punkterna i direktivbilagan benämns som otillbörliga affärsmetoder medan det i MFL 

hänvisas till som otillbörlig marknadsföring. I propositionen till nuvarande MFL förklaras hur 

en utvidgning av begreppet marknadsföring görs i och med den nya marknadsföringslagen till 

att även innefatta det som i direktivet beskrivs som affärsmetoder
5
. På så vis appliceras MFL 

även på efterköpssituationer och gäller inte enbart en marknadsföringsåtgärd som sådan. Detta 

skiljer sig betydligt från vad som beskrevs i den SOU
6
 som låg till grund för 1995 års MFL. 

Där skrivs det uttryckligen att:  

”MFL:s regler tar sikte på den del av 

marknadsföringsprocessen som omfattar bearbetningen av 

marknaden för den vara, tjänst eller nyttighet som skall 

marknadsföras. De faser som föregår bearbetningen av 

marknaden omfattas i stort sett inte. l viss utsträckning kan 

dock marknadsundersökningar bland konsumenter och andra 

förbrukare beröras MFL. Inte av heller tar MFL sikte på den 

marknadsföringsfas som i tiden ligger efter bearbetningen, dvs. 

avtalet mellan säljande näringsidkare och köpande konsument 

eller på de avtalsvillkor som därvid tillämpas”. 

 

Den definitionen hade till stor del funnits kvar från tidigare marknadsföringslagar men som 

blev uttryckt och därmed konkretiserad i den SOU som föregick 1995 års MFL. Genom att 

omdefiniera begreppet marknadsföring när direktivbilagan implementerades utökades de 

                                                           
4 2005/29/EG 
5 Prop. 2007/08:115, s. 62 
6 SOU 1993:59, s. 123. Ny Marknadsföringslag – Slutbetänkande av marknadsföringsutredningen 
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situationer där MFL kunde bli tillämpbar avsevärt. Målet med att utvidga begreppet 

marknadsföring i och med 2008 års MFL var att inkludera all den kontakt som en säljande 

part kunde tänkas ha med sin köpare. Jämförs ovanstående citat med vad som uttrycks i 3 § i 

nu gällande MFL från 2008 så blir skillnaden tydligt. Där framkommer att lagen omfattar 

sådana åtgärder som kan påverka konsumentval, som utförs före, under eller efter försäljning i 

syfte att öka näringsidkarens avsättning. I och med 2008 års MFL kunde EU:s direktiv
7
 

harmoniseras med den svenska marknadsföringslagstiftningen. Ett brott mot direktivet 

innebär därmed också ett brott enligt MFL och är att anse som otillbörlig marknadsföring.  

2.2 Sanktioner i MFL 

Det finns olika sanktionsmöjligheter som kan dömas ut vid brott mot MFL. KO kan i fall som 

anges vara ringa ge ett föreläggande om förbud, ett s.k. förbudsföreläggande, där mottagaren 

av föreläggandet förbjuds att fortsätta med sin marknadsföring i den mening som 

föreläggandet beskriver enligt 23 § MFL. KO kan också ge föreläggande om att mottagaren 

måste komplettera sin marknadsföring med saknad information, s.k. 

informationsföreläggande, samt ge föreläggande om att mottagaren ska tillhandahålla tekniska 

hjälpmedel enligt 24-25 §§ MFL. Dessa tre förelägganden föregås i nämnd ordning av ett 

förbud, eller av ett åläggande och måste godkännas inom angiven tid av mottagaren för att de 

ska bli rättsligt bindande. KO kan även väcka talan hos MD som kan utdöma direkt bindande 

förbud eller ålägganden, utan att det behöver godkännas av näringsidkaren ifråga. KO kan 

också, i fall där kontakten med näringsidkaren ifråga inte fungerat, föra talan om ett 

interimistiskt beslut. En skrivelse i propositionen för 1995 års MFL slår fast att förbud och 

ålägganden även i fortsättningen ska vara de normala sanktionerna vid otillbörlig 

marknadsföring.
8
 Formuleringen antyder dels att så tidigare varit fallet, dels att det kommit till 

andra alternativ. Den nya sanktonen som introducerades i och med 1995 års MFL var 

Marknadsstörningsavgiften. Marknadsstörningsavgiften återfinns idag i 29 § och kan bli 

aktuell om marknadsföringen bryter mot någon av katalogreglerna, 7-18 §§ och 20 §, eller 

mot EU svarta lista i direktivbilagan till EU:s direktiv om Otillbörliga affärsmetoder. 

Marknadsstörningsavgiften beskrivs vidare i avsnitt 3.2.3.  

2.2.1 Förbud och åläggande 

Enligt ett betänkande gällande 2008 års MFL, där EU-direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder
9
 implementerades, var Lagen om otillbörlig marknadsföring

10
 den första lagen 

som var menad att reglera näringsidkares marknadsföring och infördes år 1970. Lagen gjordes 

om och uppdaterades tämligen snabbt. Den nya lagen hette Marknadsföringslag
11

 och infördes 

1975. Den innebar att en specifik marknadsföring, och marknadsföring liknande den angivna, 

kunde förbjudas av marknadsdomstolen (MD). MD kunde enligt denna lag även ålägga en 

näringsidkare att komplettera sin marknadsföring med saknad information. Enligt 14 § i 1975 

års MFL kunde KO pröva frågan om förbud genom att lämna ett förbudsföreläggande till 

näringsidkaren i fråga. Om ett sådant föreläggande godkändes av näringsidkaren blev 

förbudet gällande som om MD hade dömt i ärendet. Detsamma gällde om KO lämnade ett 

informationsföreläggande till en näringsidkare. Att bryta ett gällande förbud eller åläggande 

var förenat med ett vitesbelopp. Liksom i senare lagar fanns möjligheten att utförda förbud 

och ålägganden utan att det var förenat med vite, vilket beskrevs i 5 § 
12

. Detta är grunden till 

                                                           
7 2005/29/EG 
8 Prop. 2007/08:115, s. 90 
9 2005/29/EG 
10 1970:412 
11 1975:1418 
12

 1975:1418, 5 §: ”Förbud eller åläggande enligt 2-4 § skall förenas med vite, om ej detta av särskilda skäl är 
obehövligt.” 
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dagens MFL och många av de bestämmelser som finns idag fanns även med i den första 

marknadsföringslagen, den från 1975.  

På sanktionsskalan fanns i 1975 års MFL även straffrättsliga följder. En näringsidkare som 

uppsåtligen haft en exempelvis vilseledande framställning av sin vara kunde dömas till 

fängelse eller böter enligt 6 § 
13

.  

Enligt 10 § 
14

 i 1975 års MFL, som beskriver handläggningsrutinerna kring 

marknadsföringslagen, kunde fråga om förbud eller åläggande upptas efter ansökan. En sådan 

ansökan skrivs kunna göras av KO eller, ifall denne beslutade att inte ta upp frågan, en 

sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare. Det kunde också vara 

näringsidkare som drabbats av att en företagare bröt mot god affärssed så som den beskrevs i 

generalklausulen i 2 §. Att olika intressenters möjlighet att föra frågan till marknadsdomstol 

var avhängigt av att KO beslutade att inte före frågan vidare, behöver i sig inte ha inneburit 

några större praktiska problem. Det är lätt att föreställa sig ett förfarande där en grupp 

intressenter lyfter frågan om otillbörligt marknadsföring till KO som snabbt meddelar att 

denne inte tänker gå vidare med ärendet men att de står gruppen fritt att göra det själva. Vad 

som annars är intressant är att det i 10 § gjordes en utvidgning av lagens skydd till att också 

omfatta andra näringsidkare, inte enbart konsumenter. I 1 § skrivs att ändamålet med lagen 

var att främja konsumenters intressen i samband med näringsidkares marknadsföring, men 

redan i generalklausulen, 2 §, tas andra näringsidkare upp som en grupp som inte skulle 

behöva lida för en företagares otillbörliga marknadsföring. Det visades ytterligare i 10 § där 

andra näringsidkare var en av de tre grupper som kunde föra frågan om otillbörlig 

marknadsföring till MD. Detta kan tydas till att det inte bara var en lag menad som ett 

konsumentskydd, det fanns också en konkurrensreglerande tanke bakom lagen.   

I en proposition
15

 gällande ändringar i den första lagen, Lagen om otillbörlig marknadsföring 

från 1970
16

, föreslogs det att KO skulle ha möjlighet att utdöma vite om den näringsidkare 

som var föremål för utredning inte bistod i KO:s materialansamlande. Näringsidkaren blev 

därmed tvungen att lämna ifrån sig sådant material som KO efterfrågade för sin utredning. 

Där beskrivs att det förvisso, i de flesta fall som KO handlägger, fungerar att ha en dialog med 

näringsidkaren ifråga för att få till stånd önskade förändringar i deras marknadsföring, och att 

de flesta näringsidkare går KO till mötes i en sådan förhandling. Dock påpekade KO att det 

emellertid uppstod ett vakuum då en näringsidkare gör sig onåbar. KO påpekade dels att det 

då inte fanns någon möjlighet i praktiken för KO att fortsätta sin utredning. Ett alternativ som 

anfördes av KO själv var att lyfta frågan till MD, men att det inte kunde anses vara rimligt att 

domstolen skulle hjälpa till och bistå KO i utredningsarbetet. Dels påpekade KO att denna 

lagtekniska brist bidrog till att KO inte fullt ut kunde uppfylla sin funktion, nämligen att 

arbeta för att otillbörlig marknadsföring skulle bort från marknaden. Resultatet blev, enligt 

KO:s framställan, att oseriösa företagare genom att ignorera myndighetens kontaktförsök 

kunde fortsätta med sin otillbörliga marknadsföring. Därför ansågs det nödvändigt med en lag 

där den adresserade näringsidkaren vid vite är förbunden att ge återkoppling vid ett 

                                                           
13

 1975:1418 6 § st. 1: ”Näringsidkare som vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet uppsåtligen 
använder vilseledande framställning, vilken avser hans egen eller annans näringsverksamhet och är ägnad att 
påverka efterfrågan på nyttigheten, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.” 
14

 1975:1418 10 §: ”Fråga om förbud eller åläggande enligt 2-4 § upptages efter ansökan. Sådan ansökan göres 
av konsumentombudsmannen. Beslutar denne för visst fall att ej göra ansökan, får ansökan göras av 
sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare eller, beträffande förbud enligt 2 §, av 
näringsidkare som beröres av handlingen. Lag (1976:55)” 
15 Prop. 1972:131 
16 SFS 1970:412 



8 
 

föreläggande som var utfärdat av KO
17

. De remissinstanser som yttrade sig om denna 

lagändring påpekade bland annat att detta var ett rimligt sätt att öka KO:s effektivitet och 

möjlighet att genomföra sitt viktiga arbete. Advokatsamfundet hade en mer restriktiv hållning 

i frågan och ansåg att KO:s möjligheter att vid vite ålägga en näringsidkare att lämna ifrån sig 

information borde begränsas och endast användas till att avkräva ett ställningstagande till 

KO:s aktuella föreläggande. Det skulle alltså vara möjligt att kräva ett svar från 

näringsidkaren när ett föreläggande hade utfärdats, men inte att den samme dessutom skulle 

bistå KO med utredningsmaterial. Kommerskollegiet argumenterade i sitt remissvar till 

propositionen att KO:s förslag inte gick ihop med rättegångsbalkens (RB) bestämmelser där 

en part skulle kunna vägra medverkan. Näringsfrihetsombudsmannen gav alternativet att om 

den som fått ett föreläggande inte svarar på detta inom en viss tid så blir det ändå gällande 

som om MD hade dömt i frågan. En paragraf av det bredare slaget infördes och återfanns även 

i 1975 års MFL som 11 §. Där stod att en näringsidkare var skyldig att på KO:s anmaning 

inkomma med yttrande eller upplysning vid ett föreläggande eller förbud, samt att 

näringsidkaren i sådana fall också var skyldig att tillhandahålla handlingar som kunde vara 

betydande för KO:s utredning. Om inte anmaningen följdes kunde KO ge föreläggande, 

förenat med vite, att uppfylla skyldigheterna. De argument som KO framförde gällande 

näringsidkare som gjorde sig onåbara och vilka lagförändringar som efterfrågades för att 

bättre nå dessa, är väldigt lika de argument som framförs till fördel för nu gällande 

proposition om stärkta sanktionsmöjligheter för KO. KO:s frustration över onåbara 

näringsidkare verkar därför inte vara något nytt fenomen.  

I SOU:n som föregick 1995 års MFL diskuteras huruvida det vid interimistiska beslut 

verkligen kunde anses effektivt att behöva invänta näringsidkarens svar vid ett förbud eller ett 

åläggande för att det ska bli rättsligt bindande.
 18

 Utredningen ansåg att det vore bra om det 

definierades i den kommande lagen när interimistiska beslut om förbud eller åläggande skall 

bli gällande utan att den svarande parten ges tillfälle att yttra sig i frågan. I den 

efterkommandekommande MFL från 1995 definierades detta i 20 § p.2 där det skrevs att ett 

interimistiskt beslut fick lämnas av rätten om det kunde tas för sannolikt att den svarande, 

genom att vidta eller låta bli att vidta viss handling, förminskade värdet av ett förbud eller 

åläggande. Det här var ett omständigt sätt att säga att om svaranden undviker att svara på KO 

förelägganden så kan ett interimistiskt beslut lämnat av MD börja gälla ändå, och direkt. På 

detta sätt kunde problemet ändå hanteras. Näringsidkare som gjorde sig onåbara för KO 

kunde ändå förbjudas med sin marknadsföring eller åläggas att ändra eller komplettera den. 

Dock var KO tvungen att föra talan hos MD för att få till ett interimistiskt beslut och kunde 

således inte ta beslutet själv. Denna bestämmelse överfördes i all väsentlighet till den nu 

gällande MFL
19

.  

Denna genomgång av tidigare marknadsföringslagar visar att diskussionen kring KO:s 

sanktionsmöjligheter och handläggningsrutiner har funnits länge och att det argument som 

anförs till fördel för den nu lagda sanktionen om stärkta sanktionsmöjligheter för KO inte 

heller är nya. 

Möjligheten att ge förbud mot otillbörlig marknadsföring och åläggande om att lämna 

information är sanktioner som har funnits även i tidiga marknadsföringslagar och antagits, 

utan större förändringar, vid varje ny MFL. Den rättsliga handläggningen har också sett mer 

eller mindre likadan ut sen Lagen om otillbörlig marknadsföring kom 1970, och sen 1975 års 

MFL. Att förelägganden måste godkännas av den som föreläggandet avser för att bli rättsligt 
                                                           
17

 Prop. 1972:131 s. 8 
18 SOU 1993:59, s. 406 
19 SFS 2008:486 27 §  
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bindande har varit arbetsgången i tidigare marknadsföringslagar liksom det är i dagens MFL. 

En av de större förändringarna från 1975 års MFL till 1995 års MFL var att brott mot 

marknadsföringslagen inte längre innebar straff i form av fängelse eller böter, samt att 

marknadsstörningsavgiften infördes i 1995 års MFL.  

Idag återfinns bestämmelserna om förbud och ålägganden i 23-28 §§ MFL. Där skrivs att 

förbud får lämnas till en näringsidkare vars marknadsföring bryter mod god 

marknadsföringssed och är otillbörlig. Åläggande att komplettera sin marknadsföring med 

information eller tekniska medel får lämnas till näringsidkaren när det anses behövligt. 

Interimistiska förbud och ålägganden får lämnas av rätten i fall där käranden visar fog för sin 

talan eller där svaranden tros kunna vidta andra åtgärder som skulle kunna minska 

sanktionens värde eller verkan. KO:s får lämna föreläggande om förbud eller åläggande i fall 

som inte är av större vikt. Dessa skall förenas med vite och godkännas direkt av 

näringsidkaren för att bli gällande.  

2.2.2 Vite 

Förbud och ålägganden har varit förenade med vite sedan Lagen om otillbörlig 

marknadsföring infördes 1970 och detta system har behållits genom 1975, 1995 och 2008 års 

MFL. I Lagutskottets betänkande till 1995 års MFL
20

 framhävs vitessanktionen som något 

som visat sig vara ett smidigt och effektivt sätt att uppnå lagens syften. I den SOU som 

föregår 1995 års MFL beskrivs dock en av utredningens huvudsakliga uppgifter vara att 

utvärdera sanktionssystemet som visserligen fungerar väl i de flesta fall men som inte 

fungerar tillräckligt väl mot oseriösa företagare
21

. Särskilt i jämförelse med den 

marknadsstörningsavgift som föreslås av utredningen, och som sedan blir verklighet i 1995 

års MFL, ansågs förbud och åläggande förenat med vite kunna uppfattas som en ineffektiv 

sanktionsrelik från äldre marknadslagar. Dock riktades ingen vidare kritik mot sanktionerna 

som sådana utan snarare mot svagheter i handläggningssystemet. Det konstateras dock att den 

föreslagna nya marknadsstörningsavgiften föreslogs gälla när den otillbörliga 

marknadsföringen hade varit uppsåtlig. Så skulle inte vara fallet med förbud och åläggande 

förenat med vite. Dessa skulle, enligt utredningen, kunna utdömas när marknadsföringen varit 

otillbörlig, oavsett uppsåt eller inte. Till skillnad från vid marknadsstörningsavgiften 

definierades heller inga riktlinjer för hur stort ett vite skulle vara.  

I SOU:n som föregick 1995 års MFL konstaterades det att föreläggande förenat med vite 

skulle vara den normala sanktionen och att storleken på vitet borde sättas utifrån 

överträdelsens svårighetsgrad och intressenternas ekonomiska situationer, det skulle anpassas 

till varje specifikt fall
22

. Någon generell storlek på ett passande vite angavs alltså inte utan det 

var upp till rätten att i varje enskilt fall bestämma en lämplig storlek på vitet. Dock, skrevs 

det, skulle vitet vara tillräkligt högt: 

”För att viteshotet inte skall bli uttunnat bör vitet således sättas så pass högt 

att det framstår som meningsfullt för näringsidkaren att upphöra med den 

påtalade åtgärden.”
23

 

Ett resonemang fördes om huruvida skrupelfria näringsidkare kalkylerade med att 

skapa positiva resultat till följd av en otillbörlig marknadsföring, trots att ett vite 

betalades, och att detta kunde undvikas genom att storleken på viten hölls på en 

                                                           
20 Lagskottets betänkande 1994/95:LU16 
21 SOU 1993:59 s. 206 
22 SOU 1993:59 s. 410 
23 SOU 1993:59 s. 399 
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avskräckande nivå. Vitesregleringen och vitesnivåerna diskuterades inte närmare i 

propositionen för nuvarande MFL utan bygger på samma resonemang som framkom 

i SOU:n från 1993. En genomgång av några av de domar från MD där vite har varit 

en del i domslutet visar att det har utarbetats en form av praxis när det gäller 

storleken på vitesbeloppen. I bilaga 1 ses ett urval av MD:s domar med respektive 

utdömt vitesbelopp sorterade efter årtal. Figur 2 sammanfattar tabellen i ett 

stapeldiagram: 

 
Figur 2. Diagrammet visar det genomsnittliga vitesbeloppet från de av MD:s domar som 

återfinns i bilaga 1. 

 
 

Alla de domar som återfinns i bilaga 1, och som ligger till grund för diagrammet i 

figur 2, hade under 2009 ett utdömt vitesbelopp om 750 000 SEK. Under 2010 

varierade beloppen mellan 750 000 SEK och 1 000 000 SEK vilket resulterar i att det 

genomsnittliga värdet i diagrammet för år 2010 steg jämfört med innan. Under åren 

2011-2014 var samtliga utdömda viten som återfinns i bilaga 1 av storleken 

1 000 000 SEK. Under 2015 steg den genomsnittliga storleken på utdömda 

vitesbelopp men den ökningen härrör från ett enskilt domslut där vitesbeloppet 

bestämdes till 2 000 000 SEK
24

. Detta motiverades i domskälen med att svarandens 

omsättning föregående år var hög samt att svaranden hade ignorerat ett tidigare 

interimistiskt beslut från MD gällande påståenden i sin marknadsföring. I resterande 

domar från samma år, som återfinns i bilaga 1, var de utdömda vitesbeloppen 

1 000 000 SEK. Att det uppstått en praxis kring vitesbeloppen går emot ambitionen 

att varje belopp borde bestämmas utifrån överträdelsens svårighetsgrad och 

intressenternas ekonomiska situation. Endast i ett fall verkar det som att MD har 

klivit utanför praxis för att i en större utsträckning anpassa vitet efter situationen. Att 

det utarbetats en praxis skapar en förutsägbarhet i sanktionerna och torde även bidra 

till att näringsidkare med större träffsäkerhet kan väga risker mot fördelar i samband 

med sina marknadsåtgärder.  

                                                           
24 MD 2015:18 referats. 60-61 st. 227-228 
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3.2.3 Marknadsstörningsavgift 

I och med 1995 års MFL ändrades de tillämpbara sanktioner som fanns att tillgå vid 

marknadsföringsbrott. De straffrättsliga påföljderna, så som möjligheten att döma till 

böter eller fängelse, togs bort och istället infördes något som döptes till 

marknadsstörningsavgift. Förbud eller åläggande förenat med vite var tänkt att även 

fortsättningsvis vara de huvudsakliga sanktionerna vid otillbörlig marknadsföring 

medan den nya marknadsstörningsavgiften skulle tillämpas i särskilt allvarliga fall
25

. 

I lagtexten i 1995 års MFL, 22 §, anges att en marknadsstörningsavgift får utdömas 

om marknadsföringen uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon av de så 

kallade katalogreglerna, 5-11 §§. Detta skiljer sig från förbuds- och 

åläggandesanktionerna som kunde användas om en marknadsföringsåtgärd bröt mot 

generalklausulerna. Dock ändrades detta 1996 och ytterligare överträdelser i 

speciallagar, så som alkohollagen och tobakslagen, inkluderades bland de 

överträdelser som kunde föranleda en marknadsstörningsavgift. Idag har lagen 

vidgats en aning och det definieras i MFL 29 § att marknadsstörningsavgift kan 

utdömas i fall där marknadsföringen bryter mot 7-18 §§, 20 §, eller direktivbilagan, 

de s.k. katalogreglerna och EU:s svarta lista. Även marknadsföring som bryter mot 

Tobakslagen, Alkohollagen, Radio och TV-lagen samt Lagen om insättningsgaranti 

eller Lagen om insättningsverksamhet, när det gäller ett erbjudande som inte är riktat 

bara till andra än konsumenter.  

 

Ordalydelsen i 1995 års MFL visar att marknadsstörningsavgiften mer eller mindre 

ersatte de tidigare straffrättsliga följderna som hade varit påföljden vid allvarliga fall 

av otillbörlig marknadsföring. Detta motiverades i den förekommande SOU:n med 

att avgifter hade den stora fördelen framför straffrättsliga sanktioner, att de kunde 

läggas på en juridisk person
26

. Straffrättsligt ansvar, skrivs det, kan enbart utkrävas 

en fysisk person. På så sätt argumenterade utredningen för att ett avgiftssystem skulle 

ha en mer preventiv och avskräckande funktion för företagen än vad straffrättsliga 

följder torde ha, då de straff som utdelades föll på enskilda individer och troligtvis 

inte blev särskilt höga eller kännbara för företaget ifråga. Det redogjordes för att 

endast 25 straffrättliga domar, med stöda av 1975 års MFL, hade dömts ut och att det 

då huvudsakligen har utdelats böter.  

 

I SOU:n till 1995 års MFL, där förslaget till att införa marknadsstörningsavgiften 

först framfördes, gjordes stora jämförelser med de konkurrensrättsliga lagarna och 

dåvarande konkurrenslagen
27

 i synnerhet. Direkta jämförelsen dras mellan 

konkurrensskadeavgiften och den tänka funktionen av marknadsstörningsavgiften. 

Även i konkurrenslagen hade en avkriminalisering skett till förmån för en 

avgiftssanktion, konkurrensskadeavgiften, och erfarenheten från detta upplevdes som 

relativt god. Rättsområdena sades även ligga nära varandra då även 

marknadsföringslagen hade som delsyfte att motverka osund konkurrens så att 

näringsidkare kunde marknadsföra sina produkter på lika villkor.  

 

I lagrådsremissen inför den nya MFL 2008 argumenterar KOV för att 

marknadsstörningsavgiften inte hade fått den verkan som avsågs när den infördes.
28

 

Eftersom utdömandet av marknadsstörningsavgiften hade kommit att tillämpas 

                                                           
25 SOU 1993:59 s. 397 
26 SOU 1993:59 s. 411 
27 SFS1993:20 
28 Lagrådsremiss, Ny Marknadsföringslag (17:e januari 2008), s117 
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väldigt restriktivt argumenterades det för att den preventiva effekten troligtvis hade 

uteblivit. Därav ansåg KOV att ordalydelsen i 1995 års MFL, 25 §, där det stod att i 

ringa fall skulle marknadsstörningsavgiften inte dömas ut, borde tagits bort.  

Regeringens motiv för att lämna reglerna kring marknadsstörningsavgiften i stort sett 

oförändrad var flera. Bland annat påpekas att själva namnet 

”marknadsstörningsavgift” speglar att avgiften bör utdömas ifall 

marknadsföringsåtgärden har stört marknaden. Som exempel tas om konsumenter 

riskerar att förlora förtroende till en hel bransch eller säljsätt på grund av en aktörs 

marknadsföring eller förfarande. Att marknadsstörningsavgiften var en 

direktsanktion som kunde påföras efter att en marknadsföring hade funnits bryta mot 

katalogreglerna eller specialreglerna, medan förbud och åläggande hade utrymmet att 

förhindra framtida otillbörliga marknadsföringsåtgärder. 

 

Marknadsstörningsavgiften har dock inte kommit att användas i särskilt stor 

omfattning ens genom den senaste marknadsföringslagen från 2008
29

.  Anledningen 

till detta tillskrivs delvis att det i förarbetena till marknadsföringslagen från 1995, där 

marknadsstörningsavgiften först infördes, flera gånger upprepas att förbud och 

åläggande förenat med vite skall vara den normala sanktionsformen samt att det i 

lagen formuleras att ringa otillbörlig marknadsföring som annars skulle kunna leda 

till att marknadsstörningsavgift blev aktuell som sanktion, inte skall tilldömas en 

sådan. 

 

3.3 Konsumentombudsmannen 

Konsumentombudsmannen, KO, är en statlig ämbetsman med syfte att utöva 

konsumenträttslig tillsyn. Denne är generaldirektör för Konsumentverket, KOV, som är en 

konsumentpolitisk tillsynsmyndighet
30

. 

Ämbetet upprättades 1971 med tanken att det skulle finnas en samordnande funktion för 

konsumenträttslig bevakning och tillsyn och en statlig myndighetsperson som kunde tillvarata 

de konsumenträttliga intressena med avseende på företags marknadsföring och 

avtalsförfaranden. Dömande instans blev Marknadsrådet vars nuvarande motsvarighet är MD. 

En liknande funktion och ett liknande upplägg fanns inom konkurrensrätten där 

Näringsfrihetsrådet var dömande instans och där Näringsfrihetsombudsmannen kunde föra 

talan å det allmännas intresse
31

. I samband med att det tillkomsten av 1975 års MFL ansågs 

gränsdragningen mellan de två olika instanserna KO och KOV bli särskilt svåra att urskilja 

och ett förslag att de båda organisationerna skulle slås samman antogs. Genom en 

sammanslagning av KO och KOV blev KO istället det nya KOV:s högste chef och 

generaldirektör 1976.
32

  

Dock fanns det flera förslag och invändningar om och mot den nya organisationen. En motion 

föreslog att organisationerna förvisso kunde samordnas i större utsträckning men att KO och 

chefen för KOV borde vara olika personer för att inte i för hög utsträckning föra in KO:s 

arbete i verksarbetet. Från de skrivelser som tillstyrkte en fullständig sammanslagning fanns 

det på förslag att KOV:s uppgift bort ha varit att bistå KO när denne genomförde utredningar 

som faller inom ämbetets uppdrag. Det vill säga, i stor grad enbart vara ett verk som på 

                                                           
29 SFS 2008:486 
30

 Konsumentverket, nr. 2, www.konsumentverket.se Organisation, http://www.konsumentverket.se/Om-
oss/Organisation/ Åtkomst 2016-06-05 
31 Ds 2009:14 s. 24 Konsumentombudsmannen – en översyn 
32

 Ds 2009:14 Konsumentombudsmannen – en översyn 

http://www.konsumentverket.se/
http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Organisation/
http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Organisation/
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uppdrag av KO genomför utredningar och tillhandahåller de material och underlag som KO 

behöver i sitt arbete med konsumenträttslig bevakning. Det beslutades slutligen att KO och 

KOV skulle slås ihop och från 1976 blev KO generaldirektör över KOV. En viktig uppgift 

som skulle öka i betydelse för denna nya myndighet var att utarbeta riktlinjer för konsumenter 

och näringsidkare att förhålla sig till i fråga om marknadsföring och produktutformning. Detta 

skulle ske efter utredningar inom det egna verket och i sådana utredningar skulle noga hänsyn 

tas och övervägande göras gällande konsekvenser hos alla berörda intressenter. Dessa 

riktlinjer och utredningar skulle sedan vara del i den grund på vilken MD baserade sina domar 

och domskäl i de fall som togs upp till domstol.
33

  

Frågan om KO:s dubbla roll som dels generaldirektör för KOV och dels som den som i 

enskilda fall skulle föra talan i MD blev återigen föremål för utredning i början på 1980-

talet
34

. Utredningen kom fram till att det ur effektivitetssynpunkt var motiverat med att ha all 

konsumentanknuten verksamhet samlad i en organisation, delvis för att undvika att KO och 

KOV i viktiga fall kunde komma fram till olika slutsatser och att det i sig var en fara för 

förutsägbarheten och effektiviteten på konsumentområdet. Det kunde skada syftet med en 

effektiv konsumentpolitik mer än det tillförde något till densamma.  Således behölls den 

organisationsform där KO var generaldirektör över KOV och där KO förde talan i MD.  

Att KO i och med denna organisation kunde åberopa lagar i MD som denne själv hade 

utarbetat, se föregående stycken om riktlinjer och utredningar, anfördes igen under 1990-talet 

som ett skäl att på något sätt separera KO och KOV
35

. Ytterligare förslag och motioner har 

anfört att det blir förvirrande för näringsliv och konsumenter att det fanns ett separat KO-

sekretariat som ändå ingick i KOV:s organisation. Regeringen har konsekvent avstyrkt 

förändringar på området och idag är generaldirektören för KOV även Konsumentombudsman 

enligt sin arbetsförordning
36

. Där anges också att behörighetskravet för att vara KO är att 

vederbörande är jurist. Detta behörighetskrav har också diskuterats och ifrågasatts. Ett 

argument som framförts många gånger är att det försvårar rekryteringen till posten som 

myndighetschef för KOV om ett sådant krav på utbildning finns. Kravet att KO måste vara 

jurist, utan att det klargörs om personen i fråga måste ha verkat inom juridiken yrkesmässigt, 

har funnits med ända sen instiftandet av ämbetet 1971
37

. 

  

                                                           
33

 A a.  
34 Ds Fi 1983:2 Konsumentombudsmannens Ställning 
35 Lagutskottets betänkande 1994/95:LU3 samt 1996/97:LU13 
36 Förordning 2009:607 §§ 8,10 
37

 Ds 2009:14 Konsumentombudsmannen – en översyn 
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3. Propositionen om stärkta sanktionsmöjligheter för KO 

Den 28 september 2015 lämnade finansdepartementet en promemoria till regeringen där det 

föreslogs att KO skulle ges stärkta sanktionsmöjligheter
38

. Den 17 mars 2016 skickade 

regeringen ett förslag, baserat på promemorian, på lagrådsremiss och den 10 maj samma år 

lades propositionen om KO:s stärkta sanktionsmöjligheter, baserad på remissen, fram. Detta 

kapitel redogör för de ändringar som föreslås i propositionen, motiven bakom dessa samt 

remissinstanserna framförda kritik angående propositionen. 

3.1 Föreslagna ändringar 

I propositionen 2015/16:168 föreslås ändringar i MFL 2008:486 och i AVLK 1994:1512. 

 

MFL 28 § 2 st. kompletteras och den nya lydelsen föreslås bli ” Ett föreläggande ska förenas 

med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt”. Den formuleringen har funnits i 

tidigare versioner av MFL och föreslås nu återföras för att möjliggöra förelägganden som inte 

är förenade med vite. Nuvarande MFL 2008:486 har ingen sådan formulering. Vidare ersätts 3 

st., som säger att för att föreläggandet skall bli rättsligt gällande måste adressaten godkänna 

det, i paragrafen helt och hållet. Det föreslås istället stå att KO får bestämma att ett 

föreläggande skall gälla omedelbart. I propositionen tas 4 st. bort i sin helhet.  

En ny paragraf, 29 a §, föreslås: 

”Vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det 

beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till 

överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning.”  

 

I 31 § föreslås de nya riktlinjerna för marknadsstörningsavgiftens beloppsstorlek ändras från 

nuvarande lägst 5 000 SEK och högst 5 miljoner SEK, till att istället vara lägst 10 000 SEK 

och högst 10 miljoner SEK. Den begränsande formuleringen som ger att avgiften högst får 

uppgå till 10 % av föregående räkenskapsårs årsomsättning behålls i sin helhet.  

51 § kompletteras med att även 28 §, där det enligt förslaget skall stå att KO får avge direkt 

gällande förelägganden, får överklagas till Patent- och MD
39

. I händelse av att 51 § blir 

aktuell skall, enligt den nya föreslagna parafraseringen som är tänkt att komplettera 64 §, i 

frågan om rättegångskostnader, 31 § i rättegångsbalken tillämpas.  

De stora förändringarna är således att KO ges möjlighet att utfärda förelägganden om förbud 

och ålägganden som blir direkt gällande och som inte behöver godkännas av den 

näringsidkare som förbudet riktar sig mot. En annan tydlig förändring är att beloppsgränserna, 

både för lägsta möjliga belopp för marknadsstörningsavgift och högsta möjliga belopp för 

marknadsstörningsavgift, fördubblas.  

3.2 Motivet bakom förändringarna 

I början på 2014 gjorde KO en skrivelse som skickades till regeringskansliet där det 

efterfrågades större möjligheter för KO att kunna utdöma sanktioner som var 

direktverkande
40

. Att KO, som idag, var tvungen att invänta svar från den aktuella 

                                                           
38 DS 2015:45, Stärkta sanktionsmöjligheter för konsumentombudsmannen 
39 I Prop. 2015/16:57 föreslås att en ny domstol, Patent och MD, övertar nuvarande MD:s uppdrag. Enligt 
förslaget föreslås detta börja gälla 1 september 2016 vilket är anledningen till att förändringarna i MFL 
föreslås börja gälla 1 oktober 2016. 
40 Fi2015/00026/KO 
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näringsidkaren ifråga för att ett föreläggande skall bli rättsligt gällande beskrevs som ett 

växande problem och förhindrade KO från att kunna utföra sitt uppdrag som det var tänkt. 

Förslag på att lätta på kravet att en näringsidkare måste godkänna ett föreläggande för att det 

ska bli bindande har varit återkommande. I propositionen för Stärkta sanktionsmöjligheter för 

KO
41

 görs en genomgång av flera av de tillfällen då ämnet har varit upp för diskussion, med 

avstamp i ett betänkande från 1983
42

. Då ansågs problemet med näringsidkare som inte 

besvarade KO:s föreläggande som så litet att det inte fanns någon anledning att göra om 

lagstiftningen. Ytterligare en konsumentpolitisk utredning kom år 2000 till följd av att 

internetanvändningen och internethandeln hade ökat markant och förespåddes växa ännu mer. 

I slutbetänkandet Starka konsumenter i en gränslös värld behandlades internetteknikens 

framsteg i förhållande till skyddsintresset för konsumenter och det förordades att KO:s 

möjlighet att väcka talan i MD skulle tas bort. Istället skulle KO kunna utdöma direktgällande 

förelägganden om förbud och ålägganden, utan att näringsidkaren behövde ge sitt 

godkännande för att det skulle bli bindande
43

. Utredningen motiverade detta med att den 

traditionella sammanhållningen mellan marknadsföringslagarna och konkurrenslagarna hade 

försvagats i och med att sanktionsförfarandena inte längre följde samma logik. I 

konkurrenslagen kunde konkurrensverket (KKV) döma ut bindande beslut utan att svaranden 

ifråga behövde godkänna det. Regeringen valde dock att inte ändra något i reglerna kring 

KO:s sanktionsmöjligheter, delvis med hänsyn till att en stor del av sanktionerna bygger på att 

en marknadsföring bryter mot generalklausulerna i MFL och att MD:s utslag därför är viktigt 

för att utarbeta och utveckla praxis kring sanktionerna
44

.  

Flera nyligen gjorda utredningar som berör marknadsföring i speciallagstiftning har dock 

förordat att KO ges möjlighet att utdöma sanktioner utan näringsidkares godkännande. I 

betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
45

 

föreslås till exempel att KO ska ges möjlighet att ge bindande vitesförelägganden i fall som 

berör alkohollagen och tobakslagen
46

. Även i betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid 

telefonförsäljning föreslås en liknande lösning i syfte att öka effektiviteten och motverka dels 

den ökade alkohol- och tobaksreklam som sägs förekomma och dels för att skydda 

konsumentintressen och folkhälsan
47

. I samma betänkande beskrivs även en stor problematik 

kring oseriösa näringsidkare och telefonförsäljning. KOV anger i betänkandet hur oseriösa 

aktörer säljer sin kundstock till andra näringsidkare och avvecklar sina företag, alternativt 

startar upp i ny regi, i syfte att undkomma sanktioner. Om det företag som initialt var föremål 

för utredning eller vitesföreläggande upphör att existera blir fortsatta processer om 

utdömanden av sanktioner mot företaget verkningslösa
48

.    

I departementspromemorian, som ligger till grund för den aktuella propositionen som önskar 

ändra KO:s sanktionsmöjligheter, motiveras en ändring i MFL av att konsumentmarknaderna 

har genomgått en drastisk förändring de senaste åren. Utvecklingen av en bred tillgång till 

internet bland konsumenter har lett till att många avtal ingås väldigt snabbt och ofta utan att 

konsumenten ifråga faktiskt har läst igenom hela avtalet och därmed inte egentligen är 

medveten om hela innehållet. Vidare skrivs det, i kombination med nya upplägg för betalning 

                                                           
41 Prop. 2015/16:168 s. 13 ff. 
42 SOU 1983:40, Konsumentpolitiska styrmedel 
43 SOU 2000:29 s. 399. Starka konsumenter i en gränslös värld 
44

 Prop. 2007/08:115 s. 116 ff.  
45 SOU 2013:50 s. 249 
46 Alkohollagen 2010:1622, samt Tobakslagen 1993:581 
47 SOU 2015:61 s. 149 ff. 
48

 I b.  
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och transporter, ha blivit svårare för genomsnittskonsumenten att överblicka marknaden och 

kunna göra välinformerade konsumentval. Även att genomsnittskonsumenten i vissa 

undersökningar visas ha låga eller i vart fall bristfälliga kunskaper om sina rättigheter som 

konsument anses utgöra ett motiv till att stärka KO:s sanktionsmöjligheter. Det påpekas också 

att KO i vissa speciallagar har getts möjlighet att utdöma direkt bindande vitessanktioner utan 

att adressaten behöver godkänna dessa, exempelvis i Konsumentkreditlagen, och 

Produktsäkerhetslagen
49

. Sammanfattningsvis utgör detta, enligt promemorian, skäl nog till 

att fråga sig om KO, i syfte att förbättra konsumentskyddet, bör ges en möjlighet att kunna 

utdöma direktverkande sanktioner i form av vitesförelägganden.  

3.3 Framförd kritik 

Andra förslag med liknande innehåll har vart föremål för kritik av varierande slag. Som 

nämndes tidigare i avsnitt 3.2 så avslog regeringen ett sådant förslag från utredningen Starka 

konsumenter i en gränslös värld
50

 bland annat för att det ansågs så viktigt att MD gav 

möjlighet att utveckla praxis på området eftersom sanktionerna var bundna till de 

generalklausuler som fanns i MFL och det saknades definitioner i lagen om hur sanktionerna 

skulle värderas i förhållande till dem. Därav den stora betydelsen av att skapa, vidbehålla och 

utveckla en praxis.  

I den nu liggande propositionen
51

 upprepas denna kritik till viss del. MD påpekar i sitt 

remissvar att principiellt viktiga ärenden, sådana som kan skapa prejudikat eller i annat 

hänseende vara av betydelse, inte bör undandras en prövning i domstol. Som det beskrivs nu 

ges KO en möjlighet att utdöma bindande vitesföreläggande, utan näringsidkarens 

godkännande, i fall som inte är av större vikt, utan att det preciseras vidare vad sådana fall kan 

tänkas vara. MD anser att det inte är tillräkligt tydligt i vilka fall som KO ska kunna använda 

denna utökade möjlighet att sanktionera näringsidkare som använder sig av otillbörlig 

marknadsföring och flera andra instanser avstyrker förslaget med liknande motiveringar. MD 

påpekar också att möjligheten för KO att bestämma om utifall ett föreläggande skall gälla 

omedelbart till viss del motsäger själva uttrycket ”föreläggande”. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet instämmer delvis med den bedömning 

som MD gör i att det är oklart i vilka fall KO:s utökade sanktionsmöjligheter skall kunna 

användas. De lämnar som förslag att de enbart skall kunna komma ifråga i fall som rör den så 

kallade ”svarta listan” i EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder som det hänvisas till i 8 § 

MFL, alternativt till de bestämmelser som är direktsanktionerade i MFL, de så kallade 

katalogreglerna. Dock är det precis brott mot dessa som skapar möjlighet att sanktionera med 

en marknadsstörningsavgift. I 30 § står att en marknadsstörningsavgift inte får påföras för en 

överträdelse av förbud eller åläggande som har meddelats vid vite.  

Flera remissinstanser anser att nuvarande möjlighet för KO att yrka på interimistiska åtgärden 

efter talan i domstol är tillräkliga för att KO ska kunna utföra sitt uppdrag och fullgöra sitt 

ämbete om konsumentpolitisk och konsumenträttslig bevakning och tillsyn.  

Flera instanser, däribland MD och Juridiska fakultetsnämnden för Stockholms universitet, 

anser att underlaget till förslaget om att ändringarna i MFL är klent och att 

konsekvensanalysen kring dess eventuella följder inte varit tillräkligt omfattande. MD tvivlar 

på att motiven till ändringarna är tillräckligt bärande och påpekar att även utfärdande av 

föreläggande måste göras under noga övervägning och inte rutinmässigt eller för hastigt. 

                                                           
49 SFS 2010:1846 Konsumentkreditlagen, SFS 2004:451 Produktsäkerhetslagen 
50 SOU 2000:29 
51 2015/16:168 
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Detta återfinns även i Svenska Bankförenings remissvar. De angriper den del i promemorian 

som argumenterar för att dagens system är för resurskrävande eftersom KO i praktiken måste 

göra sig beredd att ta varje ärende till domstol. Bankföreningen menar att 

 ”… utgångspunkten rimligen även med ett sanktionssystem i linje med det 

som föreslås måste vara att KO bereder alla ärenden noggrant och har sådan 

grund för sina påståenden att man bedömer att sannolikheten är mycket stor 

för framgång i domstol om beslutet skulle överklagas.”
 52

  

De efterlyser en grundligare konsekvensanalys som bättre beaktar rättssäkerhetsaspekterna i 

frågan. Liknande svar ges från Sveriges Advokatsamfund som anser 

”… att det underlag och de argument som anförs i promemorian inte är 

sådana att förslagen i promemorian kan tillstyrkas.”.
53

  

De rättsliga aspekterna på förarbetet till propositionen och dess förslag kritiseras alltså från 

flera håll. Svea hovrätt påpekar att om 31 § i rättegångsbalken skall gälla vid bestämmande 

om rättegångskostnader betyder det att medel skall tas från det allmänna, och att detta kan 

leda till ökade kostnader för staten
54

. 

Finansbolagens Förening avstyrker också att KO borde ges möjlighet att kunna utfärda 

bindande förelägganden utan näringsidkarens godkännande och avstyrker även förslaget om 

höjda beloppsgränser i marknadsstörningsavgiften med argumentet att det inte har framförts 

några övertygande motiv till att det behövs
55

. Det går på tvärs med vad KO själv anser i sitt 

remissvar
56

. Där anförs istället att beloppsgränserna borde vara ännu högre eller, allra helst, 

att den övre gränsen helt slopas. I det instämmer Finansinspektionen som menar att 

begränsningen om att avgiften får vara max 10 % av föregående års årsomsättning räcker som 

övre maxgräns
57

. Sveriges konsumenter svarar i sin remiss att det, ifråga om 

marknadsstörningsavgift, borde gå att utkräva strikt ansvar av näringsidkaren ifråga
58

.  

Utdömande av avgiften, anser de, borde alltså inte vara beroende av om uppsåt eller 

oaktsamhet förekommit i samband med marknadsföringen. Inte så förvånande så tycker 

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)
59

 precis tvärtom. De avstyrker hela 

förslaget, förutom den del där det föreslås att kravet på subjektiv täckning behålls, eftersom 

de anser att det riskerar ge den enskilde näringsidkaren oproportionerligt stora konsekvenser, 

särskilt ur ett varumärkesperspektiv
60

. För mindre företagare kan KO:s utdömanden bli 

överväldigande och övermäktiga. Vidare anför NDM att det inte kan få tillåtas en sådan 

ordning där näringsidkaren måste överklaga till domstol och där bevisa sig oskyldig, snarare 

än att KO behöver påvisa lagbrott. De är alltså oroliga för att KO alltför konsekvenslöst och 

                                                           
52 Fi2015/4331/KO Svenska Bankföreningens remissvar 
53

 R-2015/1810 s. 1, Sveriges Advokatsamfunds remissvar 
54Svea Hovrätt, Yttrande över promemorian Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentsombudsmannen 
(Ds 2015:45) 2015-12-18 
55 FF dnr 137/6 Finansbolagens Förenings remissvar 
56 2015/1183 KO:s remissvar 
57 FI Dnr 15-13314 Finansinspektionens remissvar 
58 Sveriges Konsumenter, Remissyttrande: ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen”. 
2015-12-01 
59 Flera andra remissinstanser, som är medlemmar av NDM, har i sina remissvar enbart hänvisat till 
NDM:s uttalande och ställer sig bakom det. Som exempel kan ges Svenskt Näringsliv och Sveriges 
Annonsörer. 
60 NDM, Remissyttrande: ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” Ds 2015:45. 
Stockholm 7 December 2015  
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subjektivt kommer att använda sig av sina nya möjligheter till sanktioner. Svea Hovrätt ser 

inte att den enskildes rättssäkerhet förändras eller äventyras till följd av det nya förslaget. De 

påpekar att: 

”… KO enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223), förutom i vissa 

undantagsfall, ska ge part tillfälle att yttra sig innan frågan om förbud eller 

åläggande avgörs. Därtill ska KO:s förbud och ålägganden enligt 2 § fjärde 

stycket viteslagen (1985:206) delges parten. ”
61

 

Det kan tolkas som att det inte spelar någon större roll om det i MFL står att KO kan 

utdöma förelägganden med omedelbar verkan, enligt förvaltningslagen SFS 

1986:223 så ska den som är föremål för åtgärden ges tillfälle att yttra sig innan KO 

fattar sitt beslut. Därmed inte sagt att KO måste invänta svar för att kunna fatta ett 

beslut i frågan. Att KO:s beslut, enligt viteslagen SFS 1985:206 måste delges parten 

innebär att KO måste säkerställa att näringsidkaren ifråga har mottagit informationen 

om vitet och är medveten om dess villkor och omfattning. Detta gör ingen skillnad 

jämfört med idag eftersom det förutsätter att beslutet om sanktion redan är utdömt. 

Det berör inte tillkomsten av sanktionen i fråga.  

Ur remissinstansernas svar kan utläsas att den kritik som framförs främst berör fyra 

områden. Intresseorganisationerna tenderar att kritisera förslaget för att vara för 

skarpt, eller för svagt. De juridiskt anknutna instanserna riktar istället kritik mot 

förslagets rättsliga underbyggnad och påpekar lagtekniska tveksamheter, och ett 

flertal anser förändringarna vara otillräckligt motiverade. Det senare delas av flera av 

de remissyttrande intresseorganisationer som avstyrker förslaget. 

  

                                                           
61 Svea Hovrätt, Yttrande över promemorian Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 
(Ds 2015:45) 2015-12-18  
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4. Analys 

MFL är delvis en konsumentskyddande lagstiftning, dels en konkurrens- och 

marknadsskyddande lagstiftning. Den är tänkt att fungera motverkande mot osann och 

otillbörlig marknadsföring i syfte att skydda konsumenters möjlighet att kunna göra 

välinformerade konsumentval och andra näringsidkares möjlighet till rättvis konkurrens.  

Frågan blir då om detta fungerar som det är tänkt. Fyller MFL och dess tillämpning den 

funktion som är tanken? De som svarar ja på en sådan fråga torde inte se någon vits med att 

ändra i lagen. Uppenbarligen anser inte alla att lagen till fullo fungerar som det är tänkt och 

dessa åsikter har funnits en längre tid, se till exempel avsnitt 2.2 och 2.2.1. I återkommande 

förslag har det argumenterats för att KO bör få skärpta sanktionsmöjligheter i fall som rör 

otillbörlig marknadsföring och då har särskilt möjligheten för KO att slippa gå till domstol för 

att få vitesförbud utdömda varit föremål för diskussion. Att det ändå inte har blivit så, trots 

alla förslag och utredningar som påpekat det som ett effektivt medel att förverkliga MFL:s 

syfte, är värt att lyfta fram.  

Flera förslag och utredningar har återkommit till att det skulle underlätta KO:s arbete mot 

otillbörlig marknadsföring och hjälpa KO att upprätthålla lagen. Slutsatsen i det argumentet 

måste då bli att KO, utan dessa utökade möjligheter, inte kan upprätthålla lagen. Var gränsen 

går för att en lag upprätthålls blir då föremål för diskussion. Om 90 % av alla fall som KO 

väljer att agera mot slutar med att näringsidkaren i fråga följer KO:s anmaningar, och i 

resterande 10 % måste KO föra talan i domstol för att lyckas få till en åtgärd, skulle jag säga 

att lagen upprätthålls i väldigt stor utsträckning. Även om 70 % av KO:s fall löses genom 

samverkan och förhandling med näringsidkare så kan det också anses som att MFL 

upprätthålls till en nöjsam nivå. Det här resonemanget baseras på de antal fall av otillbörlig 

marknadsföring som KO väljer att agera mot. Det är högst troligt inte ekvivalent med det 

totala antal fall av otillbörlig marknadsföring som förekommer på marknaden. Om antalet fall 

av otillbörlig marknadsföring istället uppskattas att vara väldigt många, så skulle KO:s arbete 

handla om att försöka hinna med så många fall som möjligt för att se till att MFL upprätthålls 

i så stor utsträckning det går. Liknande resonemang kan göras om fortkörningsböter för att 

illustrera ett exempel; trafikpolisens arbete kan ses som högeffektivt om de bötfäller 99 % av 

alla fortkörare de stoppar. Då bortser statistiken från alla (förmodligen väldigt många) som 

kör för fort inte blir stoppade och det blir svårt att hävda att lagen upprätthålls som den borde.  

Enligt KO:s egen hemsida
62

 var KO eller KOV inblandad i 10 stycken domar och 6 stycken 

förelägganden under 2015. Under 2014 var antalen det samma och under 2013 var antalen 9, 

respektive 10. Det är inte några chockerande höga siffror. Med perspektivet att det finns en 

oändlig mängd fall av otillbörlig marknadsföring som borde lagföras är det istället låga siffror 

och det blir lätt att argumentera för att KO behöver effektivare redskap i sitt arbete med att 

upprätthålla MFL. Om föreställningen istället är att KO initierar en åtgärd mot alla fall av 

otillbörlig marknadsföring som denne för kännedom om så verkar ju otillbörlig 

marknadsföring inte vara något jättestort problem. Troligtvis ligger sanningen någonstans 

mittemellan men jag finner det anmärkningsvärt att antalet ärenden totalt sett verkar vara så 

lågt. KO:s möjlighet till stärkta sanktioner motiveras i promemorian och propositionen med 

att det skulle öka effektiviteten i arbetet. Säg att det skulle bidra till att 50 % fler ärenden 

skulle kunna hanteras per år. Det är mellan 7-10 stycken ärenden. Jag ifrågasätter 

nödvändigheten i att ändra MFL:s sanktionssystem för en sådan liten förtjänst.  Samma effekt 

                                                           
62

 Konsumentverket, nr. 3, www.konsumentverket.se , Rättsärenden, http://www.konsumentverket.se/Vart-
arbete/Rattsarenden Åtkomst 2016-05-15 
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torde kunna uppnås genom att istället tillföra resurser att anställa ytterligare en utredande 

jurist till KO:s sekretariat.  

Om en myndighet börjar utfärda fler beslut så kommer troligtvis antalet överklaganden också 

att öka. Det kan alltså vara så att KO:s önskan att öka effektiviteten resulterar i att fler fall tas 

upp till MD. Svea Hovrätt varnar i sitt remissvar för att de statliga kostnaderna kan komma att 

öka till följd av liggande förslag. Eftersom rättegångskostnaderna i de fall där käranden 

förlorar målet föreslås regleras av kap. 31 i RB riskerar de statliga kostnaderna att öka om 

genomströmningen av domar ökar. För att minimera denna risk behöver KO:s utdömda 

sanktioner vara välavvägda redan från början så att risken att förlora ett mål kan anses vara i 

det närmaste obefintlig. Så är inte fallet idag, det händer regelbundet att KO förlorar mål i 

MD. Sannolikt skulle ett ökat antal övarklaganden till MD resultera i att KO förlorar fler mål 

och de statliga utgifterna ökar därmed.  

Om den ökade effektiviteten istället handlar om att korta ledtiderna mellan utförd 

marknadsföring och fastställande av sanktion blir saken en annan. KO anför i promemorian 

till förslaget att oseriösa näringsidkare sprider sin marknadsföring snabbt och brett bl. a med 

hjälp av internet, medan de gör sig onåbara för KO eller KOV. På så sätt förhalas processen 

och näringsidkaren ifråga kan fortsätta med sin marknadsföring till dess att sanktionen är 

utdömd utan att näringsidkarens agerande ses som en alltför förvärrande omständighet. Som 

nämnts i avsnitt 3.2 förekommer det också att näringsidkare avvecklar sina bolag och startar 

upp i ny regi för att undkomma sanktioner. Sådana här situationer leder, gissar jag, nog till 

stor frustration hos de som är satta att se till att lagen efterföljs. Hur stort detta problem 

verkligen är och hur många fall det rör sig om i förhållande till alla andra fall som leder till 

agerande från KO och KOV sida är dock svårt att svara på. På samma sätt som i 

resonemanget i stycket ovan bör det även här diskuteras vilken nivå som gör det nödgat att 

genom riksdagsval ändra i MFL:s sanktionssystem. Viss möjlighet finns också redan för KO 

att snabba på införandet av en bindande sanktion genom att hos MD ansöka om interimistiska 

beslut. MFL 27 § adresserar just sådana situationer där svaranden ”genom att vidta eller låta 

bli att vidta” en åtgärd minskar betydelsen av ett förbud eller föreläggande. Förhalning av 

process genom att inte besvara KO:s kontaktförsök torde falla inom den definitionen och 

således kan MD bestämma att en sanktion skall gälla direkt i sådana fall som KO hänvisar till 

som motiv till att liggande proposition och ändringar i sanktionssystemet skall gå igenom. 

Marknadsföring kan vara företagens viktigaste kommunikationsverktyg till marknaden och 

sina kunder. Det läggs också stora summor pengar på marknadsföringsarbetet och görs noga 

överväganden när kampanjer och annan marknadskommunikation sjösätts. Tidigare, i avsnitt 

2.2.2 om vite, påpekades att det fanns en risk att företag kallt kalkylerade med att deras 

marknadsföring inbringade så stor förtjänst att det kunde anses värt risken att bli tilldömd ett 

vitesförenat förbud eller åläggande. En svaghet med dessa sanktioner måste anses vara att den 

ekonomiska sanktionen, vitet, blir aktuellt först när företaget bryter mot förbudet eller 

åläggandet. Det är alltså relativt enkelt att genomföra marknadsföring som befinner sig i 

gränslandet för vad som är tillåtet, och även om den bli förbjuden av KO eller MD, klara sig 

undan vitesbetalningen. Vitet utdöms ju enbart om förbudet bryts.  

Teoretiskt kan det alltså vara så att en del marknadsavdelningar hos företagen utför 

riskkalkyleringar och riskanalyser innan de sjösätter sin nästa marknadsföringsåtgärd. Så 

länge deras marknadsföring inte bryter mot katalogreglerna eller svarta listan så är det enbart 

förbudssanktionen förenat med vite som kan bli aktuell. Betalning av vitet kan enbart bli 

aktuellt om förbudet eller åläggandet bryts. Så länge företaget slutar med sin marknadsföring 

när förbudet meddelas så behöver vitet aldrig betalas. En lyckad marknadsföring med stort 
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genomslag, om än blivande föremål för förbudssanktioner, kan alltså mycket väl vara 

ekonomiskt värd att genomföra. Att det till viss del är så det går till antyds av KO när denna 

påpekar problemen med oseriösa företag inom telefonförsäljning i avsnitt 3.2. I dessa fall 

verkar bolagens hela affärside bestå i att bryta mot MFL eftersom de helt sonika lägger ner 

verksamheten när förbudsvite har utfärdats. Det måste tolkas som att den aktuella ledningen 

för företagen i fråga inte ser det som möjligt att undvika vite genom att följa förbudet och 

sluta bryta mot lagen. Istället avvecklas bolagen.  

Bryter marknadsföringen mot någon av katalogreglerna eller mot svarta listan kan 

marknadsstörningsavgiften, så väl som förbud och åläggande förenat med vite, bli aktuellt. 

Om marknadsstörningsavgift tilldöms kan beloppet bli max 5 miljoner så som MFL är 

formulerad idag. För stora företag behöver det inte innebära en kännbar summa i förhållande 

till vad marknadsföringen kostat i sin helhet. Det är ju heller inte säkert att 

marknadsstörningsavgiftens maxbelopp är relevant för dessa företag att kalkylera med 

beroende på hur praxis kring beloppen har sett ut.  

Den liggande propositionen motiveras bland annat med att ledtiderna mellan 

marknadsföringsbrottet och meddelad dom kortas. För ett företag som vet att deras 

marknadsföring kan bli föremål för exempelvis förbud skulle det innebära att värdet av ändå 

genomföra sin marknadsföring minskar. Eftersom marknaden inte skulle exponeras för 

marknadsföringen lika länge torde dess förtjänst minska. Kostnaden för marknadsföringen 

borde dock fortfarande vara den samma och kostnaden per intjänad krona ökar. Det här kan 

leda till att företagen i större utsträckning drar sig för att sjösätta sådan marknadsföring som 

de misstänker kan bli föremål för granskning. Inte för att de är oroliga över sanktionen utan 

för att tiden som deras marknadsföringsåtgärder kan exponeras på marknaden blir för kort. 

Liknande effekt kan höjningen av intervallen i marknadsstörningsavgiften tänkas ha. Om 

företag tidigare inte haft några större betänkligheter mot att genomföra marknadsföring som 

bryter mot katalogreglerna eller svarta listan, så skulle troligtvis en högre avgift göra att de 

tänker till lite extra. Frågan blir dock vad som är en tillräckligt avskräckande nivå. För ett 

riktigt stort företag som lägger hundratals miljoner på sin marknadsföringskampanj är tio 

miljoner troligtvis inte särskilt avskräckande i sig. Det som istället kan bli avskräckande i 

sammanhanget är risken för dålig publicitet i samband med att förknippas med olaglig reklam.  

En frågeställning som dyker upp även i äldre förslag och förarbeten, och i flera av 

remissvaren till liggande proposition, är i vilka fall KO ska kunna meddela direkt bindande 

förelägganden i. I 28 § i propositionen föreslås det vara ”i fall som inte är av större vikt”. 

Advokatsamfundet, MD och Juridiska fakultetsnämnden för Stockholms universitet påpekar 

att utan vidare specificering blir det i praktiken KO själv som bestämmer vilka ärenden som 

faller inom eller utom den definitionen. Alternativt behöver näringsidkaren ifråga vara 

uppmärksam på att just dennes ärende kan vara av större vikt och därmed falla utanför KO:s 

befogenhet att utförda bindande sanktioner emot och överklaga detta till förvaltningsdomstol. 

Detta öppnar även för illvilliga mot-processer från oseriösa näringsidkare och sådana 

scenarion kan inte vara önskvärda hos någon.  

En fara med att färre fall skulle släppas fram till domstol är att praxis urholkas. Detta påtalas 

också ett flertal gånger i förarbeten och av remissinstanser, och har tidigare varit starka skäl 

för regeringen att inte ändra i KO:s befogenheter. Även om det är så att den teknologiska 

utvecklingen har lett till att det finns väldigt mycket mer otillbörlig marknadsföring att agera 

emot så torde värdet av en utvecklad och uppdaterad praxis ändå vara betydande. Med det nya 

förslaget skulle det fortfarande komma fram fall till domstol, förutsatt att någon näringsidkare 

överklagar KO:s beslut samt i de fall KO ansett vara av större vikt. Dock skulle balansen 
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mellan parterna komma att förändras när det i ett sådant mål av det första slaget handlar om 

ett överklagande av myndighetsbeslut snarare än att parterna har misslyckats i sin tidigare 

förhandling om lämplig åtgärd. Förarbeten till tidigare marknadsföringslagar har påtalat 

vikten av förhandling mellan KO och aktuell näringsidkare, samt näringsidkarens 

förhandlingsutrymme och möjlighet att förklara sig. Jämförelser har också dragits till 

delgivningsförfarandet där en skuld fastställs först när gäldenären har vetskap om den och ges 

möjlighet att uttala sig. Dessa argument anser jag fortfarande vara aktuella. Å andra sidan 

hävdar Svea Hovrätt att det inte blir någon skillnad i den enskildes rättssäkerhet eftersom det 

finns förvaltningsrättsliga lagar som fastställer hur KO:s förfarande får gå till. I mina ögon 

väger det uttalandet väldigt tungt som motargument, enbart baserat på att det är en hovrätt 

som uttalar sig. 

Frågan om rättssäkerhet blir även aktuell när det i promemorian anförs som argument att KO 

idag måste förbereda varje ärende som om det skulle upp i domstol eftersom det är så vanligt 

att näringsidkaren inte svarar på anmaning eller inte följer anmaningar. Direkt kommer 

funderingen: varför skulle KO inte förbereda sina fall så att det skulle hålla i en domstol, även 

om näringsidkaren är kontaktbar? Området återkommer i en del av propositionens remissvar 

som påpekar att det alltid är viktigt att myndigheter har väl underbyggda underlag innan en 

inskränkande åtgärd utfärdas eller utförs. Syftet med en lagändring kan, i mina ögon, inte 

motiveras med att det skulle lätta arbetsbördan för tillsynsmyndigheten på det sätt som KO 

verkar efterfråga.  

Flera remissinstanser tillstyrker propositionen och KO:s möjlighet att utdöma direkt gällande 

sanktioner. I tidigare förarbeten, i liggande proposition och av flera remissinstanser görs 

jämförelser med andra myndigheter som kan utdöma sanktioner inom sina respektive 

områden. Återkommande är KKV:s möjlighet att utdöma konkurrensskadeavgifter viten. Det 

traditionella sambandet och förhållandet mellan marknadsföringslagen och konkurrenslagen 

talar inte emot att en liknande ordning också skulle vara möjlig med avseende på 

tillämpningen av MFL.  

Det finns flera exempel på andra myndigheter och ämbetsmän som kan utdöma direkt 

bindande sanktioner. Tidigare i detta avsnitt användes exemplet när polisen utfärdar 

fortkörningsbot utan att beslutet föregås av en rättegång. Ett annat exempel är att KKV får 

meddela åläggande att upphöra med förbjuden verksamhet. Dessa ålägganden börjar i regel 

gälla direkt och kan förenas med vite. Om det bortses från att första exemplet placeras i det 

straffrättsliga området och kanske inte kan anses som direkt jämförbar, så finns det en 

processekonomisk poäng att reflektera över i att polisen kan utdöma böter direkt på plats. 

Överträdelsen är ofta tydlig och i stort sett odiskuterbar. En domstol skulle högst troligt i de 

allra flesta fall komma fram till samma slutsats som polisen: att en fortkörning har skett och 

att påföljden därmed borde bli böter. Om nu en domstol och polisen i nästan alla fall kommer 

fram till samma slutsats så kan polisens befogenhet att utdöma böter direkt när fortkörningen 

sker motiveras med att det är en mycket mer effektiv användning av allmänna medel. 

Ytterligare en effekt blir att ledtiderna förkortas till nära noll. En individ uppmäts köra för 

fort, polisen stoppar personen ifråga och om inga speciella skäl föreligger så utfördas en bot 

på plats och ärendet, i fall det inte överklagas, kan anses avslutat. Det här är också ett 

förfarande som är klart, tydligt och enkelt för alla trafikanter. Det är ett tydligt 

myndighetsbeslut som, om trafikanten känner sig förfördelad, överklagas till nästa instans.  

Liknande motiveringar till att KO bör få möjlighet att utdöma direkt gällande sanktioner. Om 

det redan nu är så att MD i sina utslag och domskäl i de allra flesta fall går på KO:s linje så 

kan nödvändigheten av en rättegångsprocess ifrågasättas. Om KO istället blir första dömande 
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instans skulle det innebära en mer effektiv användning av allmänna medel. Det kan också 

argumenteras för att det skulle öka tydligheten gentemot näringslivet. Genom att KO och 

KOV tillåts meddela bindande sanktion istället för att, som idag, inbjuda till förhandling om 

en eventuellt gällande sanktion, kan förvaltningsgången uppfattas som tydligare och mer 

förståelig. Ett myndighetsbeslut kräver i högre grad att näringsidkaren ifråga agerar, eller i 

vart fall reagerar, medans ett myndighetsnärmande av dagens karaktär borde stå var och en 

fritt att agera avvaktande emot. En myndighet beslutar om sanktion och överklagande sker till 

nästa instans. Beslutandehierarkin blir tydligare och utarbetandet av praxis i domstol påverkas 

troligtvis inte då överklaganden skulle resultera i en praxisutveckling. Ledtiderna skulle 

förkortas avsevärt, genomströmningen av ärenden skulle kunna öka och därmed skulle KO 

och domstolarna ges en möjlighet att till en större utsträckning upprätthålla lagen.  

KKV har en liknande arbetsgång. I Konkurrenslagen 3 kap. 1 § 1st. skrivs att KKV kan 

utfärda åläggande till näringsidkare att upphöra med förbjuden verksamhet och att åläggandet 

i regel börjar gälla direkt. Överklagande görs till MD. I konkurrenslagen 3 kap. 16 § finns 

dock ytterligare en sanktion som KKV kan ta till och som är nästan identisk med den som KO 

har att tillgå. Där kan KKV i fall som är att anse som klara och tydliga utfärda ett 

avgiftsföreläggande som mottagaren har att acceptera eller neka. Om det inte godkänns kan 

talan om konkurrensskadeavgift väckas. Överklagande sker till domstol.  En överträdelse som 

är föremål för ett av näringsidkaren godkänt avgiftsföreläggande kan inte bli föremål för 

konkurrensskadeavgift. KKV har alltså ett större urval av sanktioner att ta till i sin 

myndighetsutövning och, som det verkar, större möjligheter att utdela direktsanktioner. Det 

kan argumenteras för att det är behövligt i syfte att skydda den fria marknaden. Det kan då 

ifrågasättas vilket skyddsobjekt som har företräde framför det andra; den fria marknaden eller 

konsument. I båda fallen är det slutkonsumenten som drabbas genom att det inte ges ordentlig 

möjlighet för denne att utnyttja sin valfrihet i en valsituation. Om företag konkurrerar på 

olagligt sätt minskar konsumentens möjlighet att välja på en fri marknad. Ett företag som 

använder sig av otillbörlig marknadsföring åsidosätter, på liknande sett, konsumentens 

möjlighet att göra informerade val. I båda lagstiftningarna anses även andra näringsidkare 

som drabbas av orättvis konkurrens eller otillbörlig marknadsföring vara en skyddsvärd grupp 

och ambitionen i båda lagarna kan beskrivas som att näringsidkare ska kunna tävla mot 

varandra på lika villkor. Vad det tävlas om är konsumenterna och det är konsumenterna som 

utser marknadens vinnare. Därför är det viktigt att konsumenternas möjlighet till informerade 

och fria val skyddas. Ur den aspekten så blir det märkligt att inte KO har skarpare verktyg att 

ta till och lagförslaget blir en nödvändig komplettering till nu gällande lag.  
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5. Slutsats 

Om förslaget resulterar i att ärendehandläggningen går fortare och ledtiderna i processen 

kortas ner så kan det mycket väl, anser författaren, göra att näringsidkare och företag i större 

utsträckning drar sig för marknadsföringsåtgärder som riskerar att leda till sanktioner, särskilt 

som även beloppsintervallen till marknadsstörningsavgiften höjs betydligt. Antalet aktörer 

som medvetet bryter mot MFL i vetskap om att sanktionerna inte överväger vinsterna torde 

därmed minska, om än inte försvinna helt. Ett sådant resonemang beror ju på hur stor vinning 

företag förväntas göra med sin marknadsföring. Finns en övertygelse om att det går att gör 

stor vinning på kort tid så kan detta, på samma sätt som tidigare, göra det ekonomiskt 

motiverat att riskera sanktioner för sin marknadsföring. 

Om förslaget inte leder till kortare ledtider eller högre effektivitet från KO:s sida så tror inte 

författaren att förekomsten av otillbörlig marknadsföring kommer förändras nämnvärt. För 

den som aktar sig noga från att bryta mot katalogreglerna eller EU:s svarta lista kommer den 

direktverkande marknadsstörningsavgiften inte bli aktuell och då återstår förbud förenat med 

vite. Att följa ett förbud kostar inte mer än att näringsidkaren i fråga måste lägga ner eller 

ändra på den marknadsföring som är föremål före förbudet, alternativt välja att bryta mot 

förbudet och betala vitet. Allting skulle, precis som tidigare, bero på huruvida det vore värt 

det eller inte för näringsidkaren ifråga.   

För KO skulle det kunna leda till att färre ärenden behöver tas upp till MD och öka 

genomströmningen av ärenden som kommer till avslut för KO. Det förutsätter dock att 

resultatet av lagändringen faktiskt blir en effektivare process. Dock, som det påpekas i 

avsnittet om kritik mot liggande proposition, så bör KO alltid sträva efter att ha tillräckligt 

grundade motiv till sina beslut för att det ska hålla i en rättegång så själva utredningsarbetet är 

inte föremål för några förändringar i syfte att öka effektiviteten. Med det i åtanke undrar 

författaren om lagförändringen kommer resultera i det som KO hoppas på: snabbare processer 

och avskräckande sanktionsmöjligheter. Risken finns att de oseriösa näringsidkare som KO 

specifikt anger i sina exempel när de talar för liggande proposition fortsätter undvika KO och 

KOV på liknande sätt som tidigare.  
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