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Förord 

Den här uppsatsen är ett av sex examensarbeten i marknadsrätt vid juridiska institutionen 

i Uppsala som vårterminen 2018 har kommit till inom ramen för ett samarbete mellan 

IMK och RO.  Ungefär en gång i månaden har författarna besökt RO och diskuterat sina 

uppsatsämnen med de anställda. Komprimerade versioner av examensarbetena kommer 

att publiceras i en bok som ges ut gemensamt av IMK och RO under 2018. Gunilla 

Welander och Sofia Löfgren vid RO förtjänar ett stort tack för värdefulla råd och tips om 

marknadsrätt samt för de trivsamma avbrott från uppsatsskrivande som mötena har 

inneburit. Ett stort tack förtjänar även min handledare Sanna Wolk för god och tydlig 

vägledning under arbetets gång. Slutligen förtjänar samarbetsnätverket United Screens 

bolagsjurist Ludvig Wallrup ett tack för ett trevligt och informativt möte om influencer 

marketing den 23 mars 2018.  
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Förkortningar 

1970 års MFL lag (1970:412) om otillbörlig marknadsföring 

1975 års MFL Marknadsföringslag (1975:1418) 

1995 års MFL Marknadsföringslag (1995:450) 

databasregeln YGL 1 kap. 9 § 

EU-stadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (2010/C83/02) 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

HD Högsta domstolen 

ICC Internationella Handelskammaren  

ICC:s regelverk Internationella Handelskammarens Regler för Reklam och 

Marknadskommunikation 

IMK Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och 

Konkurrensrätt 

Kissie-målet Patent- och marknadsdomstolens avgörande i mål nr PMT 

11949–16 

KO Konsumentombudsmannen 

MD Marknadsdomstolen 

MFL Marknadsföringslag (2008:486) 

namn- och bildlagen lag (1978:800) om namn och bild i reklam 

PMD Patent- och marknadsdomstolen 

PMÖD Patent- och marknadsöverdomstolen 

PTS Post- och telestyrelsen 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 
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RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

RO Stiftelsen Reklamombudsmannen 

RON Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Marknadsföring i sociala medier är ett aktuellt, komplicerat och omdebatterat område. De 

kanske viktigaste aktörerna inom detta område är influencers, som idag är idag reella 

maktfaktorer och agerar såväl påverkare och opinionsbildare som marknadsaktörer. 

Influencerns mäktiga ställning tvingar fram den klassiska gränsdragningsproblematiken 

mellan marknadsföring och yttrandefrihet i nytt ljus. Det finns ett intresse av att ingripa 

mot otillbörlig marknadsföring men reklam och annan marknadsföring är inte endast ett 

medel för att främja kommersiell verksamhet utan kan även bidra till opinionsbildning, 

attitydpåverkan och allmän information. En väletablerad princip inom marknadsrätten är 

att ingrepp enligt MFL endast kan ske mot kommersiellt material och inte mot 

opinionsbildning, nyhetsförmedling och allmänna åsiktsyttringar. Uppdelningen springer 

ur det i Sverige traditionellt sett starka grundlagsskyddet för yttranden i vissa medier. 

Marknadsföring i sociala medier ökar i snabb takt och i en miljö där influencers flyter in 

i och ut ur olika typer av samarbeten med näringsidkare väcks frågan om vad som utgör 

kommersiellt material. På yttrandefrihetsrättens område ses en rättsutveckling som 

öppnat dörren för frivilligt grundlagsskyddade konton i sociala medier via den s.k. 

databasregeln. Utvecklingen föranleder frågan vilken betydelse ett formellt 

grundlagsskydd spelar i marknadsrättslig mening.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande föremålet för den här uppsatsen är gränsdragningen mellan 

yttrandefrihet och marknadsföring. Det mer specifika syftet är att mot bakgrund av 

rådande rättsläge kartlägga hur gränsdragningen ser ut inom området influencer 

marketing och utreda i vilka fall en influencers framställningar på internet kan bli föremål 

för prövning enligt MFL. En del av kartläggningen består av en sammanställning och 

bedömning av olika typfall av svårbedömda situationer som vuxit fram inom influencer 

marketing. Följande frågeställningar styr uppsatsen:   

1. Vilken betydelse har ett formellt grundlagsskydd vid den marknadsrättsliga 

gränsdragningsbedömningen mellan marknadsföring och yttrandefrihet?  
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2. Under vilka förutsättningar kan en framställning på internet som är resultatet av 

ett samarbete mellan en influencer och en näringsidkare bli föremål för prövning 

enligt MFL? 

1.3 Avgränsningar 

Framställningen handlar om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring 

och utgångspunkt för diskussionen tas i förarbetena till 1970 års MFL eftersom dessa 

fortfarande utgör grunden för dagens gränsdragning.1 Följaktligen görs ingen historisk 

redogörelse för marknadsrätten längre bak i tiden. Eftersom uppsatsens frågeställningar 

cirkulerar kring frågan om vad som överhuvudtaget utgör marknadsföring ägnas inte 

mycket uppmärksamhet åt frågan om vilken marknadsföring som är otillbörlig och övriga 

materiella bestämmelser inom MFL. Vad som utgör otillbörlig marknadsföring är en 

omfattande och central marknadsrättslig frågeställning men den blir aktuell att bedöma 

först om det är klarlagt att det meddelande som är uppe för prövning utgör kommersiellt 

material. De krav som gäller för kommersiellt material, t.ex. identifieringskravet och 

sändarangivelse, berörs något mera ingående än otillbörlighetskravet men utgör inte 

framställningens kärna. 

1.4 Metod, material och terminologi 

För att fullgöra uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk metod. Metoden har 

beskrivits som att den tar sin utgångspunkt i befintliga, accepterade rättskällor och går ut 

på att fastställa vilka rättsregler som finns eller borde finnas.2 Rättsdogmatiskens syfte 

har sagts vara att konstruera en lösning på ett rättsligt problem genom att applicera en 

rättsregel på densamma.3 Det är frågeställningen som styr arbetet fram till en lösning via 

en analys av lagen, dess karaktär och rättskällorna på området.4 Inom ramen för den här 

uppsatsen tillämpas metoden genom att svaret på de rättsliga frågeställningarna kring 

gränsdragningen mot yttrandefrihet på området marknadsföring i sociala medier söks via 

en analys av de tillämpliga regelverken som tolkas i ljuset av den rättsliga utvecklingen 

på området och de särdrag som finns inom influencer marketing.   

                                                 
1 Se t.ex. Bernitz (2013), s. 66. 
2 Lehrberg, s. 203. 
3 Korling & Zamboni, s. 21. 
4 Korling & Zamboni, s. 21. 
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Till grund för framställningen ligger till stor del traditionella juridiska rättskällor som 

förarbeten, doktrin och praxis. I viss utsträckning refereras till källor som inte är av 

traditionell juridisk typ och detta görs som regel för att belysa den utveckling som ligger 

bakom framväxten av influencer marketing. Vad gäller prejudikat på området behandlas 

utöver avgöranden från HD även avgöranden från MD, PMD och RON. Detta görs 

medvetet om att de senare instansers avgöranden inte åtnjuter samma tyngd och 

prejudikatvärde som ett avgörande i HD. Avgöranden i MD/PMD är dock väletablerade 

rättskällor på området som det inte sällan refereras till i rättsvetenskapliga sammanhang 

och förtjänar därför sin plats i framställningen utan alltför mycket eftertanke.5 De 

svårbedömda typfall på gränsen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material 

inom influencer marketing som sammanställs i uppsatsen hämtas framför allt från 

utredningsarbete och RON:s praxis. Ett avgörande från RON kan närmast ses som 

utomrättsligt och bär ingen prejudikatmässig tyngd men de fyller en funktion genom att 

de ofta och återkommande prövar anmäld reklam enligt ICC:s regler och därmed belyser 

den marknadsrättsliga utvecklingen. Kissie-målet är första gången ett inlägg i sociala 

medier har prövats av en svensk domstol men sådana ärenden har prövats av RON sedan 

flera år tillbaka.6 

Nedan används genomgående termen kommersiellt material för att beskriva sådant 

material som kan bli föremål för prövning enligt MFL medan icke-kommersiellt material 

används för att beskriva motsatsen. Olika uttryck har använts i förarbeten, doktrin och 

praxis för att sätta ord på material som kan bli föremål för prövning enligt 

marknadsföringslagstiftning. HD använder sig ofta av termen kommersiell reklam medan 

RON regelmässigt använder just termen kommersiellt material.7 Anledningen till att 

kommersiellt material används snarare än kommersiell reklam är att ”reklam” får anses 

föra tankarna till reklamfilmer och tidningsannonser på ett sätt som blir missvisande inom 

området influencer marketing. ”Reklam” ger uttryck för att gränsen mellan redaktionellt 

och kommersiellt material är knivskarp men så är inte fallet inom influencer marketing 

där gråzonerna tvärtom är många. Inom ramen för den här uppsatsen är alltså 

kommersiellt material en mer balanserad term för att beskriva framställningar som kan 

bli föremål för marknadsföringsrättslig lagstiftning.   

                                                 
5 PMD inrättades 2016 och tog då över de mål som tidigare avgjordes vid MD. 
6 Widmark, m.fl., 625. 
7 Jfr. NJA 2017 s 217 och RON:s avgörande i ärende 1707–148. 
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När det i uppsatsen hänvisas till grundlagarna eller grundlagsskydd förstås om inget annat 

anges TF och YGL samt det skydd för yttrandefriheten som ställs upp där. Det 

begränsande skydd för yttrandefriheten som ställs upp i RF lämnas alltså utanför 

definitionen. Termen samarbetsnätverk används för att beskriva en form av bolag som 

kommit att spela en viktig roll inom influencer marketing. Samarbetsnätverk fungerar 

som en sorts ”backoffice” till en influencer och assisterar denne med bl.a. teknisk och 

juridisk support vilket låter influencern fokusera på sitt kreativa skapande. Vidare 

fungerar samarbetsnätverk som en länk mellan näringslivet och influencers då de många 

gånger har ett stort antal influencers kopplade till sig och därmed kan förmedla 

marknadsföringsuppdrag och kontakt mellan parterna. Exempel på samarbetsnätverk är 

United Screens och Tourn Media. 

Termen influencer, och mer eller mindre kreativa böjningar av samma ord, återkommer 

av förståeliga skäl genom uppsatsen. Vad en influencer är för något förklaras i kapitel 2 

och mer ska inte sägas här än att den engelskspråkiga termen är så pass etablerad att det 

inte är försvarbart att använda sig av en motsvarande term på svenska.8 Även termen 

influencer marketing används och i uppsatsen ges denna term en bredare definition än att 

endast omfatta renodlad marknadsföring på internet. Istället används termen för att 

beskriva den snabbt framväxande och rättsligt ännu tämligen outforskade bransch som 

cirkulerar kring influencers. Termen används alltså för att beskriva influencer-branschen 

som helhet. 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel (2) som introducerar marknadsföring i 

sociala medier och i allmänhet influencer marketing där influencerns dubbla roller som 

opinionsbildare och marknadsaktörer berörs. I kapitlet presenteras översiktligt de lagar 

och regler som är aktuella på området. I nästa kapitel (3) analyseras gränsdragningen 

mellan marknadsföring och yttrandefrihet som den har kommit till uttryck i förarbeten, 

praxis och doktrin. Målet med kapitlet är att läsaren ska ha en klar bild av uppdelningen 

i kommersiellt och icke-kommersiellt material inför återstoden av framställningen då 

fokus skiftar till att specifikt avhandla framställningens frågeställningar. I det 

efterföljande kapitlet (4) avhandlas vilken betydelse ett formellt grundlagsskydd har vid 

den marknadsrättsliga bedömningen av om en framställning utgör kommersiellt material. 

                                                 
8 Efter avgörandet i Kissie-målet är termen influencer dessutom etablerad i domstolsvärlden. 
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I det näst sista kapitlet (5) kartläggs och bedöms olika typfall av svårbedömda situationer 

på gränsen mellan yttrandefrihet och marknadsföring inom influencer marketing. En 

avlutande kommentar i det sista kapitlet (6) utgör framställningens slutpunkt. 
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2 Marknadsföring i sociala medier 

2.1 En växande marknad 

2.1.1 Influencers som opinionsbildare 

Den 31 januari 2018 kom i och med PMD:s avgörande i Kissie-målet den första domen i 

en svensk domstol mot en influencer efter ett inlägg i sociala medier.9 I målet definierade 

domstolen en influencer som ”en mer eller mindre inflytelserik påverkare eller 

opinionsbildare som har ett nätverk av följare i sociala medier”.10 Domstolen går vidare 

med att konstatera att ”en influencer kan bl.a. använda sociala medier i olika frågor” samt 

att  ”det förekommer att en influencer skapar innehåll i sina kanaler genom att exempelvis 

tipsa om en produkt utan att få någon ersättning i form av exempelvis pengar eller 

varor.”11 En definition av en influencer hämtad från IAB Sveriges Task Force Influencer 

Marketing är ”en person som själv är avsändare av sina kanaler och har en följarskara 

som är större än bara ’vänner’ och som påverkar och engagerar sina följare över tid.12 

Grundläggande är alltså att en influencer kan påverka sina följare vilket beror på att 

följarna som regel har ett förtroende för influencern och värdesätter dennes åsikter. 

Influencern som opinionsbildare har vuxit sig större och starkare i takt med att internet 

och sociala medier har gjort det. Några av dagens mest väletablerade influencers inledde 

sina verksamheter genom att driva bloggar i mitten av 2000-talet.13 Idag verkar 

influencers utöver på bloggar även på en mängd olika sociala medier som t.ex. Instagram, 

Snapchat, Youtube, Twitter och Periscope.14 Något förenklat kan sociala medier 

beskrivas som internetbaserade tjänster som möjliggör skapande och ömsesidig delning 

av användargenererat medieinnehåll.15 En influencer har många gånger en viss inriktning 

eller fokus som t.ex. mode, matlagning eller träning och producerar innehåll i sina sociala 

medier på det temat till sina följare. Ofta uppstår en stark koppling mellan influencern 

                                                 
9 Widmark, m.fl., s 624. Domen har överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen men i 

skrivande stund har dom därifrån inte avkunnats.  
10 Mål nr PMT 11949–16, s. 29. 
11 Mål nr PMT 11949–16, s. 29. 
12 IAB Sveriges Handbok Influencer Marketing – Best practice guide 2017, s. 3. IAB Sverige är en 

organisation som samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation och arbetar för 

att främja tillväxt och skapa bra praxis. 
13 T.ex. Isabella Löwengrip (2005) och Kenza Zouiten (2006). 
14 SOU 2018:1, s. 192. 
15 Widmark m.fl., s. 621. 
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och följarna där följarna uppfattar influencern som en vän och litar på dennes omdöme.16 

Många influencers har unga följare och i dessa fall kan relationen mellan influencer och 

följare bli särskilt stark.17 Att influencers som regel har en ung följarskara går hand i hand 

med att yngre användare primärt använder sig av internet för att ta del av material som 

andra publicerar i sociala medier och dessutom själva bidra till de sociala medierna genom 

egenproducerat material.18 Detta faktum kan te sig problematiskt ur ett 

marknadsföringsperspektiv eftersom unga tenderar att lita mer på influencers omdöme 

och rekommendationer än vad vuxna följare gör.19 En influencer skiljer sig åt från en 

traditionell ”kändis” med många följare på sociala medier genom att följarna till en 

influencer har ett högre förtroende för denne och upplever att de har en annan typ av 

koppling och samband med influencern än vad de skulle ha med en kändis. Gränsen 

mellan influencer och kändis blir dock otydligare i takt med att Sveriges mest etablerade 

influencers kliver utanför de sociala medierna och skriver böcker, håller föredrag och i 

allmänhet bidrar till samhällsdebatten på ett mer traditionellt vis. 

2.1.2 Influencers som marknadsaktörer 

När tidningen Veckans Affärer 2018 för tjugonde året i rad kartlade näringslivets 

viktigaste kvinnor delade influencern Isabella Löwengrip förstaplatsen med Kerstin 

Hessius.20 Utmärkelsen visar på den starka ställning influencers har intagit i näringslivet 

och som marknadsaktörer. Löwengrip är idag en etablerad och självständig 

näringslivsaktör som driver ett flertal företag men vägen till toppen går för många 

influencers via samarbeten med näringsidkare där företaget hoppas kunna dra nytta av 

den plattform och följarskara som influencern har byggt upp. På senare år har det bland 

företag skett en kraftig tillväxt för intresset att marknadsföra sig i sociala medier.21 Med 

hjälp av sociala medier ges företag en möjlighet att kommunicera med sina kunder på ett 

annorlunda sätt än genom traditionella medier – möjligheten till dialog med konsumenten 

är större och synpunkter om ett varumärke, negativa såväl som positiva, kan få enorm 

                                                 
16 SOU 2018:1, s. 194. 
17 SOU 2018:1, s. 194. 
18 Nygren & Wadbring, s. 94. 
19 SOU 2018:1, s. 193 f. 
20 https://www.va.se/nyheter/2018/03/06/naringslivets-maktigaste-kvinnor-2018-vi-har-vagat-kliva-

fram-och-ta-plats/. Kerstin Hessius har en bakgrund som vice riksbankschef och chef för 

Stockholmsbörsen. 
21 Widmark m.fl., s. 622. 

https://www.va.se/nyheter/2018/03/06/naringslivets-maktigaste-kvinnor-2018-vi-har-vagat-kliva-fram-och-ta-plats/
https://www.va.se/nyheter/2018/03/06/naringslivets-maktigaste-kvinnor-2018-vi-har-vagat-kliva-fram-och-ta-plats/
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spridning på kort tid.22 Dialogen med konsumenten underlättas om den går vägen via en 

influencer med en trogen följarskara. Budskap om ett företags varumärken och produkter 

som kommer från t.ex. bloggar uppfattas som regel som mer trovärdiga än budskap som 

kommer från företaget via andra kanaler.23 Att personer som besitter en tillit och förmåga 

att inspirera potentiella köpare och konsumenter används i marknadsföring är egentligen 

ingenting nytt.24 Som exempel kan nämnas att boxaren Ingo Johansson fick en läskedryck 

uppkallad efter sig och deltog i marknadsföringen av denna på 1960-talet. Det har alltid 

varit avgörande för näringsidkare att nå ut med sitt budskap och sina produkter till den 

avsedda målgruppen och genom influencern erbjuds de en plattform med ett starkt 

personligt varumärke som redan har en etablerad relation med den målgrupp som 

näringsidkaren vill nå. Sedan lång tid tillbaka tenderar vi att lita mer på information som 

kommer från källor som vi har en relation till, som vänner, familj och kollegor.25 I dagens 

digitaliserade värld går det att säga att influencern har tagit plats som vår vän i sociala 

medier och därför är det naturligt för många att vända sig till denne för att få tips och råd 

när en ny stekpanna eller nya träningskläder ska inhandlas. Sammantaget är det är inte 

svårt att förstå att influencer marketing är en kraftigt eskalerade marknad. 

2.2 Det rättsliga ramverket 

2.2.1 Yttrandefriheten 

Yttrandefrihet är en princip och mänsklig rättighet som utgörs av rätten att yttra sina 

tankar och åsikter. Principens innebörd har beskrivits som att yttrandefriheten i sig inte 

behöver motiveras närmare utan att det istället är de inskränkningar av den som lagstiftare 

och andra vill aktualisera som behöver rättfärdigas.26 En princip behöver rättsliga ramar 

för att få något faktiskt genomslag och för yttrandefriheten finns regelverk både på 

internationell och nationell nivå. EU-stadgan och Europakonventionen skyddar 

yttrandefriheten inom Europas gränser och i Sverige skyddas yttrandefriheten sedan länge 

av TF och på senare tid även av RF och YGL. Det mest omfattande skyddet för 

yttrandefriheten återfinns i TF och YGL. För material som omfattas av grundlagarna råder 

den s.k. exklusivitetsprincipen vars innebörd är att ansvar inte kan utkrävas enligt vanlig 

                                                 
22 Nygren & Wadbring, s. 162. 
23 Nygren & Wadbring, s. 162. 
24 SOU 2018:1, s. 192. 
25 Weiss, s. 16. 
26 Axberger, s. 11. 
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lag.27 I TF och YGL finns särskilda regler om missbruk av yttrandefriheten, ansvarsregler 

för utgiven framställning och rättegångsregler som blir tillämpliga istället för MFL och 

RB. Avgörande för om en framställning omfattas av grundlagsskyddet är för det första 

om den faller inom grundlagarnas formella tillämpningsområde. Grundlagsskyddet är 

strikt kopplat till olika medieformer och skyddet från TF gäller t.ex. för tidningar, 

tidskrifter och böcker medan YGL har tillkommit för att skydda yttranden i bl.a. radio, tv 

och annat medieinnehåll som innehållet på DVD-skivor och i vissa fall på internet.28 

Faller ett yttrande inom ramen för det formella tillämpningsområdet är utgångspunkten 

att framställningen omfattas av grundlagsskyddet.29 Det andra hinder som behöver 

passeras för att en framställning ska omfattas av grundlagsskyddet är att den behöver falla 

inom det materiella tillämpningsområdet. Syftet med TF är enligt portalparagrafen att 

”säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” och framställningar som 

har ett annat syfte än detta omfattas inte av det materiella tillämpningsområdet.30 Hade 

grundlagsskyddet enbart varit beroende av vilken medieform en framställning är 

producerad i hade det överhuvudtaget inte varit möjligt att ingripa mot kommersiellt 

material med marknadsföringslagstiftning. Sådana ingrepp möjliggörs dock tack vare 

(eller på grund av) det materiella tillämpningsområdets tröskel. Vissa förespråkare har på 

detta tema propagerat för en strikt tolkning av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

T.ex. har tidigare regeringsrådet Petrén anfört att TF 1 kap. 1 § enligt sin ordalydelse inte 

ger någon grund för ett ”onyanserat avskiljande av alla vad som kan kallas kommersiell 

reklam från det meningsutbyte och den upplysning som avses i paragrafen”.31  

2.2.2 Marknadsföringslagen 

MFL har de tre huvudsakliga uppgifterna att skydda konsumenterna, näringsidkarna och 

samhällsintresset av en fungerande konkurrens.32 Lagen är teknikneutral och tillämplig 

på det vidsträckta begreppet marknadsföring.33 Vad som faller inom begreppet avhandlas 

i majoriteten av uppsatsens kapitel och mer om saken ska inte sägas här. Något behöver 

dock sägas om vem som bär ansvaret för (otillbörlig) marknadsföring. Enligt 2 § MFL är 

                                                 
27 TF 1 kap. 3 § samt YGL 1 kap 4 §. 
28 Axberger, s. 29. Frågan om när en influencers framställningar omfattas om skyddet på internet 

avhandlas i kapitel 4. 
29 Axberger, s. 36. 
30 Warnling-Nerep & H. Bernitz, s. 43. 
31 Prop. 1978/79:2, s. 82. 
32 Bernitz (2013), s. 39 f. 
33 Se 2 och 3 §§ MFL samt Levin, s. 19. 
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lagen tillämplig huvudsakligen då näringsidkare marknadsför sig själva. När en 

influencer genom någon form av samarbete med en näringsidkare marknadsför dennes 

produkter är det inte fråga om en näringsidkare som marknadsför sig själv utan istället 

om en influencer som marknadsför någon annan. Enligt 23 § MFL är det möjligt att rikta 

ett förbud om otillbörlig marknadsföring inte bara mot näringsidkaren själv utan även mot 

”annan som handlar på näringsidkarens vägnar” eller ”var och en som i övrigt väsentligt 

har bidragit till marknadsföringen”. Det är på detta vis som det är möjligt att hålla en 

influencer ansvarig för marknadsföring av annan som denne publicerar i sina sociala 

medier. Just förbud (förenat med vite) har sedan länge varit den huvudsakliga 

marknadsföringsrättsliga sanktionen mot otillbörlig marknadsföring.34 En annan sanktion 

som erbjuds av MFL är att enligt 24 § ålägga en näringsidkare som vid sin marknadsföring 

låtit bli att lämna väsentlig information att göra det. Ett sådant åläggande kan på samma 

sätt som vid ett förbud riktas mot en influencer. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

bryter mot ett förbud eller åläggande ska enligt 37 § ersätta den skada som därigenom 

uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare. All marknadsföring ska 

enligt 9 § utformas så att det är tydligt att det rör sig om marknadsföring och enligt andra 

stycket ska det tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Dessa krav på 

reklamidentifiering och sändarangivelse är desamma oavsett vilket medium som används 

och det åligger alltså en influencer som publicerar kommersiellt material i sociala medier 

att uppfylla dem.  En följd av att MFL är teknikneutral är att den är tillämplig i sociala 

medier och samma regler gäller där som vid marknadsföring i traditionella medier.35 Ett 

särskilt problem med marknadsföring i sociala medier är att samarbeten mellan företag 

och influencers många gånger resulterar i att kommersiellt material får stor spridning utan 

att det tydligt framgår att det handlar om marknadsföring och vem som ligger bakom 

den.36 

2.2.3 ICC:s regelverk, RO och RON 

På reklamområdet spelar näringslivets självreglering och egenåtgärder en viktig roll och 

den viktigaste formen av självreglering är ICC:s regelverk. ICC har som huvudsyften att 

bl.a. främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens, verka för harmonisering och 

förenkling av regler och rutiner i internationell handel och skapa självreglering genom 

                                                 
34 Levin, s. 213. 
35 Widmark m.fl., s. 624. 
36 Widmark m.fl., s. 623. 
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uppförandekoder som sätter etiska standarder.37 Regelverket fungerar i tandem med 

lagstiftningen eftersom den allmänt hållna generalklausulen i 5 § MFL (marknadsföring 

ska stämma överens med god marknadsföringssed) sedan lång tid tillbaka främst får sitt 

innehåll mot bakgrund av ICC:s regelverk.38 Det som i MFL kallas marknadsföring kallas 

i ICC:s regelverk för marknadskommunikation men definitionerna är så gott som 

likalydande. Enligt inledningen av ICC:s regelverk ska regelverket tolkas mot bakgrund 

av gällande nationell lagstiftning.39 MD har i sin praxis ofta åberopat ICC:s regler och de 

har därmed fungerat som ett viktigt tolkningsunderlag sedan 1970-talet.40  

Stiftelsen RO är näringslivets självreglering och prövar anmäld reklam enligt ICC:s 

regelverk.41 RO fattar själv friande eller fällande beslut i uppenbara fall medan mer 

komplicerade ärenden avgörs av överprövningsinstitutet RON. Verksamheten saknar 

sanktioner men ett fällande avgörande i RON kan generera publicitet och uppmärksamhet 

som ett företag vanligtvis vill undvika. RO:s verksamhet har dessutom ett starkt stöd i det 

svenska näringslivet vilket rimligtvis ger ytterligare legitimitet åt RON:s avgöranden.42  

  

                                                 
37 SOU 2018:1, s. 112. 
38 Bernitz (2013), s. 55. 
39 ICC:s regelverk, s. 4. 
40 Bernitz (2013), s. 55. 
41 RO har även möjlighet att inleda ärenden på eget initiativ men i praktiken inleds huvuddelen av alla 

ärenden efter anmälan. 
42 Se Bernitz (2013), s. 58 och Widmark m.fl., s. 625. 
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3 Kommersiellt och icke-kommersiellt material 

3.1 På gränsen mellan yttrandefrihet och marknadsföring 

3.1.1 Grundproblematiken 

Syftet med marknadsföringslagstiftningen är att skydda konsumenter, näringsidkare och 

intresset av en väl fungerande konkurrens.43 Syftet uppfylls genom att det allmänna eller 

en enskild utnyttjar någon av de sanktioner som MFL erbjuder för att ingripa mot 

otillbörlig marknadsföring. De tre huvudtyper av sanktioner som står till buds är förbud 

och ålägganden (normalt förenade med vite), marknadsstörningsavgift och skadestånd. 

På ett eller annat sätt går det alltså med marknadsföringslagstiftning att sätta stopp för 

marknadsföring som är otillbörlig. I Sverige såväl som internationellt finns dock ett 

välutvecklat skydd för yttrandefriheten som tillförsäkrar var och en möjligheten att yttra 

sina tankar och åsikter för att bidra till opinionsbildning och nyhetsförmedling. I Sverige 

skyddas framför allt yttrandefriheten genom TF och YGL som utgör exklusiva regelverk 

för material som faller inom deras skyddsområden. Marknadsföring och reklam kan 

många gånger utöver att föra ut ett kommersiellt budskap även bidra till sådan debatt och 

opinionsbildning som yttrandefrihetsgrundlagarna har till uppgift att skydda. 

Marknadsföring och yttrandefrihet är alltså inte två skilda cirklar utan områdena 

överlappar tvärtom varandra till stor del. För att försäkra sig om en rättstillämpning som 

inte ter sig oacceptabel ur yttrandefrihetsrättslig synpunkt kan ingripanden enligt 

marknadsföringslagstiftning därför endast ske mot kommersiellt material. Det var 

marknadsföringslagstiftningens förhållande till grundlagarna som tvingade igång 

debatten om vad som egentligen utgör kommersiellt material i samband med 1970 års 

MFL.44 Förarbetena till 1970 års MFL är en lämplig utgångspunkt för att förstå hur 

gränsdragningen mellan marknadsföring och yttrandefrihet idag påverkar influencer 

marketing och grundlagsskydd i sociala medier. Detta eftersom det i grunden inte är 

                                                 
43 Bernitz (2013), s. 39 f. 
44 Att regeringen gärna hade lämnat frågan om den här sortens begränsningar i den nya 

marknadsföringslagen därhän skvallrar departementschefens något gäckande uttalande i 
propositionen (prop. 1970:57 s. 65) om: ”Det är uppenbarligen av utomordentligt stor vikt att lagen 

inte tillämpas på ett sådant sätt att den kommer i konflikt med tryckfrihetens principer (mina 

kursiveringar).” 
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någon skillnad mellan de marknadsrättsliga regler som gäller för marknadsföring på 

sociala medier och de som gäller för marknadsföring i traditionella medier.45 

3.1.2 Förarbetena till 1970 års MFL 

Till grund för 1970 års MFL ligger utredningen om illojal konkurrens och dess 

betänkande utgjorde ett tämligen angreppslystet förslag till marknadsföringslag enligt 

vilket det hade varit möjligt att göra långtgående ingrepp mot olika former av otillbörlig 

marknadsföring. Enligt utredningen borde en framställnings ändamål vara det väsentliga 

vid bedömningen av vilket material som skulle kunna bli föremål för prövning.46 

Utredningen avhandlade syftet med säljverksamhet och kom fram till att för reklam och 

liknande material var framställningen inte ”ett mål i och för sig”. Målet med 

säljverksamhet ansågs istället vara att öka egen eller minska annan näringsidkares 

marknadsandel.47 Det betonades att reklam inte var en åsiktsyttring eller en upplysning 

som endast har ett kritiskt eller informativt syfte, det vill säga sådant material som 

grundlagarna traditionellt sett var uppsatta för att skydda. Eftersom utredningen menade 

att det primära syftet med marknadsföring var att främja kommersiella intressen snarare 

än det fria meningsutbytet i samhället ansågs det alltså inte som problematiskt att den 

föreslagna marknadsföringslagen möjliggjorde omfattande ingrepp mot olika typer av 

framställningar. Det framhölls att det i vissa fall skulle kunna vara mycket svårt att skilja 

en åsiktsyttring från en konkurrenshandling men den gränsdragningen var utredningen 

beredd att överlämna till rättstillämpningen.48 Det utredningen menade med 

konkurrenshandling var troligtvis en sådan framställning som avsåg att marknadsföra 

produkter eller på annat sätt bidra till kommersiell omsättning. 

Utredningens förslag fick en del kritik av remissinstanser som manade till försiktighet när 

det kommer till att med vanlig lag möjliggöra ingrepp mot material som föll inom TF:s 

formella tillämpningsområde. Svenska Tidningsutgivareföreningen menade t.ex. att 

ingrepp enligt den föreslagna lagen bara borde vara möjligt om en framställning 

uppenbarligen saknade betydelse för information eller opinionsbildningen.49 Regeringen 

tog till sig av kritiken och la fram ett förslag som var mer nyanserat än det som 

                                                 
45 Widmark m.fl., s. 624. 
46 SOU 1966:71, s. 87. 
47 SOU 1966:71, s. 87. 
48 SOU 1966:71, s. 87 f. 
49 Prop. 1970:57, s. 55 ff. 
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presenterades i utredningen. Departementschefen framhöll att om det endast var syftet 

med marknadsföringen som var avgörande för vilket material det var möjligt att ingripa 

mot skulle ingrepp möjliggöras mot sådana framställningar som förvisso hade syftet att 

öka en näringsidkares marknadsandel men samtidigt saknade direkt samband med dennes 

näringsverksamhet.50 Som exempel lyftes fram upplysningar om en näringsidkares 

religion, politiska åskådning eller personliga förhållanden.51 Meddelanden av detta slag 

var typiskt sett av sådan art att TF blev exklusivt tillämplig och regeringen ville undvika 

en rättstillämpning som naggade tryckfriheten i kanten. Grunden för att ett ingripande 

skulle vara möjligt inom TF:s formella tillämpningsområde utan stöd i TF var att det rörde 

sig om åtgärder av utpräglat kommersiell natur, som inte avsåg nyhetsförmedlingen eller 

åsiktsbildningen i samhället.52 Lösningen som presenterades blev därför att ingripanden 

skulle vara möjligt mot sådana framställningar som inte endast hade ett kommersiellt 

syfte utan även rent kommersiella förhållanden till föremål.53 Framställningar behövde 

alltså med andra ord  avse en näringsidkares affärsverksamhet eller där tillhandahållna 

varor och tjänster för att kunna bli föremål för 1970 års MFL. Det framhölls även att 

ingrepp inte borde kunna vara möjliga mot reklam som var inriktad på att bibringa 

allmänheten vissa allmänna värderingar eller påverka dess allmänna beteende i viss 

riktning.54 

3.1.3 Andra förarbeten av intresse 

Sverige har tagit sig igenom ett antal marknadsföringslagar sedan 1970 men 

utgångspunkten för vad som möjliggör ingrepp inom grundlagarnas formella 

tillämpningsområde har i stort sett varit densamma. Redan 1975 ersattes 1970 års MFL 

av 1975 års dito men den nya lagen kan inte ha ansetts innebära någon förändring rörande 

vilka framställningar som kunde bli föremål för marknadsföringsrättslig prövning. Det 

nya i lagen var snarare en generalklausul om informationsplikt och en annan om förbud 

mot försäljning m.m. av farliga och tjänliga varor.55 Rörande gränsdragningen mot 

yttrandefrihet hänvisades i propositionen till 1970 års förarbeten och det konstaterades att 

vad som i och för sig möjliggjorde ingrepp var att det rörde sig om åtgärder av utpräglad 

                                                 
50 Prop. 1970:57, s. 65 ff. 
51 Prop. 1970:57, s. 65 ff. 
52 Prop. 1970:57, s 66. 
53 Prop. 1970:57, s 67. 
54 Prop. 1970:57, s. 67. 
55 Prop. 1994/95:123, s. 35 



23 

 

kommersiell natur som inte avsåg nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen i 

samhället.56 När 1995 års MFL lanserades hade Sverige i tillägg till TF fått skydd för 

yttrandefriheten i andra medier av YGL men i propositionen berördes endast gränsen 

gentemot TF. Det konstaterades att av tidigare lagstiftningsärenden och praxis på området 

framgick klart att kommersiell reklam i viss utsträckning skyddas av TF, bl.a. när 

reklammeddelandet var att hänföra till nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen i 

samhället.57 Det nämndes även indirekt att det som möjliggjorde ingrepp enligt 

marknadsföringslagstiftning var att det i dessa fall rörde sig om material av kommersiell 

natur med rent kommersiella förhållanden till föremål.58 Som nämnts ovan är MFL ett 

införlivande av ett EU-direktiv på området och Sverige fann det lämpligast att genomföra 

direktivet i form av en helt ny lag snarare än att anpassa då gällande 1995 års MFL.59 I 

propositionen till MFL nämns att allmän enighet råder om att efterhandsingripanden är 

möjliga mot framställningar som är av utpräglat kommersiell natur och har rent 

kommersiella syften och som är otillbörliga mot konsumenter och näringsidkare.60 

Utöver MFL möjliggörs ingrepp mot marknadsföring även enligt namn- och bildlagen. I 

propositionen till lagen framhålls att ”den omständigheten att ett reklammeddelande har 

till förstahandssyfte att få till stånd en privaträttslig uppgörelse av ekonomisk natur kan 

icke tas till intäkt för att meddelandet saknar betydelse med hänsyn till den allmänna 

meningsbildningen”.61 

3.1.4 Några slutsatser 

Som framgår av Svenska Tidningsutgivareföreningens kritik var det vid införandet av 

1970 års MFL en känslig fråga att det genom vanlig lag skulle möjliggöras ingrepp mot 

framställningar som föll inom TF:s formella tillämpningsområde. Sverige har en lång 

tradition av att skydda yttrandefriheten i vissa medier enligt ordningen i TF och därför 

behövde möjligheten till ingrepp mot framställningar i sådana medier som skyddas 

berättigas. Lösningen blev att visst material ansågs falla utanför det materiella 

tillämpningsområdet och ingrepp var därför i och för sig möjliga.62 I stort sett gäller än 

                                                 
56 Prop. 1975/76:34, s. 54 f. 
57 Prop. 1994/95:123, s. 85. 
58 Prop. 1994/95:123, s. 85. 
59 Bernitz (2013), s. 15. 
60 Prop. 2007/08:115, s. 58. 
61 Prop. 1978/79:2, s. 80. 
62 Det material som faller utanför det materiella tillämpningsområdet är vad som kallas kommersiellt 

material i den här uppsatsen. 
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idag de riktlinjer som sattes upp av lagstiftaren i propositionen till 1970 års MFL. De 

exakta ordvalen varierar något mellan förarbetena men sammantaget framgår att ingrepp 

med marknadsföringslagstiftning är möjliga mot framställningar av kommersiell natur, 

ett rekvisit som är uppbyggt av beståndsdelarna kommersiellt syfte och rent kommersiella 

förhållanden till föremål.63 Det är dessa rekvisit som framhålls som avgörande i aktuell 

doktrin på området.64 När det i den här framställningen hänvisas till kommersiellt material 

avses alltså en framställning som har kommersiellt syfte och rent kommersiella 

förhållanden till föremål. Även om ett potentiellt kommersiellt meddelande skulle vara 

publicerat på sådant vis att den faller utanför det formella tillämpningsområdet behöver 

det ha kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål för att de facto 

utgöra marknadsföring. Av de två delarna i kommersiell natur är det rekvisit som vid en 

första anblick är svårast att komma underfund med rent kommersiella förhållanden till 

föremål. Det förklarades i propositionen till 1970 års MFL som att det måste finnas ett 

samband mellan meddelandet och en näringsverksamhet samt att meddelandet ska avse 

en näringsidkares affärsverksamhet eller där tillhandahållna varor och tjänster. I doktrin 

har rekvisitet beskrivits som att inte endast syftet utan även innehållet ska vara 

kommersiellt för att en framställning ska utgöra kommersiellt material.65 Rekvisitet 

förstås troligtvis bäst mot bakgrund av utredningen om illojal konkurrens förslag – endast 

ett kommersiellt syfte räcker inte utan det måste finnas en koppling till den kommersiella 

och avsättningsfrämjande näringsverksamheten. Framställningen måste alltså enligt 

förarbetena vara tydligt förankrad i en näringsidkarens affärsverksamhet eller utbud för 

att utgöra kommersiellt material.  Det går att tänka sig många typer av meddelanden från 

en näringsidkare då ett kommersiellt syfte kan fastställas men om det inte går att finna 

den nödvändiga kopplingen till den kommersiella och avsättningsfrämjande 

verksamheten utgör alltså inte en viss framställning kommersiellt material. I vissa fall kan 

kopplingen finnas men om budskapet ifråga är av tillräckligt stor betydelse för 

åsiktsbildningen och nyhetsförmedlingen i samhället faller det ändå utanför MFL:s 

tillämpningsområde – man talar då om icke-kommersiell marknadsföring.66 Exempel på 

sådan icke-kommersiell marknadsföring är t.ex. religiösa budskap och politisk 

propaganda.67 Sådana budskap kan förvisso gynna ekonomiska intressen faller ändå 

                                                 
63 Se Axberger (1984), s. 62. 
64 Se t.ex. Bernitz (2013), s. 66. 
65 Svensson m.fl., s. 64. 
66 Se Axberger (1984), s. 62. 
67 Bernitz (1997), s. 85 f. 
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utanför MFL:s tillämpningsområde eftersom de är så viktiga för opinions- och 

åsiktsbildningen i samhället. 

3.2 Syfte och föremål i praxis 

3.2.1 Rent informativa framställningar 

I ett antal fall har ingripanden enligt MFL aktualiserats gentemot framställningar som 

snarast är av rent informativ, om än ibland tämligen provocerande, karaktär. I sådana fall 

har det visat sig att skyddet för yttrandefriheten sträcker sig långt, förutsatt att den 

nödvändiga kopplingen till kommersiell och avsättningsfrämjande verksamhet saknas. 

Ett exempel är MD 2005:18 där företaget Contura ville förbjuda PlastikKirurgiCentrum 

(PKC) från att vid sin marknadsföring på olika sätt använda text som varnade för den 

medicintekniska produkten Aquamid, en produkt som Contura tillhandahöll för 

försäljning. Domstolen konstaterade att den framställning som av Contura påstods utgöra 

marknadsföring var placerad på företagets hemsida. En läkare och företrädare för PKC 

hade i framställningen varnat allmänheten för en produkt han ansåg otillräckligt testad för 

att användas av den större allmänheten. Uttalandet gjordes på PKC:s hemsida där 

marknadsföring för företagets produkter förvisso förekom, men domstolen framhöll att 

de aktuella uttalandena hade gjorts i en separat notis och inte innehöll något direkt 

säljbudskap och inte heller någon jämförelse med motsvarande preparat som PKC 

använde. Syftet med framställningen ansågs därför i första hand vara opinionsbildande 

och bedömdes därför inte vara av kommersiell natur. Fallet har framhållits som ett 

exempel på att grundlagsskyddet äger företräde framför ingrepp enligt MFL i tveksamma 

fall.68 Det ska dock framhållas att grundlagsskyddet i strikt mening inte var tillämpligt 

efter som framställningen var publicerat på internet på sådant vis att det föll utanför det 

formella tillämpningsområdet.69 I och med att grundlagsskyddet inte var tillämpligt i 

strikt mening kan fallet snarare ses som ett exempel en framställning för att kunna bli 

föremål för MFL:s tillämplig de facto behöver utgöra marknadsföring. Att på ett allmänt 

plan och utan koppling till kommersiell och avsättningsfrämjande verksamhet förmedla 

åsikter om en viss produkt faller inom ramen för opinionsbildning och kan således göras 

även av företag utan att framställningen klassas som kommersiellt material.  

                                                 
68 Levin, s.37. 
69 Mer om detta i kapitel 4. 
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Utfallet blev liknande i MD 2007:31 där Greenpeace hade yrkat på att Vattenfall skulle 

förbjudas att använda uttrycket koldioxidfri i sin marknadsföring på internet. Det material 

som hade åberopats av Greenpeace var pressmeddelanden, årsredovisningar och 

nyhetsartiklar. Domstolen menade att material av sådant slag inte primärt kunde anses ha 

ett avsättningsfrämjande syfte utan att det istället rörde sig om allmän information som 

syftade till att informera om bolagets verksamhet och dess syn på vilka åtgärder som 

behövde vidtas med anledning av klimatförändringarna. Det betonades i domskälen att 

det i materialet saknades någon direkt eller indirekt uppmaning till potentiella kunder att 

förvärva Vattenfalls produkter. Mot en sådan bakgrund gjorde MD bedömningen att det 

anmälda materialet inte utgjorde marknadsföring och att det följaktligen inte var möjligt 

att ingripa enligt MFL.  

Att yttrandefrihetsrättsliga aspekter kan spela in även i bedömningen av om en 

framställning som har konstaterats vara marknadsföring är otillbörlig framgår av MD 

1981:5. KO hade väckt talan mot en annons för McDonald’s med rubriken ”Idag serverar 

Stockholms skolor lapskojs” och hävdat att annonsen var otillbörlig och stred mot 

generalklausulen i MFL genom att brista i socialt ansvar. MD prövade otillbörlighetstalan 

och uttalade att ”av hänsyn till yttrandefriheten bör inte utan tungt vägande skäl 

ingripande med stöd av marknadsföringslagen ske mot kommersiella budskap på den 

grunden att däri förekommer formuleringar som kan uppfattas som uttryck för andra 

samhällsvärderingar än de rådande.”  

Ett avgörande som belyser skillnaden mellan rent informativa och kommersiella 

meddelanden är MD 2003:10. Tryckeribolaget Ljusnan yrkade att Hälsingetidningar 

skulle förbjudas att i sin marknadsföring använda ovederhäftiga påståenden om en tidning 

som Hälsingetidningar gav ut. Påståendena gällde tidningens ålder, upplaga och räckvidd. 

MD fann att något kommersiellt syfte inte gick att urskilja ur uppgifterna om tidningens 

ålder och upplaga, vare sig direkt eller indirekt. Texten ifråga återfanns under en flik på 

hemsidan under rubriken ”Historik” med en historisk redogörelse om tidningen, 

ägarförhållanden, samarbetspartners etc. Bedömningen blev dock annorlunda vad det 

gällde uppgiften om tidningens räckvidd. Denna uppgift inhämtades under avsnittet 

”Annonsera i kuriren – vi hjälper dig” tillsammans med information om hur många 

invånare i kommunen som nåddes av en annons i tidningen. Eftersom texten 

uppenbarligen riktade sig till annonsörer ansågs den ha ett kommersiellt syfte och rent 

kommersiella förhållanden till föremål. Skillnaden som gjordes mellan påståendena om 
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tidningens ålder, upplaga och räckvidd är ett exempel i praktiken på att det krävs rent 

kommersiella förhållanden till föremål för att en framställning ska kunna bli föremål för 

prövning enligt MFL.  

MD:s praxis om rent informativa framställningar är särskilt intressant när det kommer till 

influencers och marknadsföring i sociala medier eftersom potentiellt kommersiella 

meddelanden i sociala medier ofta blandas med opinionsbildande inslag. Som framgår av 

rättsfallen på området har MD varit tämligen liberala med att hävda frånvaro av 

kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål när inslag av 

opinionsbildning och nyhetsförmedling gjort sig påminda. T.ex. menar domstolen i 2003 

års fall helt att det helt saknas kommersiellt syfte bakom publiceringen av uppgifterna om 

tidningens ålder och upplaga vilket det kan finnas anledning att ifrågasätta. Syftet att 

publicera uppgifterna skulle enligt min mening mycket väl ha kunnat vara kommersiellt 

då tidningen genom publiceringen kan ha hoppats att uppgifterna skulle attrahera 

prenumeranter som tilltalas av tidningens historia. Oaktat syftet krävs dock kopplingen 

till den kommersiella och avsättningsfrämjande verksamheten och den saknades som sagt 

förutom vad det gällde uppgifterna om tidningens räckvidd under ”Annonsera i kuriren”. 

Av rättsfallen får dock anses framgå att det på ett allmänt plan är möjligt att ”berätta sin 

historia” eller presentera en åsikt utan att framställningen klassas som kommersiellt 

material. Saken har även uttryckts som att det är möjligt att knyta an ett meddelande till 

sin egen verksamhet utan att meddelandet utgör kommersiellt material men att 

bedömningen blir en annan om meddelandet knyter an till produkter eller tjänster som 

finns tillgängliga på marknaden.70 Om meddelandet knyter an till produkter eller tjänster 

kan saken förklaras som att den nödvändiga kopplingen till den kommersiella och 

avsättningsfrämjande verksamheten uppstår. Att meddelanden som är av rent informativ 

karaktär faller utanför MFL:s tillämpningsområde får anses vara ett resultat av att sådana 

yttranden faller in under åsikts- och nyhetsförmedlingen i samhället även om historien 

eller åsikten de facto gynnar företaget i dess marknadsföring.71 Det faktum att det är ett 

företag som publicerar uttalandena innebär alltså inte utan vidare att det rör sig om ett 

meddelande av kommersiell natur.72 Sammantaget har alltså även ett företag 

yttrandefrihet och det krävs att ett meddelande är tydligt förankrat i den kommersiella och 

                                                 
70 Se prop. 1970:57, s 67 och SvJT 2015 s 204. 
71 Jfr t.ex. MD 2005:18 och prop. 1978/79:2, s. 80. 
72 Se här även Eltell & Åberg, s. 30 
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avsättningsfrämjande verksamheten för att ett meddelande som har någorlunda tydliga 

inslag av opinionsbildning eller åsiktsförmedling ska anses utgöra kommersiellt material. 

En sådan koppling kan uppstå om meddelandet, likt i 2003 års fall, presenteras 

tillsammans med en uppmaning till att förvärva produkter eller tjänster.  

3.2.2 Blandade meddelanden 

Ett återkommande problemområde är framställningar där ren information blandas med 

kommersiella uppmaningar. Ett tidigt avgörande där denna problematik ställdes på sin 

spets är NJA 1977 s 751 där HD fick ta ställning till en resningsansökan efter att MD 

hade ingripit enligt MFL mot en framställning som dels innehöll information om att 

kedjorna VIVO och Favör ägdes av ”redarkapitalet” dels en uppmaning till att istället 

handla på Konsum. Informationen om ägarförhållandena var av sådant slag att den 

skyddades av TF medan det i vanliga fall hade varit möjligt att göra ingrepp mot den rena 

annonsdelen enligt MFL. Informationen och annonsen presenterades dock tillsammans 

som en helhet vilket gav upphov till frågan om hela meddelandet skulle anses vara en 

annons eller om meddelandet till sin helhet var skyddat av TF. HD löste problemet genom 

att till viss del ”slinka ut bakvägen”. Domstolen menade att frågan om meddelandet i 

annonsdelen föll inom eller utom ramen för TF kunde vara föremål för delade meningar 

och att MD:s beslut att pröva talan enligt MFL i vart fall inte kunde anses vara uppenbart 

stridande mot lag (en förutsättning för resning enligt 58 kap. RB) och lämnade därför 

resningsansökan utan bifall. MD:s beslut att ingripa enligt MFL mot ett blandat 

meddelande där skillnaden mellan de olika företagen i fråga om återbäringsförmåner inte 

gick att bryta ut från delen som var ägnade att påverka läsarnas attityd om företagen stod 

sig alltså.73 I en situation med blandande meddelanden kommer det alltid bli nödvändigt 

att göra en bedömning i det enskilda fallet men 1977 års fall ger i alla fall den viktiga 

informationen att det inte utan vidare går att ”MFL-säkra” sin marknadsföring genom att 

helt enkelt inkludera opinionsbildande information i en annons. Detta är viktigt att ha med 

sig när gränsdragningen görs i sociala medier. Det har framhållits att i de fall där det är 

möjligt att särskilja olika textpartier inte föreligger något hinder mot att behandla de olika 

momenten var för sig.74 En otillbörlig annons som är placerad på en helsida med olika 

                                                 
73 MD 1977:1. 
74 SvJT 1980, s. 33. 
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annonsmeddelanden är alltså inte att anse som ett blandat meddelande om den går att 

”bryta ut” från övriga annonser.  

Ett fall där ett blandat meddelande har prövats utanför MFL:s område är NJA 1999 s. 749 

då namn- och bildlagen aktualiserades. Sista sidan av ett nummer av herrtidningen 

Aktuell Rapport visade en bild av skådespelaren Robert Gustafsson glatt läsandes 

mittuppslaget av tidningen i fråga (som vanligtvis innehöll en erotisk bild) tillsammans 

med texten ”Bättre än Björnes magasin”. Skådespelaren tillsammans med allmän 

åklagare ville döma till ansvar enligt namn- och bildlagen medan den ansvarige utgivaren 

anförde att bilden på baksidan utgjorde en del av tidningens redaktionella material och att 

ansvar därför endast kunde utkrävas enligt TF. HD framhöll att reklam i tryckt skrift i och 

för sig föll under TF men att allmän enighet torde råda om att ingripanden mot 

reklamåtgärder kan ske utanför TF:s regler i fall då åtgärderna är av utpräglat kommersiell 

natur, dvs. har vidtagits i kommersiell verksamhet, i kommersiellt syfte och har rent 

kommersiella förhållanden till föremål. I det aktuella fallet menade majoriteten att 

baksidan förvisso till stor del liknade det redaktionella materialet inne i tidningen men 

framhöll också att texten och bilden försetts med uppgift om tidningens pris och att 

tidningen utkom varje vecka, vilket framhävde att det rörde som en framställning av 

utpräglat kommersiell natur, ansvar utkrävdes därför enligt namn- och bildlagen. Ett 

justitieråd var skiljaktig och medgav förvisso att det fanns marknadsföringsmässiga inslag 

i bilden men ville framhäva den nära kopplingen mellan baksidan och det redaktionella 

innehållet i tidningen vilket enligt dissidenten gjorde att reklambudskapet framkom 

mindre tydligt. Därtill framhöll det skiljaktiga justitierådet att bilden inte hade tagits i 

reklamsyfte utan hade tagits i anslutning till ett TV-program och därefter sålts till 

tidskriftens redaktion, vilket enligt dissidenten innebar att det kommersiella syftet 

framträdde mindre tydligt. 

Ett sista fall som belyser problemområdet blandade meddelanden är NJA 2001 s 319. En 

annons om snus hade förbjudits enligt MFL. I TF 1 kap. 9 § finns ett stadgande som 

uttryckligt anger att det utan hinder av TF är möjligt att förbjuda kommersiell annons som 

används vid marknadsföring av alkohol eller tobak. Frågan i målet var om annonsen i 

fråga föll under undantaget i TF 1 kap. 9 § och därför kunde angripas med MFL eller om 

annonsen föll utanför bestämmelsens område och därmed var grundlagsskyddad. 

Meddelandet i annonsen bestod delvis av ren information som att snus är livsmedel och 
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inte innehöll krossat glas.75 HD konstaterade att den aktuella annonsen handlade om 

företaget och om snus och att det därför inte kunde råda någon tvekan om att annonsen 

var avsedd för att främja avsättningen av företagets varor. HD konstaterade vidare att 

annonsen förvisso innehöll information av sådant slag som normalt sett skyddades av TF 

men anförde att om detta utan vidare medförde att annonsen i sin helhet skulle falla 

utanför undantaget i TF 1 kap. 9 § skulle undantaget i praktiken förlora att betydelse, 

eftersom reklam alltid innehåller eller kan tillföras uppgifter av sådant slag. Ingripandet 

enligt MFL hade alltså inte varit uppenbart stridande mot lag. Avgörandet kan ses som 

ytterligare ett exempel på att det inte utan vidare går att ta sig in i grundlagarnas exklusiva 

ansvarssystem genom att inkludera opinionsbildande information i kommersiellt 

material. Ett justitieråd var dock skiljaktig och menade att vid oklarhet eller tveksamhet 

beträffande gränsdragningen mellan reklam och annan framställning borde 

grundlagsskyddet enligt TF ges företräde. Enligt dissidenten var meddelandet blandat på 

ett sådant sätt att det inte gick att särskilja de olika delarna från varandra och i ett sådant 

fall borde meddelandet anses vara skyddat av TF. En sådan princip borde enligt 

dissidenten upprätthållas även om risken för ett ökat antal svårbedömda annonser kunde 

förutses. De skiljaktiga meningarna i detta fall såväl som i NJA 1999 års fall får anses ge 

uttryck för åsikten att särskild hänsyn till grundlagsskyddet måste tas när bedömningen 

görs inom det formella tillämpningsområdet. 

3.2.3 Löpsedelundantaget 

Det första HD-fallet efter 1970 års MFL där marknadsföringslagstiftningen gräns mot 

yttrandefriheten avhandlades är ett av de i efterhand mest omtalade på området och det 

där en löpsedels dubbla funktioner för första gången var föremål för diskussion – NJA  

1975 s 589. MD hade efter yrkande av KO meddelat ett förbud för ett bolag att vid 

marknadsföringen av tidningen Helg-Extra vilseleda köpare av tidningen om dess 

innehåll. Grunden var att tidningens löpsedel hade en grovt missvisande beskrivning av 

tidningens innehåll. På löpsedeln förekom texten ”Årets skandal” som avsåg en artikel 

om Rikspolisstyrelsens agerande i samband med EM i bilrally för poliser precis ovanför 

en ruta med texten ”100 000 sparare lurade” som avsåg en artikel om Allmänna 

Sparbankens konkurs 1929. Helhetsintrycket av löpsedeln blev alltså vilseledande för en 

konsument som inte studerade innehållet i tidningen närmare. Bolaget försvarade sig med 

                                                 
75 Det figurerade vid tillfället många myter om snus som var någorlunda allmänt spridda. 
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att MD var obehörig att pröva frågan på grund av TF:s exklusiva tillämplighet. HD hade 

att ta ställning till en löpsedels dubbla syften – dels att ange tidningens innehåll och väcka 

intresse för tidningen, dels att den utgör ett viktigt led i tidningens marknadsföring. Syftet 

med löpsedeln kunde alltså beroende på tolkning anses vara av både opinionsbildande 

och kommersiell karaktär. HD:s svar blev att en löpsedel inte utan vidare kan jämställas 

med en sedvanlig annons eller i allmänhet sägas vara av utpräglat kommersiell natur med 

rent kommersiella förhållanden till föremål. Domstolen framhöll att löpsedeln föll under 

reglerna för periodisk skrift och att den därför typiskt sett är att uppfatta som ett led i den 

nyhets- och åsiktsförmedling som omfattas av grundlagsskyddet. Att den aktuella 

löpsedeln på ett missvisande sätt hade antytt tidningens innehåll ändrade inte detta faktum 

och MD hade därför agerat felaktigt när domstolen ingripit mot framställningen med 

marknadsföringslagstiftning. Löpsedeln var enligt HD inte kommersiellt material. 

Domstolen öppnade dock för att en löpsedel i undantagsfall skulle kunna falla utanför 

TF:s skyddsnät. Rättsfallet kan sägas visa på en viss respekt för att en 

marknadsföringsrättslig bedömningen gjordes inom ramen för grundlagarnas formella 

tillämpningsområde. Dessutom utgör rättsfallet ett tidigt typexempel som visar att 

uppdelningen i kommersiellt/icke-kommersiellt material inte är en lika enkel uppdelning 

som annons kontra redaktionellt material. 

1975 års fall lade ner grundregeln som ger att en löpsedel typiskt sett är att uppfatta som 

ett led i nyhets- och åsiktsförmedlingen och därmed fredad från ingrepp med 

marknadsföringslagstiftning. Som HD nämnde kan dock en löpsedel i undantagsfall falla 

utanför grundlagsskyddet och så blev utfallet i NJA 2007 s 142. Tidningen Metro hade 

upplåtit sin förstasida till en annons för ett datorspel som utformats på så sätt att 

framställningen i fråga om layout och grafisk utformning lätt kunde förväxlas med 

redaktionellt material. Metro hade till stöd för sin talan åberopat att MD inte var behörig 

att pröva talan med hänsyn till TF:s exklusiva ansvarssystem med hänsyn till att 

tidningens logotyp fanns på framsidan och att framsidan därför borde vara skyddad i sin 

helhet. HD konstaterade att med undantag för Metros logotyp var tidningssidan fullt ut 

en annons av utpräglat kommersiell natur och bedömde därför att det inte förelåg något 

hinder mot att ingripa mot framställningen enligt MFL. Vid en liknelse med 1975 års fall 

innehöll alltså denna löpsedel, med undantag för tidningens logotyp, inte något 

redaktionellt material överhuvudtaget. I 1975 års fall var löpsedeln förvisso grovt 

vilseledande men det som vilseledde var det redaktionella materialet i form av artiklar. 
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Det redaktionella materialet i artiklarna föll under åsiktsbildningen och 

nyhetsförmedlingen i samhället och därmed spelade det vilseledande inslagen i 

sammanhanget ingen roll. Avgörandet i 2007 års fall visar på att Löpsedelundantaget inte 

sträcker sig till att omfatta flagranta fall av uppenbar annonsering endast för att 

annonseringen råkar befinna sig på tidningens framsida. I 1975 års fall framhölls att 

löpsedeln fyller en funktion i tidningens marknadsföring av sig själv men i 2007 års fall 

var det datorspelet, snarare än den egna tidningen, som marknadsfördes. Därmed 

existerade den nödvändiga kopplingen till kommersiell och avsättningsfrämjande 

verksamhet som saknades i 1975 års fall. 
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4 Betydelsen av formellt grundlagsskydd 

4.1 Att befinna sig inom eller utom det formella tillämpningsområdet 

4.1.1 Frivilligt grundlagsskydd och ett förändrat synsätt 

Som framgått ovan springer uppdelningen i kommersiellt och icke-kommersiellt material 

ur det faktum att 1970 års MFL möjliggjorde ingrepp inom grundlagarnas formella 

tillämpningsområde där TF och numera även YGL vanligtvis är exklusivt tillämpliga. 

Lösningen som möjliggjorde ingrepp blev att kommersiellt material som har 

kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål ansågs falla utanför 

det materiella tillämpningsområdet och att ingrepp därför i dessa fall var möjliga med 

vanlig lag. Denna lösning var i sig inte självklar. Frågan om att reglera mot illojal reklam 

hade utretts under lång tid innan 1970 års MFL och länge var utgångspunkten att 

regleringen borde ligga inom ramen för TF.76 Den tidiga praxisen på området kretsade 

därför följaktligen kring frågan om det verkligen i fallet var möjligt att göra ingrepp inom 

det formella tillämpningsområdet – att prövningen gjordes inom det formella 

tillämpningsområdet var givet.77 Sedan dess har en utveckling tagit vid som rimligtvis 

inte förutsågs vid införandet av 1970 års MFL där det formella grundlagsskyddet inte har 

varit tillämpligt eftersom framställningen gjorts i medier som faller utanför grundlagarnas 

skydd. Även i någorlunda aktuell praxis kan dock en särskild respekt för grundlagarnas 

formella tillämpningsområde skönjas.78  

Situationen för formellt grundlagsskydd på internet är sådan att enskilda själva kan välja 

att omfattas av skyddet genom att ansöka om utgivningsbevis enligt databasregeln. 

Frågan om s.k. frivilligt grundlagsskydd enligt bestämmelsen har på senare tid blivit 

något av en uppmärksammad fråga inom området marknadsföring i sociala medier 

eftersom vissa prejudikat och förarbetsuttalanden pekar mot att det skulle kunna vara 

möjligt att grundlagsskydda inte bara en blogg utan även ett konto i sociala medier. Enligt 

YGL 1 kap. 9 § kan formellt grundlagsskydd erhållas för databaser på internet. Med 

databas förstås enligt portalparagrafen till YGL ”en samling information lagrad för 

automatiserad behandling”. För t.ex. massmedieföretag som redan har utgivningsbevis 

                                                 
76 Persson, s. 78. 
77 Se t.ex. NJA 1975 s 589 och NJA 1977 s 751. 
78 Se dissidenternas åsikter i NJA 1999 s 749 och NJA 2001 s 319. 
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för sitt traditionella medium uppstår grundlagsskydd enligt bestämmelsen automatiskt 

medan enskilda kan erhålla utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd förutsatt att de 

uppfyller vissa förutsättningar. En av dessa förutsättningar är att kommunikationen från 

databasen ska vara enkelriktad. Detta rekvisit har tidigare ansetts göra det omöjligt att 

erhålla utgivningsbevis för konton i sociala medier eftersom diskussionen på sådana 

plattformar i hög grad påverkas av att mottagaren av meddelandet själv bidrar till 

diskussionen genom kommentarer.79 Synen på rekvisitet enkelriktad kommunikation och 

vilken påverkan s.k. interaktiva delar på en webbplats har för ett utgivningsbevis håller 

dock långsamt på att förändras. Med start i NJA 2014 s 128 och efterföljande förarbeten 

till ändringar i YGL har framhållits att det avgörande för om diskussionsdelar av en 

databas ska ses som en egen, separat, databas och inte påverka grundlagsskyddet för 

webbplatsen i övrigt är hur ”förhållandena uppfattas vid en objektiv bedömning”.80 Sedan 

tidigare står klart att en blogg med ett öppet kommentarsfält kan erhålla utgivningsbevis 

och därmed framstår inte steget speciellt långt till ett grundlagsskyddat konto i sociala 

medier.81 Att omfattas av det formella grundlagsskyddet har i Sverige traditionellt sett 

ansetts vara något av en ”yttrandefrihetsrättslig skyddsmur” vilket grundar sig i 

grundlagarnas exklusiva ansvarssystem. Mot bakgrund av den något förändrande synen 

på rekvisitet enkelriktad kommunikation uppstår dock frågan vilken betydelse ett formellt 

grundlagsskydd har i marknadsrättslig mening. För att besvara frågan ska ett antal 

centrala rättsfall på området studeras närmare. 

4.1.2 MD 2005:11 

Första gången MD fick anledning att ta ställning till betydelsen av formellt 

grundlagsskydd på internet var i samband med att Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) 

hade yrkat att ett datorspel (Änglamarksspelet) som fanns på Kooperativa Förbundets 

(KF) hemsida var misskrediterande och vilseledande och stred mot olika bestämmelser i 

MFL. I spelet jämfördes ekologisk och konventionell odling och SpmO menade att spelet 

visade upp en orättvis bild av odling som inte var ekologisk. KF invände att spelet 

utgjorde ett yttrandefrihetsrättsligt skyddat meddelande och därmed inte kunde prövas 

enligt MFL. Domstolen konstaterade att yttranden på internet normalt sett inte omfattas 

av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten med undantag för sådana 

                                                 
79 Se Axberger (2017), s. 52. 
80 Se SOU 2016:58, s. 324 f. och prop. 2017/18:49, s. 129. Se även NJA 2007 s 309. 
81 Se NJA 2014 s 128. 
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databaser/webbplatser som drivs av svenska massmedieföretag med verksamhet inom 

traditionella medier och som därför har en ansvarig utgivare enligt databasregeln. Det 

konstaterades dock att webbplatsen där Änglamarksspelet hade tillhandahållits inte var 

av sådant slag att någon ansvarig utgivare fanns och att det därför i formell mening inte 

gick att göra gällande att grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten var tillämpligt. 

Domstolen gick dock vidare och lade ned grundregeln att den principiella utgångspunkten 

borde vara att det saknas anledning att göra skillnad mellan mediet internet och andra 

medier när det gäller förhållandet mellan MFL och TF/YGL, om det inte finns starka skäl 

som talar för att en sådan skillnad måste finnas. Domstolen landade i att ”med 

utgångspunkt i yttrandefriheten såsom oumbärlig för demokratin och ett fritt 

samhällsskick bör återhållsamhet visas ifråga om att ingripa med MFL på ett sätt som kan 

hindra eller försvåra för näringsidkare att använda internet för opinionsbildning och andra 

åsiktsyttringar.” samt att ”gränsen för MFL:s räckvidd i detta medium bör bestämmas 

enligt samma kriterier som i förhållande till TF/YGL.” 

4.1.3 Är inom och utom samma sak? 

Domstolen i 2005 års fall verkar ha utgått från premissen att enskilda på internet inte har 

möjlighet att ta sig in i det formella tillämpningsområdet då det endast var det automatiska 

grundlagsskyddet enligt databasregeln som togs upp i domskälen. Möjligheten till 

frivilligt grundlagsskydd enligt ansökan om utgivningsbevis berördes inte vilket väcker 

frågan hur långt prejudikatet kan anses sträcka sig.82 Möjligheten till frivilligt 

grundlagsskydd trädde i kraft efter att talan först väcktes i 2005 års fall vilket kan vara 

anledningen till att den inte tas upp i domskälen.83 Inledningsvis kan sägas att avgörandet 

utgjorde något av ett trendbrott mot den tidigare praxis som finns i gränslandet mellan 

yttrandefrihet och marknadsföring. En avgörande komponent av den svenska 

yttrandefrihetsrätten har sedan länge varit att ett utökat skydd och exklusivt 

ansvarssystem gäller enligt grundlagarna för yttranden i vissa medieformer.84 I och med 

att den svenska grundlagsskyddade yttrandefriheten sedan lång tid tillbaka har inneburit 

ett omfattande skydd och eget regelsystem har uppdelningen inom/utom varit av 

avgörande betydelse. Det faktum att grundlagsskyddet är strikt kopplat till olika 

                                                 
82 Inte heller i MD 2005:18 eller MD 2007:31 har möjligheten till frivilligt grundlagsskydd via 

utgivningsbevis tagits upp. 
83 Ju 2003:04 PM 60, s. 2. 
84 Axberger (2017), s. 36. 
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medieformer var en avgörande anledning till att frågan om kommersiellt och icke-

kommersiellt material avhandlades i förarbetena till 1970 års MFL.85 Utgångspunkten var 

att ingrepp mot framställningar som befinner sig inom grundlagarnas formella 

tillämpningsområde ska ske enligt TF eller YGL och regeringen behövde därför 

legitimera att ingrepp möjliggjordes på ett område där vanlig lag vanligtvis är 

verkningslös. Inledningsvis visade också stor respekt för att en marknadsrättslig prövning 

gjordes inom ramen för grundlagarnas formella tillämpningsområde av domstolar och i 

doktrin.86 

Det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten är dock säreget med sitt 

särskilda fokus som riktas mot att en framställning måste uppfylla vissa formkrav för att 

omfattas av skyddet. Att löpande anpassa grundlagarna för att omfatta ny teknik och 

därmed ta ett gammalt system in i framtiden är en mödosam process.87 Trots detta är det 

vägen som lagstiftaren av allt att döma har valt.88 Detta grundar sig troligtvis i vart fall 

till viss del i det stora symbolvärde som yttrandefrihetsgrundlagarna har i det svenska 

samhället. 2016 firade TF 250 år och med en lång historia i tillägg till statusen som 

grundlag kommer en viss pondus, både hos allmänheten och bland rättstillämpare. Från 

marknadsrättsligt håll ser dock det formella grundlagsskyddets betydelse ut att ha bleknat, 

vilket framkommer tydligt i och med utvecklingen från 2005 års fall och framåt. Frågan 

blir dock vilken betydelse det ska anses ha att MD inte direkt har tagit upp möjligheten 

till frivilligt grundlagsskydd. I sammanhanget kan uppmärksammas att myndigheten för 

radio och TV i slutet av 2015 uppgav att totalt 1 286 utgivningsbevis totalt hade 

utfärdats.89 Det får i sammanhanget anses vara relativt få och därmed kan alltså 

domstolens uttalande från 2005 års fall att yttranden på internet ”i normalfallet inte 

omfattas av grundlagsskyddet” vara relevant även vad det gäller frivilligt 

grundlagsskydd. Frågan om ett formellt grundlagsskydd har någon betydelse i 

marknadsrättslig mening får dock anses ha fått sitt slutgiltiga svar i och med det s.k. 

nWise-målet där det skydd för yttrandefriheten som ges enligt RF och 

Europakonventionen var uppe till bedömning. 

                                                 
85 Prop. 1970:57 s. 65 ff. 
86 Se t.ex. NJA 1975 s 589, NJA 1977 s 751 samt Axberger (1984), s. 54 ff. 
87 Se Warnling-Nerep & Bernitz, s. 125 ff. 
88 Se t.ex. SOU 2016:58 och prop. 2017/18:49. 
89 SOU 2016:58, Bilaga 7, s. 890. 
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4.1.4 MD 2014:16 

Tvisten i målet rörde en upphandling om ett system för teckenspråkstolkning där PTS var 

upphandlande myndighet. På marknaden för sådana system var nWise och Europea 

konkurrerande företag. Europea hade skickat ett brev till PTS där de bl.a. framförde att 

nWise hade begått upphovsrättsintrång och brutit mot ett licensavtal. Enligt nWise 

utgjorde brevet till PTS marknadsföring då det rörde kommersiella förhållanden och hade 

ett klart kommersiellt syfte. Vidare menade nWise att innehållet i brevet var av sådant 

slag att den påstådda marknadsföringen var otillbörlig. Europea å sin sida menade att 

MFL inte var tillämplig eftersom brevet enligt dem inte utgjorde marknadsföring utan var 

ett yttrandefrihetsrättsligt skyddat meddelande. Företaget hänvisade i detta fall till 

bestämmelserna om skydd för yttrandefriheten i RF och Europakonventionen. Domstolen 

hade alltså att pröva om MFL överhuvudtaget kunde tillämpas på brevet. Till en början 

konstaterade domstolen att gränsdragningen av vad som kan prövas enligt MFL främst 

har prövats mellan MFL å ena sidan och TF och YGL å den andra och hänvisade därefter 

till ett antal tidigare rättsfall på området. Därefter konstaterade domstolen kortfattat att 

gränsdragningen av vad som kan omfattas av en prövning enligt MFL med hänsyn till 

skyddet för yttrandefriheten enligt RF borde göras på motsvarande sätt som vid en 

prövning där TF och YGL stod på andra sidan. Domstolen gjorde därefter en bedömning 

av brevet och kom fram till att det hade åsiktsförmedlande karaktär och därför inte kan 

anses ha rört rent kommersiella förhållanden. MD var därför inte behöriga att pröva målet 

i sak.  

4.1.5 En och samma gränsdragning mot yttrandefriheten 

Domstolens avgörande i 2014 års fall får anses innebära slutet för det formella 

grundlagsskyddets betydelse inom marknadsrätten. Gränsdragningen mellan 

yttrandefrihet och marknadsföring har sitt ursprung i marknadsföringslagstiftningens 

förhållande till grundlagarnas formella tillämpningsområde men över tid har förhållandet 

mellan MFL och grundlagarna ändrat skepnad på ett sådant att det idag är relevant att tala 

om vad som utgör marknadsföring enligt MFL snarare än marknadsföringens förhållande 

till tryck- och yttrandefriheten.90 Om det efter 2005 års fall fanns några tvivel kvar kring 

vilken betydelse det formella grundlagsskyddet innehar i marknadsrättslig mening får de 

anses ha försvunnit med avgörandet i nWise-målet. Gränsdragningen mellan 

                                                 
90 Se här Eltell & Åberg, s. 29. 
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yttrandefrihet och marknadsföring görs alltid som om det yttrande som är uppe till 

bedömning skyddas av TF eller YGL. Detta oavsett om yttrandet faktiskt är skyddat av 

grundlagarna, skulle kunna vara skyddat av grundlagarna eller endast kan åberopa 

skyddet enligt RF och Europakonventionen. Att rättsläget ser ut på det viset kan på ett 

sätt sägas underminera grundlagarnas betydelse. Om det inte innebär ett utökat skydd i 

marknadsrättslig mening att omfattas av det formella grundlagsskyddet kan det inte sägas 

finnas några tungt vägande skäl för en influencer att ansöka om frivilligt grundlagsskydd 

enligt databasregeln. Influencern får så att säga det yttrandefrihetsrättsliga skyddet som 

kommer med ett formellt grundlagsskydd utan att behöva bekymra sig om de betungande 

delarna som kommer med ett utgivningsbevis, t.ex. ansökningsavgiften och kravet på att 

utse ansvarig utgivare.91 En frågeställning som faller utanför ramen för den här uppsatsen 

är vilken betydelse ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln i så fall 

överhuvudtaget har. Från marknadsrättsligt håll kan dock rättsläget sägas vara tilltalande 

eftersom olika bedömningar inte behöver göras beroende på vilket yttrandefrihetsrättsligt 

skydd avsändaren av ett visst meddelande åberopar. En sådan ordning hade kunnat bli 

både svåröverskådlig och svårnavigerad. Eftersom gränsdragningsbedömningen alltid 

ska göras som om ett yttrande skyddades av TF eller YGL är dessutom äldre praxis på 

området inte överspelad i dagens digitaliserade värld utan tvärtom fortfarande högst 

relevant.  

                                                 
91 Det ska dock framhållas att det även kan finnas fördelar med att ha en ansvarig utgivare. 

Ansvarsfördelningen på en blogg med flera skribenter skulle t.ex. kunna bli tydligare. Som 

huvudregel får dock influencers anses jobba på egen hand och inte grupp. 
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5 Svårbedömda typfall i sociala medier 

5.1 Utgångspunkter 

5.1.1 Den grundläggande frågan om samarbete 

När frågan lyfts om potentiell marknadsföring i sociala medier där en influencer på ett 

eller annat sätt talar gott om ett företag är framställningen ofta grundad på någon form av 

samarbete mellan influencern och näringsidkaren. Att avgöra vad som utgör ett 

samarbete, att känna till vilka typer av samarbeten som finns, hur de skiljer sig åt och vad 

som karaktäriserar dem blir därför nödvändigt för att avgöra när en framställning som är 

resultatet av ett samarbete kan bli föremål för prövning enligt MFL. Den tydligaste 

formen av samarbete får anses vara då det föreligger ett underliggande avtal som ställer 

upp ramarna för hur samarbetet ska se ut. RON:s praxis såväl som utredningsarbete visar 

dock på att det finns svårbedömda samarbetssituationer som faller utanför det rena 

uppdragsavtalet.92 I en SvJT-artikel om innehållskontroll av kommersiella meddelanden 

i bloggar har jur. kand. Sara Hovstadius utrett ifall det krävs ett uttryckligt och 

bakomliggande marknadsföringsavtal mellan en näringsidkare och en bloggare för att ett 

positivt inlägg som en bloggare skrivit om näringsidkaren ska kunna bli föremål för 

MFL:s tillämpning.93 Hovstadius kommer fram till att det som huvudregel borde krävas 

ett sådant uttryckligt avtal för att blogginlägget ska utgöra kommersiellt material.94 

Vidare menar hon att det rimligtvis borde vara möjligt att parterna genom sitt handlande 

ingår ett konkludent avtal med samma innebörd som ett uttryckligt men att detta endast 

kan tänkas bli aktuellt i undantagsfall.95 Det avgörande borde enligt Hovstadius vara om 

bloggaren genom sitt upprepade handlande ger näringsidkaren en befogad anledning att 

anta att ett marknadsföringsuppdrag har ingåtts.96 

Det är lätt att hålla med om att i de fall där det finns ett uttryckligt marknadsföringsavtal 

mellan en näringsidkare och en influencer är ett positivt inlägg som influencern publicerar 

om näringsidkaren att anse som kommersiellt material. Föreligger inget avtal går det 

svårligen att hävda att kopplingen mellan influencern och näringsidkaren är så pass stark 

                                                 
92 Se t.ex. RON:s ärende 1701–18 och SOU 2018:1, s. 174. 
93 SvJT 2015 s 202. 
94 SvJT 2015 s 208. 
95 SvJT 2015 s 208. 
96 SvJT 2015 s 208 f. 
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att en framställning där en näringsidkare eller en produkt från denne framhålls i positiva 

ordalag har rent kommersiella förhållanden till föremål. Föreligger inget avtal får det 

anses ligga inom influencerns yttrandefrihet att på eget bevåg hylla en viss näringsidkare 

utan att framställningen som hyllningen sker i blir klassad som kommersiellt material. 

Som framkommit ovan talar praxis för att ett ett företag har yttrandefriheten att på ett 

allmänt plan förmedla rent informativa meddelanden utan att dessa blir att anse som 

kommersiellt material så länge kopplingen till näringsverksamheten saknas. I fallet med 

en influencer som hyllar en näringsidkare får kopplingen till näringsverksamheten som 

utgångspunkt anses vara mycket svag eller kanske rent av obefintlig. Kopplingen till 

näringsidkarens kommersiella och avsättningsfrämjande verksamhet behöver etableras 

för att en positiv framställning ska anses utgöra kommersiellt material och ett 

underliggande uppdragsavtal är en mycket tydlig indikator på att kopplingen finns. Dock 

ska det framhållas att det finns vissa samarbetstyper som utmanar synen på vad som 

egentligen utgör ett uppdragsavtal och vad detta i så fall omfattar. För tillfället är det 

tillräckligt att konstatera att samarbetsfrågan är avgörande för att rättsligt bestämma när 

en framställning som är resultatet av ett samarbete mellan en näringsidkare och en 

influencer ska anses utgöra kommersiellt material.97 

5.1.2 Lärdomar från Kissie-målet 

Som nämnts ovan är Kissie-målet den första (men sannolikt inte sista) gången som talan 

har väckts mot en influencer i svensk domstol för dennes inlägg i sociala medier. Domen 

har överklagats till PMÖD men i skrivande stund har något avgörande inte avkunnats 

därifrån. Sakfrågan i fallet var om ett kommersiellt inlägg publicerat av den kända 

influencern Alexandra Nilsson (”Kissie”) var tillräckligt tydligt markerat som reklam, en 

fråga som KO hade drivit på för att få fram ett domstolsavgörande av. Att framställningen 

i fråga utgjorde kommersiellt material var alltså ingen tvistefråga men målet är ändå av 

stor betydelse för influencer marketing och frågan om potentiell marknadsföring i sociala 

medier. En del av domen som är värd att beröra är ansvarsfrågan mellan influencern och 

det samarbetsnätverk (Tourn Media) som agerade förmedlande part i målet. Domstolen 

konstaterade att enligt 23 § MFL kan ett förbud mot otillbörlig marknadsföring meddelas, 

förutom mot näringsidkaren, även mot någon annan som handlat på näringsidkarens 

vägnar samt var och en som i övrigt har bidragit till marknadsföringen. Trots att Tourn 

                                                 
97 Samarbetsfrågan är inget nytt problem i sammanhanget utan har funnits på olika sätt sedan 1970-

talet. Se t.ex. Bernitz m.fl., s.185 f. 
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Media i väsentlig grad hade bidragit till marknadsföringens och påverkat det aktuella 

inläggets slutgiltiga textinnehåll och utseende kom domstolen fram till att influencern i 

det här fallet var ensamt ansvarig för den marknadsföring som hon hade publicerat på sin 

blogg och på sitt Instagramkonto.98 Domen i denna del är anmärkningsvärd eftersom 

samarbetsnätverket spelade en inte obetydlig roll i utformningen av marknadsföringen 

men inte bär någon del av ansvaret. För en influencer innebär domstolens avgörande i 

denna del att det inte går att ”gömma sig” bakom samarbetsnätverket utan att influencern 

själv måste vara beredd att ta ansvar för kommersiellt material. Med hänsyn till att det är 

influencern som har det slutgiltiga ansvaret för utformningen av sitt egna flöde i sociala 

medier får ställningstagandet från domstolen anses rimligt. Domen är också intressant 

eftersom den belyser hur samarbeten mellan näringsidkare och influencers utmanar 

gränsdragningen mellan kommersiellt och redaktionellt material samt hur näringsidkare 

gärna vill dra nytta av influencerns plattform som opinionsbildare och påverkare. Av 

domen framgår att ett vanligt önskemål i samband med marknadsföring i sociala medier 

är att betalda inlägg ska ha samma tonalitet som en influencers redaktionella inlägg och 

”passa in i flödet” i t.ex. en blogg eller på ett Instagramkonto i övrigt.99 Ett exempel från 

fallet är att Alexandra Nilsson uppmanades att skriva om ett utkast till ett blogginlägg så 

att det kändes mera ”som henne” samt att lägga till fler bilder.100 

5.1.3 Innebörden av att en framställning utgör kommersiellt material 

För en influencer utan närmare kunskap om marknadsföringsrätt kan klassificeringen 

kommersiellt material och vetskapen om att MFL kan bli tillämplig på ett meddelande te 

sig skrämmande. Eventuellt kan klassificeringen förstås som att influencern inte ”får” 

publicera ett inlägg där den t.ex. visar upp och hyllar produkter som den fått skickat till 

sig från en näringsidkare men så är naturligtvis inte fallet. Enligt 9 § MFL ska all 

marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om 

marknadsföring och enligt andra stycket i samma paragraf ska det tydligt framgå vem 

som svarar för marknadsföringen. Dessa krav på reklamidentifiering och sändarangivelse 

samt att framställningen kan bli föremål för prövning ifall den skulle vara otillbörlig är 

vad som träder i kraft om en framställning utgör kommersiellt material. Det finns inget 

hinder enligt MFL mot att ge marknadsföring en personlig utformning eller någon 

                                                 
98 Mål nr PMT 11949–16, s. 50 ff. 
99 Mål nr PMT 11949–16, s. 29 f. 
100 Mål nr PMT 11949–16, s. 30. 
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generell strävan från det allmänna att förbjuda marknadsföring i sociala medier. 

Konsekvenserna av att en framställning klassificeras som kommersiellt material bör alltså 

inte överdrivas.101 Det marknadsföringsrättsliga regelverket syftar till att särskilja vad 

som är marknadsföring från det som inte är det. Syftet är att mottagaren av ett meddelande 

ska vara införstådd med eventuella bakomliggande syften och att upprätthålla denna 

gränsdragning ligger rimligtvis även i influencerns eget intresse. För influencern är det 

av stor vikt att bibehålla följarnas förtroende och att tänja på gränserna och potentiellt 

vilseleda följarna om vad som är marknadsföring skulle kunna leda till att förtroendet 

påverkas negativt. 

5.1.4 Adlinks och dess betydelse 

Det är inte ovanligt att influencers inkluderar s.k. adlinks i en framställning i sociala 

medier efter någon form av samarbete med en näringsidkare. Med adlink förstås en typ 

av länk som till leder näringsidkarens hemsida. Influencern får ersättning från företaget i 

förhållande till antal länkklick och/eller antal genomförda köp efter ett länkklick som 

kommer från influencerns sociala medier.102 Förekomsten av adlink i en framställning är 

en tydlig indikator på att influencern har ett kommersiellt intresse i meddelandet. Som 

regel är förekomsten av en adlink en avgörande faktor för RON vid bedömningen av om 

en viss framställning utgör kommersiellt material.103 Mot bakgrund av RON:s praxis samt 

att en adlink innebär att influencern har ett direkt ekonomiskt intresse kopplat till 

företagets kommersiella och avsättningsfrämjande näringsverksamhet får förekomsten av 

en sådan i en framställning vara en synnerligen tydlig indikator mot att den utgör 

kommersiellt material. Detta gäller oavsett hur samarbetet mellan influencern och 

näringsidkaren ser ut i övrigt.  

5.2 Sponsrade inlägg 

Med sponsrat inlägg förstås inom ramen för den här framställningen ett inlägg där det 

föreligger ett uttalat uppdragsavtal mellan en näringsidkare och en influencer som ålägger 

den senare att på ett visst sätt marknadsföra näringsidkaren eller dennes produkter i en 

framställning. Detta får anses vara den tydligaste formen av samarbete mellan influencers 

och näringsidkare och den typ som är enklast att klassificera som kommersiellt material. 

                                                 
101 Jfr. dock SvJT 2015 s 207. 
102 Widmark m.fl., s. 622. 
103 Se t.ex. RON:s ärende 1707–148.  
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Ett exempel på denna typ av inlägg är att en näringsidkare betalar en influencer en viss 

summa pengar för att denne ska publicera ett visst antal inlägg i sociala medier där denne 

framhåller en viss produkt i positiva ordalag. Eftersom det föreligger ett uttalat 

uppdragsförhållande mellan influencern och näringsidkaren föreligger både ett 

kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål, dessa framställningar 

är närmast att likna vid renodlade reklamfilmer. Därmed går det vid en bedömning av ett 

sponsrat inlägg att tämligen snabbt slå fast att det som är uppe till bedömning utgör 

marknadsföring. Det var ett sponsrat inlägg som var uppe till bedömning i Kissie-målet 

och som nämnts ovan var alltså frågan huruvida de publicerade inläggen de facto utgjorde 

kommersiellt material inte en tvistefråga. Domstolen konstaterade att ”en influencer kan 

på uppdrag av en näringsidkare och mot ersättning publicera rent kommersiella 

framställningar i avsättningsfrämjande syfte. Denna typ av framställningar utgör 

marknadsföring och omfattas av marknadsföringslagens krav på bl.a. reklamidentifiering 

och sändarangivelse.”104 Ett särskilt problem med sponsrade inlägg kan vara att bevisa 

att det faktiskt föreligger ett uppdragsförhållande.105 

5.3 Utsända produkter utan uttalade krav på motprestation 

En vanlig företeelse inom influencer marketing är att en näringsidkare skickar ut varor 

till influencers utan kostnad och utan några uttalade krav på motprestation. I sådana fall 

gör RON rutinmässigt bedömningen att ett efterföljande publicerat inlägg där en 

influencer recenserar det utsända materialet inte utgör kommersiellt material. Som ett 

exempel på detta kan RON:s ärende 1707–148 lyftas fram. Ett blogginlägg hade 

publicerats på influencerns Isabella Löwengrips blogg med sammanlagt 15 bilder som 

hade olika bildtexter som i vissa fall innehöll länkar. Längst ner i inlägget fanns texten 

”alla länkar är som vanligt adlinks” och anmälaren menade att detta inte var en tillräckligt 

tydlig reklammarkering. Ironiskt nog skulle utredningen senare visa att ett flertal länkar i 

inlägget inte var adlinks. Innan RON kom till bedömningen om reklammarkeringen var 

tillräckligt tydlig prövades om alla delar av inlägget var att anse som reklam i ICC-

reglernas mening. RON bedömde alltså inte inlägget som en helhet utan bröt isär det i 

                                                 
104 Mål nr PMT 11949–16, s. 29. 
105 Se vidare i SOU 2018:1, s. 209 ff. och jfr. RON:s ärende 1702–36. 
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olika delar likt ett blandat meddelande.106 Alla bedömningar ska inte beröras men 

följande kan framhållas: 

• En bild på ett antal vardagsrumsdetaljer med bildtexten ”Väggfärgen som är beige 

heter Shi Take från Alcro” följt av en länk (som inte var en adlink) ansågs inte 

vara kommersiellt material. Influencern hade erhållit färgen gratis men enligt 

företaget förelåg inget krav på motprestation. 

• En bild på ett bord m.m. med texten ”Sidobordet kommer från Jotex, jag älskar 

det” där en del av texten utgjorde en länk (som inte var en adlink) och ledde till 

webbplatsen jotex.se ansågs inte vara kommersiellt material. Enligt företaget 

fanns inget krav på motprestation för det bord som influencern erhållit. 

• En bild på en soffa m.m. med texten ”Även puffen är från MeliMeli” med 

tillhörande adlink som ledde till företagets hemsida ansågs vara kommersiellt 

material. 

Inledningsvis bör den betydelse en adlink gör för RON:s bedömning noteras – den är 

direkt avgörande för när en framställning anses utgöra kommersiellt material. Det är alltså 

influencerns ekonomiska intresse och koppling till produkten som är avgörande för 

bedömningen. Exponeringen för näringsidkaren är lika stor oavsett om länken genererar 

pengar för influencern eller inte. Hovstadius menar att situationen när en näringsidkare 

skickar en produkt till en bloggare som sedan skriver en positiv text om produkten utan 

att det föreligger ett uttryckligt avtal mellan parterna skulle kunna liknas vid att ett 

konkludent avtal har ingåtts men att det komplicerade är att fastställa influencerns avsikt 

med att skriva inlägget i fråga.107 Hovstadius menar att det får anses stå klart att en 

näringsidkare som huvudregel har ett kommersiellt syfte med att översända produkter till 

en influencer vilket det är det lätt att hålla med om.108 Även om näringsidkaren inte har 

uttalat några krav på motprestation får det anses stå klart att det är hoppet om att produkten 

ska dyka upp i positiva ordalag i influencerns flöde som har motiverat utskicket. I sin 

artikel går Hovstadius vidare med att slå fast att mot bakgrund av yttrandefrihetsrättsliga 

överväganden bör marknadsföringslagstiftning inte vara tillämplig på inlägg av ovan typ 

                                                 
106 Jfr. t.ex. NJA 1977 s 751 och NJA 2001 s 319. 
107 SvJT 2015 s 207. 
108 SvJT 2015 s 208. 
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i annat än flagranta fall, och framhäver som sagt att det är influencerns avsikt som är det 

problematiska att bedöma.109  

Influencerns avsikt med att publicera ett positivt inlägg av ovan slag finns det anledning 

att titta närmare på. En influencer har ofta en viss inriktning och Hovstadius menar att det 

då kan finnas anledning att tro att en influencer skulle kunna ha publicerat ett positivt 

inlägg om den utsända produkten ”i vilket fall”.110 Enligt Hovstadius skulle detta kunna 

göra det oförutsebart om yttre faktorer som bloggaren inte kan påverka – såsom att få en 

produkt skickad till sig – ska avgöra om en framställning är att anse som kommersiellt 

material.111 T.ex. skulle en influencer som huvudsakligen producerar innehåll som 

handlar om skönhet och smink ha kunnat hylla en ny sminkprodukt på marknaden även 

om denne inte skulle ha fått produkten skickad till sig. Detta är sant men det finns 

anledning att vara uppmärksam på om en viss influencer publicerar positiva publiceringar 

om en viss näringsidkare med sådan frekvens att det finns anledning att anta att det kan 

finnas ett underliggande samarbetsavtal i grunden, eller att ett konkludent avtal ingåtts 

enligt Hovstadius resonemang. Om influencern publicerar positiva recensioner av en viss 

näringsidkares produkter efter kravlösa utskick av produkter med sådan frekvens att 

denne i praktiken är att anse som en ”förlängd arm” av näringsidkarens marknadsföring 

borde rimligtvis dennes recensioner vara att anse som kommersiellt material. Det skulle 

kunna hävdas att även influencern kan ha ett kommersiellt syfte i att publicera positiva 

recensioner av utskickade produkter i det att ett positivt omdöme kan främja goda 

relationer med näringsidkaren i fråga – och på sikt leda till uttalat kommersiella 

samarbeten som influencern kan försörja sig på. Något som blivit relativt vanligt bland 

mer medvetna influencerns är dock att som huvudregel vara öppna med sina samarbeten 

för att bevara följarnas förtroende.112 I sådant fall kan en influencer välja att på egen hand 

(trots att denne kanske inte behöver) följa marknadsföringslagens syfte och informera 

konsumenten om bakomliggande syften och intressen. Mot en sådan bakgrund kan det 

faktum att en influencer i samband med ett positivt inlägg om en viss näringsidkare på 

eget bevåg deklarerar att denne har erhållit produkterna utan kostnad vara en 

                                                 
109 SvJT 2015 s 208. 
110 SvJT 2015 s 207. 
111 SvJT 2015 s 207 
112 Se t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=CC606UNFrJs med influencern Johan Hedberg.  

https://www.youtube.com/watch?v=CC606UNFrJs
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omständighet värd att beakta vid bedömningen av om framställningen är att anse som 

kommersiellt material.  

5.4 Ambassadörskap 

En typ av samarbete mellan näringsidkare och influencers som ligger i gränslandet mot 

ett direkt uppdragsförhållande men ändå får anses utgöra ett eget typfall är 

ambassadörskapet. I dessa fall ställer en influencer upp som ambassadör för ett visst 

varumärke under en längre period och åtagandet för influencern är mer långsiktigt än att 

endast spela in en eller två reklamfilmer tillsammans med näringsidkaren.113 Vad 

ambassadörskapet exakt innebär kan variera från fall till fall men i stort innebär att det att 

influencern på olika sätt åtar sig uppdrag för en näringsidkare och uppträder i dennes 

marknadsföring. Ambassadörskapet kan vara skriftligt reglerat men det kan även tänkas 

att ett ambassadörskap växer fram konkludent och outtalat. För att de 

gränsdragningsproblem mellan yttrandefrihet och marknadsföring ett ambassadörskap 

kan innebära ska RON:s ärende 1701–18 studeras närmare. Influencern Michaela Forni 

hade publicerat ett blogginlägg i vilket hon på flera sätt talade gott om företaget Vitamin 

Well. Enligt anmälaren hade Forni i ett tidigare inlägg berättat att hon skrivit kontrakt 

med Vitamin Well för att vara deras ambassadör och i ett senare inlägg beskrivit hur hon 

fått hem ett bud från företaget med anledning av att de skulle anordna ett event 

tillsammans. Enligt anmälaren borde materialet på grund av detta ha annonsmarkerats. 

Företaget menade att det inte fanns något uppdragsförhållande mellan dem och 

influencern gällande det aktuella blogginlägget och att denne inte heller fick någon 

ersättning för att skriva det. Budet hade enligt dem skickats till ett flertal personer utan 

någon förväntan på att personerna skulle publicera inlägg.114 Företaget menade att 

eventuella framtida eventuella blogginlägg ”som utgör reklam” och publicerades på 

uppdrag av företaget skulle komma att reklammarkeras. Influencern å sin sida menade att 

det fanns ett pågående samarbete mellan henne och företaget men att blogginlägget var 

”en form av PR som inte behövde reklammarkeras” eftersom hon inte hade fått någon 

ersättning för inlägget. RON betonade i sin bedömning att det anmälda inlägget ”inte var 

en del av samarbetet” och avvisade talan eftersom det inte ansågs klarlagt att det anmälda 

materialet var kommersiellt.  

                                                 
113 SOU 2018:1, s. 193. 
114 Jämför kapitlet om utsända produkter utan uttalande krav på motprestation.  
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Influencerns och näringsidkarens yttranden i fallet belyser det faktum att det i branschen 

får anses vara en rådande uppfattning (vilket även speglar sig i RON:s bedömning) att 

avgörande för om en framställning som är produkten av ett samarbete mellan en 

influencer och en näringsidkare utgör kommersiellt material är om det föreligger ett 

uttryckligt och renodlat uppdragsavtal mellan de båda. Det går dock att argumentera för 

att ett faktiskt avtal föreligger när ett ambassadörskap aktualiseras, och att frågan snarare 

blir vad avtalet omfattar. I IAB Sveriges handbok om influencer marketing framhålls 

ambassadörskap som en typ av ”köpt” samarbete och även det faktum att influencern i 

fallet själv framhåller inlägget som ”en form av PR” väcker frågor om framställningen i 

själva verket inte borde ha ansetts vara kommersiellt material.115 En bedömning kommer 

alltid att behöva göras från fall till fall men det är min uppfattning att om det föreligger 

ett ambassadörsförhållande mellan en influencer och en näringsidkare är det mycket som 

talar för att positiva inlägg om näringsidkaren av influencern är att anse som kommersiellt 

material. Ambassadörskapet innebär rimligtvis att en sådan koppling uppstår mellan 

influencern och näringsidkarens kommersiella och avsättningsfrämjande verksamhet att 

ett positivt inlägg om näringsidkaren får anses ha kommersiellt syfte och rent 

kommersiella förhållanden till föremål. Enligt IAB Sveriges handbok innebär ett 

ambassadörskap ofta ett längre samarbete på sex månader eller längre.116 Under denna 

period har influencern rimligtvis ett eget intresse i att det går bra för företaget, och i allra 

högsta grad så om influencern erhåller någon form av ersättning från dem. Ett målande, 

om än något missvisande, sätt att uttrycka saken på är att ett ambassadörskap ”smittar” 

influencerns övriga positiva inlägg om näringsidkaren till att utgöra kommersiellt 

material.117 Sammantaget är det mycket som talar för att positiva inlägg som en influencer 

publicerar om en näringsidkare under perioden som denne är näringsidkarens ambassadör 

som huvudregel borde anses utgöra kommersiellt material. 

5.5 Biprodukter av reklamsamarbete 

Det finns en typ av samarbete mellan influencers och näringsidkare som i en utredning 

om det förändrade reklamlandskapet från 2018 har beskrivits som ”biprodukter av ett 

                                                 
115 Angående ”köpt” samarbete, IAB Sveriges handbok Influencer marketing – best practice guide 

2017, s. 3 f. 
116 IAB Sveriges handbok Influencer marketing – best practice guide 2017, s. 4. 
117 Missvisande eftersom ”smittar” får klassificeringen kommersiellt material att låta som något mer 

negativt än vad det egentligen är. 
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reklamsamarbete som i strikt mening kanske inte är att se som reklam men som i praktiken 

blir det”.118 För att förklara vad det rör sig om ska två exempel ges: 

• En influencer spelar in en reklamfilm (som i sig utgör kommersiellt material) för 

ett företag och skriver sedan på sina sociala medier om sitt roliga uppdrag och 

publicerar i samband med detta bilder från dagen.119 

• En influencer har ingått ett avtal med en näringsidkare och därigenom åtagit sig 

att publicera tre sponsrade inlägg i sociala medier där influencern marknadsför 

näringsidkarens produkter. Mellan det andra och tredje inlägget publicerar 

influencern ännu ett inlägg som positivt avhandlar den produkt som 

näringsidkaren har betalat denne för att publicera tre inlägg om.  

Frågor likt dessa kan närmast liknas vid ambassadörskapet i det att det föreligger en form 

av avtal i grunden och frågan blir vad som omfattas av det. Även här kan det alltså enligt 

min mening bli aktuellt att tala om ”smittning”. Å ena sidan är det möjligt att hävda att 

influencern är fri att publicera positiva inlägg om en näringsidkare även när denne har 

någon form av pågående samarbete med företaget. Det är dock min uppfattning att ett 

pågående samarbete etablerar en sådan koppling mellan näringsidkarens kommersiella 

och avsättningsfrämjande verksamhet och influencern att även utomstående positiva 

inlägg som influencern självmant väljer att publicera borde vara att anse som 

kommersiellt material. Det ska i sammanhanget framhållas att det i dessa fall är fastslaget 

att influencern erhåller betalning från näringsidkaren för att uppträda i dennes 

marknadsföring vilket rimligtvis resulterar i att framställningarna får anses ha 

kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål. Ett pågående 

reklamsamarbete ”smittar” alltså i min mening även biprodukterna från reklamsamarbetet 

till att utgöra kommersiellt material.120 

5.6 Egenproducerade produkter 

De olika typfall som har avhandlats hittills har grundat sig i någon form av samarbete 

mellan en näringsidkare och en influencer. Som har framgått ovan är dock idag många 

influencers mäktiga näringslivsaktörer som driver företag och agerar självständigt på 

                                                 
118 SOU 2018:1, s. 174. 
119 Exemplet är hämtat från SOU 2018:1, s. 174. 
120 Termen ”smittar” är målande men kan även vara lite missvisande. Som har framhållits i kapitel 

5.1.4 är inte resultatet av att en framställning utgörs vara kommersiellt material på något sätt ett 

förbud, och behöver helt enkelt inte vara något speciellt negativt. 
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marknaden. Ett led i denna utveckling är att influencers producerar egna produkter eller 

tjänster av olika slag. Som exempel kan nämnas att en modebloggare utvecklar en egen 

kollektion med kläder eller att en influencer som sysslar med matlagning är med och tar 

fram en kollektion med köksredskap. Detta kan förvisso ske helt i egen regi men i 

praktiken utvecklas ofta produkterna även här oftast i samarbete med en extern 

näringsidkare. En fråga som uppkommer är i vilken mån en influencer kan visa upp och 

avhandla produkter av detta slag i sina framställningar utan att framställningen är att anse 

som kommersiellt material. En självklar utgångspunkt är att framställningar där 

influencern visar upp produkten och t.ex. upplyser om pris och var den kan inhandlas är 

att anse som kommersiellt material.121 I dessa fall finns den nödvändiga kopplingen till 

den kommersiella och avsättningsfrämjande verksamheten som är en förutsättning för att 

det ska föreligga rent kommersiella förhållanden till föremål. Mer svårbedömda är 

situationer där produkten figurerar i en framställning utan att influencern riktar någon 

direkt uppmärksamhet mot den. T.ex. kan en modebloggare vara klädd i sin egen 

klädkollektion i sina videoklipp på Youtube. En annan tänkbar situation är att en 

influencer som sysslar med matlagning fotograferar sin egenproducerade stekpanna fylld 

med köttbullar och publicerar på Instagram. Frågan blir om framställningar likt dessa är 

att anse som kommersiellt material av den enda anledningen att influencern har ett 

ekonomiskt intresse i en produkt som figurerar i materialet. Jag menar att en influencer 

inom ramen för sin yttrande- och åsiktsfrihet måste kunna använda sig av sina egna 

produkter i en framställning utan att resultatet utan vidare blir att den utgör kommersiellt 

material.122 Endast det faktum att en influencer använder sig av en produkt den har ett 

ekonomiskt intresse i kan mot bakgrund av rättspraxisen om ”rent informativa 

framställningar” inte anses etablera en sådan koppling till kommersiell och 

avsättningsfrämjande verksamhet att det föreligger rent kommersiella förhållanden till 

föremål. En sådan koppling får dock anses uppstå om influencern som ovan nämnt påtalar 

pris, inköpsställe eller på annat sätt riktar uppmärksamhet mot möjligheten att införskaffa 

produkten. Till exempel skulle kopplingen kunna uppstå om den ovan nämnda bilden på 

en stekpanna är tagen på sådant sätt att stekpannans logotyp framträder tydligare än 

innehållet i stekpannan.  

                                                 
121 Jfr. MD 2003:10. 
122 Se t.ex. MD 2005:18 och MD 2003:10. 
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6 Avslutande kommentar 

Den här framställningen har belyst gränsdragningen mellan yttrandefrihet och 

marknadsföring i allmänhet och de gränsdragningsproblem som uppstår inom influencer 

marketing i synnerhet. I uppsatsen har framhållits att det mot bakgrund av 

rättsutvecklingen idag går att tala om en och samma gränsdragning mellan yttrandefrihet 

och marknadsföring oavsett vilket faktiskt skydd för yttrandefriheten som avsändaren av 

ett potentiellt kommersiellt meddelande åberopar. Mot en sådan bakgrund finns det trots 

rättsutvecklingen kring den s.k. databasregeln inte någon anledning för en influencer att 

enligt bestämmelsen ansöka om frivilligt grundlagsskydd. Vidare har ett antal typfall som 

belyser de gränsdragningsproblem som uppkommer vid influencer marketing analyserats 

för att rättsligt kartlägga en snabbt växande marknad. Förhoppningsvis har uppsatsen 

både svarat på frågor om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring och 

gett upphov till nya – i sådant fall har den fyllt sitt syfte.  
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