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1 Introduktion 

  Inledning 1.1

Allt fler näringsidkare väljer idag det sociala mediet bloggar som plattform för att 

marknadsföra sin verksamhet. Bakgrunden till denna utveckling är att kommersiella 

meddelanden avseende ett företags produkter eller tjänster som förmedlas av en annan 

part via bloggar visat sig uppfattas som mer trovärdiga än budskap som kommer från 

företaget via andra kanaler.
1
 Mot bakgrund av att den förmedlande parten på en blogg 

vanligtvis är en fysisk person som förmedlar såväl kommersiella som icke-

kommersiella meddelanden suddas gränsen mellan kommersiella och icke-

kommersiella meddelanden vid marknadsföring på bloggar ut. Gränsen blir flytande, 

vilket gör det svårt att avgöra vilket regelverk som är tillämpligt vid utförandet av 

innehållskontroll av meddelanden som kommuniceras via bloggar.
2
 Annonsörer ut-

nyttjar detta faktum genom utförandet av dold marknadsföring, vilket idag har blivit 

så vanligt förekommande att den anses närmast omöjlig att överblicka.
3
 Mot denna 

bakgrund anses det finnas ett behov av att förtydliga hur innehållskontrollen avseende 

kommunikation i bloggar bör utföras.
4
 

När det finns ett uttryckligt marknadsföringsavtal mellan bloggaren och annon-

sören är det enkelt att avgöra att både annonser som publiceras på hemsidan samt 

blogginlägg som är att hänföra till detta avtal är föremål för marknadsföringslagens 

tillämpning. Bedömningen är dock svårare när det inte föreligger ett uttryckligt avtal 

mellan näringsidkaren och bloggaren utan det som föranlett marknadsföringen är att 

näringsidkaren ifråga kostnadsfritt skickat en produkt till bloggaren med en förhopp-

ning att bloggaren i utbyte ska skriva ett positivt blogginlägg om denna produkt. Frå-

gan blir då om det går att definiera situationen som att näringsidkaren och bloggaren 

ingått ett underförstått realavtal som bör föranleda marknadsföringslagens tillämp-

ning. 

 

                                                 

1
 Jfr Nygren och Wadbring, På väg mot mediavärlden 2020 s. 162. 

2
 Se Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 218. 

3
 Se artikeln ”Skatteverket kartlägger sociala medier, http://www.dn.se/ekonomi/skatteverket-

kartlagger-sociala-medier/ publicerad 2013-11-06 (2014-08-13).  
4
 Jfr Olsen m.fl., Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet s. 208 f. och Svensson m.fl., 

Praktisk marknadsrätt s. 218. 
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 Syfte och frågeställningar 1.2

Ett meddelande som publiceras på en blogg kan vara av såväl kommersiell som icke-

kommersiell karaktär. Distinktionen av meddelandets innehåll är avgörande för hur 

meddelandet ur en rättslig infallsvinkel ska bedömas och hanteras. Utgör meddelandet 

ett kommersiellt meddelande är det föremål för innehållskontroll enligt marknadsfö-

ringslagen (2008:486) (MFL). Är meddelandet däremot att definiera som ett icke-

kommersiellt meddelande faller det in under det grundlagsskyddade området för ytt-

randefrihet som är tillförsäkrat var och en gentemot det allmänna i enlighet med 2 

kap. 1 § 1 p. regeringsformen (2011:109) (RF). Syftet med denna uppsats är mot 

denna bakgrund att i första hand utreda marknadsföringslagens tillämplighet på med-

delanden som förmedlas via bloggar. Den oftast avgörande frågan för denna bedöm-

ning är hur gränsdragningen ska göras mellan kommersiella och icke-kommersiella 

meddelanden, varför denna fråga utgör kärnan i avsnitt 3.1. En frågeställning som 

utreds i detta syfte är om det krävs att det föreligger ett uttryckligt marknadsföringsav-

tal mellan en näringsidkare och en bloggare för att ett positivt inlägg som bloggaren 

har skrivit om näringsidkarens verksamhet ska bli föremål för marknadsföringslagens 

tillämpning. 

Vid en tillämpning av marknadsföringslagen ställs det vissa särskilda krav på 

kommersiella meddelandens innehåll. Syftet är därför vidare att analysera vad som 

krävs för att dessa krav ska anses uppfyllda. Det vanligen mest kritiska kravet avse-

ende kommersiella meddelanden i bloggar är kravet på reklamidentifiering och sän-

darangivelse som stadgas i 9 § MFL. Ett större utrymme har därför lämnats till frågan 

hur kommersiella meddelanden i bloggar bör utformas för att uppfylla dessa krav. 

Utöver detta syftar även kapitel 3 till att utreda under vilka förutsättningar såväl an-

nonsören som bloggaren kan ställas till ansvar för meddelandets utformning och inne-

håll. Även marknadsföringslagens sanktioner utreds då avsikten är att senare i uppsat-

sen resonera kring dess effektivitet. 

Uppsatsen syftar även till – utan anspråk på fullständighet – att diskutera mark-

nadsföringslagens regler avseende innehållskontroll av kommersiella meddelanden 

utifrån ett de lege ferenda-perspektiv. Med anledning av den ökade förekomsten av 

marknadsföring på internet går det enligt min mening att diskutera ändamålsenlighet-

en av att tv-reklam är föremål för mer begränsande regler än reklam på internet. Syftet 

med uppsatsen är mot denna bakgrund att belysa skillnader och likheter mellan mark-
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nadsföringslagen och radio- och tv-lagen (2010:696) (RTVL) för att ur ett mer över-

gripande marknadsföringsperspektiv diskutera om det finns skäl för att implementera 

en liknande särreglering avseende reklam som kommuniceras på internet. 

 

 Metod och material 1.3

Vald metod för denna uppsats är en rättsdogmatisk metod. För att tolka gällande rätt 

har lagtext, förarbeten, praxis och doktrin tillämpats enligt den traditionella rättskälle-

läran med uppdelningen av lagtext och annan författning som primära rättskällor och 

förarbeten, praxis och doktrin som sekundära.
5
 

Marknadsföringsrätten styrs av såväl lagregler som näringslivets självregle-

ring. Lagreglerna härrör mestadels från EU-direktiv, vilket innebär att lagreglerna 

måste tolkas i ljuset av direktivens ändamål och EU-rättsliga allmänna principer.
6
 

Näringslivets mest betydelsefulla regler utgörs av Internationella Handelskammarens 

regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s Regler). Vid tolkningen av 

dessa regler bör beaktas att reglerna är etiska regler av utomrättslig karaktär.
7
 ICC:s 

Regler har dock en särskild ställning då de anses utgöra en global standard på mark-

nadsföringsrättens område och därför används av medlemsstaternas domstolar i deras 

tolkning av god marknadsföringssed enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
8
 

Avsikten med genomgången av de marknadsföringsrättsliga bestämmelserna har inte 

varit att redogöra för samtliga av dessa. Enbart de för uppsatsen mest relevanta före-

skrifterna i marknadsföringslagen, radio- och tv-lagen och ICC:s Regler har berörts. 

Vid tolkningssvårigheter avseende dessa har Ekelöfs objektiva teleologiska tolkning-

smetod använts. Ekelöfs metod kännetecknas av att regelns ändamål utifrån ett objek-

tivt perspektiv tilläggs störst betydelse för tolkningen av lagregeln ifråga.
9
 

Då EU-domstolen mig veterligen inte avgjort något rättsfall av betydelse för 

uppsatsens analys har endast rättspraxis från Marknadsdomstolen analyserats. Mycket 

                                                 

5
 Läs mer om den rättsdogmatiska metoden i Kleinman, Juridisk metodlära s. 21 ff. och Jareborg, 

Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s.4. 
6
 Se Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 116. 

7
 Läs mer i Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen s. 22 f. 

8
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsme-

toder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av 

rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 

2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004. Se prop. 2007/08:115 

s. 76. 
9
 Se Ekelöf och Edelstam, Rättegång. Första häftet s. 79 ff. 
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av den praxis som åberopas i uppsatsen svarar mot äldre rättsfall som avgjordes innan 

den nuvarande marknadsföringslagen trädde i kraft. Mot bakgrund av att de av Mark-

nadsdomstolens tillämpade bestämmelserna i marknadsföringslagen inte ändrades 

genom implementeringen av direktivet av otillbörliga affärsmetoder anses denna 

praxis fortfarande utgöra en viktig rättskälla för tolkningen av marknadsföringsla-

gen.
10

 I uppsatsen har därför dessa rättsfall trots sin ålder betraktats som en viktig 

sekundär rättskälla. 

Marknadsföringsrätten är vidare ett relativt ungt och outforskat rättsområde, 

vilket innebär att det finns en begränsad doktrin som behandlar ämnet. Ansedda verk 

såsom Praktisk marknadsrätt (Svensson m.fl.) och böcker skrivna av erkända profes-

sorer som Bernitz och Nordell finns dock att tillgå och har därför använts vid skrivan-

det av uppsatsen. Marknadsföring i bloggar berörs dock ytterst kortfattat i denna dokt-

rin, varför diskussionen avseende denna del i stora drag bygger på min egen tolkning 

och tillämpning av aktuella regelverk. 

 

 Avgränsningar 1.4

Uppsatsen behandlar endast innehållskontroll av kommersiella meddelanden i enlig-

het med marknadsföringslagen samt radio- och tv-lagen. Speciallagstiftning såsom 

alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) kommer således inte att redo-

göras för trots att dessa lagar också innehåller regler avseende innehållskontroll av 

kommersiella meddelanden. Anledningen till denna avgränsning är att dessa lagar 

utgör särreglering med ett annat primärt syfte än konsument- och näringsidkarskydd.
11

 

En genomgång av dessa lagar bidrar därför inte till uppsatsens diskussion och analys. 

 Avseende uppsatsens genomgång av radio- och tv-lagens bestämmelser är 

uppsatsen avgränsad till att behandla regleringen som avser tv-reklam. Anledningen 

till denna avgränsning är att tv-mediet i en högre grad än radio har en särställning 

avseende kommunikation av kommersiella meddelanden som enligt min mening mot 

bakgrund av uppsatsens syfte är mer intressant att diskutera.  

 

                                                 

10
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 182, Nordell, Marknads-

rätten. En introduktion s. 128 och Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 148. 
11

 Se Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 567. 
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 Disposition 1.5

Uppsatsen inleds med ett kortare avsnitt (kapitel två) om internet och bloggar för att 

läsaren ska förstå den kontext som uppsatsen främst avser att behandla. Därefter re-

dogörs i kapitel tre för reglerna avseende innehållskontroll av kommersiella med-

delanden i marknadsföringslagen. Kapitlet inleds med ett avsnitt om marknadsfö-

ringslagens tillämplighet där särskilt utrymme ägnas frågan hur gränsdragningen mel-

lan kommersiella och icke-kommersiella meddelanden ska göras. Kapitlet behandlar i 

övrigt marknadsföringslagens regler om innehållskontroll avseende de tre general-

klausulerna 5, 7 och 8 §§ MFL samt kravet på reklamidentifiering och sändarangi-

velse enligt 9 § MFL. I nästa avsnitt (kapitel fyra) utförs en jämförelse mellan mark-

nadsföringslagens och radio- och tv-lagens reglering avseende innehållskontroll av 

kommersiella meddelanden. Regleringen avseende kommersiella meddelanden i ra-

dio- och tv-lagen utgörs av bestämmelser avseende produktplacering, sponsring och 

reklam, för vilka samtliga en redogörelse lämnas. Slutligen utreds marknadsföringsla-

gen ur ett de lege ferenda-perspektiv (kapitel fem). I detta avsnitt diskuteras om det 

även i fortsättningen bör existera en uppdelning avseende regleringen av kommersi-

ella meddelanden i marknadsföringslagen och radio- och tv-lagen samt hur marknads-

föringslagens sanktionskatalog bör utformas och tillämpas. Uppsatsen avslutas sedan 

med några avslutande ord i kapitel sex.  
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2 Sociala medier och bloggar 

Sociala medier utgörs av olika webbsidor som kännetecknas av att användare ges en 

möjlighet att interagera med varandra.
12

 Exempel på populära sociala medier är Fa-

cebook, Instagram, Twitter, Youtube och bloggar.
13

 Användningen av sociala medier 

har ökat markant under de tio senaste åren.
14

 Enligt en rapport publicerad av Myndig-

heten för radio och tv från år 2014 är den tid svenska befolkningen avsätter på sociala 

medier större än den som avsätts för traditionella medier på internet.
15

 

Förekomsten av bloggar bröt ut under början av 2000-talet.
16

 Ordet blogg är 

enligt Nationalencyklopedins ordlista en förkortning av ordet webblogg och kan lik-

nas vid en dagbok som publiceras på internet som dess läsare kan kommentera. Det 

finns bloggar som är nischade på särskilda ämnen såsom mode, träning eller livsstil 

medan det på andra bloggar publiceras inlägg om diverse olika ämnen. Många perso-

ner skriver bloggar för att inom ramen för sin yttrandefrihet debattera dagsaktuella 

händelser och åsikter av olika slag. För att ta ett exempel publicerar flera av Sveriges 

dags- och kvällstidningar bloggar på sin webbplats. När en blogg drivs av ett sådant 

massmedieföretag och bloggen ifråga tillhandahålls allmänheten är bloggens innehåll 

föremål för yttrandefrihetsrättsligt skydd i enlighet med 1 kap. 9 § yttrandefrihets-

grundlagen (1991:1469) (YGL). Bloggar som drivs av andra aktörer kan också under 

vissa förutsättningar erhålla detta skydd genom att ansöka till myndigheten för radio 

och tv om ett utgivningsbevis.
17

 För att erhålla ett utgivningsbevis krävs det enligt 1 

kap. 9 § 1 st. 1 p. YGL att det endast är den som driver verksamheten som kan ändra 

innehållet i bloggen och således har full kontroll över innehållet. Detta krav är inte 

uppfyllt om läsare kan föra in egna kommentarer som blir tillgängliga för andra utan 

någon föregående åtgärd av bloggens innehavare.
18

 Då utgör istället bloggen en så 

kallad elektronisk anslagstavla som är föremål för lagen (1998:112) om ansvar för 

elektroniska anslagstavlor.
19

 

                                                 

12
 Se Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern s. 161. 

13
 Jfr Nygren och Wadbring, På väg mot mediavärlden 2020 s. 161. 

14
 Jfr a.a s. 331. 

15
 Jfr Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2014 s. 11. 

16
 Se Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern s. 121 

17
 Se 1 och 3 §§ förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv. 

18
 Se SOU 2012:55 s. 231. 

19
 Läs mer om elektroniska anslagstavlor i Warnling-Nerep och Bernitz, En orientering i tryckfrihet & 

yttrandefrihet s. 133. 
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Under de senaste åren har företag insett de stora möjligheterna som finns med 

att nå ut med sina budskap genom bloggar. Då information om produkter på bloggar 

uppfattas som ett mer trovärdigt budskap i jämförelse med budskap som kommunice-

ras från företaget genom andra kanaler har det blivit allt vanligare med marknadsfö-

ringssamarbeten mellan bloggare och olika näringsidkare.
20

 Samarbetena hänförs dels 

till upplåtande av annonsplatser på hemsidan, dels till överenskommelser där blogga-

ren får betalt för att skriva ett positivt inlägg om företagets tjänster eller produkter. 

Denna utveckling har lett till möjligheten att för vissa bloggare driva sin blogg som en 

väldigt lönsam näringsverksamhet. De populäraste bloggarna i Sverige genererar in-

täkter på hundratusentals kronor i månaden.
21

 

Med hjälp av dessa bloggar är det möjligt för både seriösa och mindre seriösa 

näringsidkare att snabbt nå ut till en stor grupp konsumenter på ett enkelt sätt. Genom 

den digitala utveckling som skett under åren har nya försäljningsmetoder skapats på 

internet, vilka gör det enkelt för konsumenterna att snabbt svara på marknadsföringen 

med stundtals sämre övervägd konsumtion. Av denna anledning anses det särskilt 

viktigt att marknadsföring på internet uppfyller marknadsföringslagens innehållskrav 

på kommersiella meddelanden.
22

 

 

   

  

                                                 

20
 Se Nygren och Wadbring, På väg mot mediavärlden 2020 s. 162. 

21
 Se artikeln ”Bloggarna som tjänar mest”, http://www.di.se/artiklar/2013/12/3/bloggarna-som-tjanar-

mest/ publicerad 2013-12-03 (2014-08-13). 
22

 Nordell, Promemoria om stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 2014-02-06 s. 

40 f., http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/om-oss/Dokument/pm-

sanktionsmojligheter-nordell-ko.pdf (2014-08-13). 
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3 Innehållskontroll av kommersiella meddelan-

den enligt MFL 

 MFLs tillämpningsområde 3.1

Marknadsföringslagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och är en implementering av di-

rektivet om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot kon-

sumenter på den inre marknaden. Mot bakgrund av att marknadsföringsrätten har ett 

direkt samband med den fria rörligheten för varor och tjänster har marknadsförings-

rätten blivit föremål för harmonisering inom EU.
23

 Bristen på enhetliga konsument-

skyddsregler på EU-nivå har ansetts utgöra hinder mot etableringsfriheten och den 

fria rörligheten för varor och tjänster, varför harmoniseringslagstiftning bedömdes 

nödvändig.
24

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoders syfte är att på ett övergripande plan 

harmonisera medlemsländernas marknadsföringslagstiftningar, bidra till den inre 

marknadens funktion och därigenom säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.
25

 Till 

skillnad från marknadsföringslagen omfattar direktivet endast marknadsföring som 

riktar sig mot konsumenter. Direktivet inbegriper således inte förhållandet mellan 

konkurrerande näringsidkares ekonomiska intressen.
26

 

Marknadsföringslagens syfte är enligt 1 § MFL att främja konsumenternas och 

näringslivets intressen i samband med marknadsföring och produkter samt att mot-

verka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Lagen 

är i enlighet med 2 § 1 p. tillämplig när näringsidkare marknadsför eller själva efter-

frågar produkter i sin verksamhet. Begreppet marknadsföring definieras i 3 § 6 st. 

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

avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, 

underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter 

försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Lagen har 

en generell räckvidd och täcker hela marknadens utbud och efterfrågan av produk-

ter.
27

 Det spelar således inte någon roll om det kommersiella meddelandet framförs på 

                                                 

23
 Se prop. 2007/08:115 s. 62 och Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 19. 

24
 Se a.a. s. 54 

25
 Se artikel 1 direktivet om otillbörliga affärsmetoder och prop. 2007/08:115 s. 54. 

26
 Jfr prop. 2007/08:115 s. 54. 

27
 Se a.a. s. 61. 
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en affisch, på en hemsida, på ett mjölkpaket, via e-mail eller i en butik. Viktigt att 

nämna är dock att det i 1 § MFL görs en hänvisning till speciallagstiftning som inne-

håller marknadsföringsrättsliga bestämmelser avseende vissa särskilda produkter och 

tjänster. 

Marknadsföring kan bestå av såväl ord, bilder, ljud, videoklipp som färger och 

former.
28

 Marknadsföring kan även bestå av olika typer av upplägg eller upplevelser. 

Vid tolkningen av ett kommersiellt meddelande tas inte endast hänsyn till de faktiska 

orden, bilderna eller dylikt utan hela upplevelsen av marknadsföringen ingår i be-

dömningen. Även om det element i marknadsföringen som oftast prövas av domstol 

är själva texten omfattas således även underförstådda budskap och förmedlade känslor 

av bedömningen.
29

 

Marknadsföringslagen är i princip teknikneutral, vilket innebär att lagen är till-

lämplig på kommersiella meddelanden oavsett vilket medium som används för kom-

munikationen.
30

Detta innebär att marknadsföringslagen även gäller för kommersiella 

meddelanden som publiceras på internet. I enlighet med den så kallade effektlands-

principen är marknadsföringslagen som huvudregel dock endast tillämplig när mark-

nadsföringen i fråga är riktad mot svensk publik och den svenska marknaden. Vari-

från marknadsföringen har sitt ursprung saknar således betydelse.
31

 Vid bedömningen 

avseende vilken publik och marknad som ska definieras som den inriktade ska en hel-

hetsbedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
32

 Anknytnings-

fakta såsom vilket språk och vilken valuta som används i marknadsföringen får ofta 

stor betydelse.
33

 Om marknadsföringen anses inriktad på en internationell marknad är 

marknadsföringslagen tillämplig under förutsättning att Sverige är en del av den av-

sedda internationella marknaden.
34

 

                                                 

28
 Jfr Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 230. 

29
 Se Eltell och Åberg, Reklamjuridikguiden s. 83 och Stenlund, Kommunikationsrätt i det elektroniska 

medielandskapet s. 195. 
30

 Se Stenlund, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet s. 398. 
31

 Se prop. 1970:57 s. 93 f. och SOU 2006:76 s. 98. 
32

 Se MD 1989:6. 
33

 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 114. 
34

 Se a.a. s. 114. Att tillägga är att det inom EES finns vissa undantag avseende tillämpningen av ef-

fektlandsprincipen. Läs mer om dessa i Svensson m.fl., Praktiskt marknadsrätt s. 80 f. 
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3.1.1 Gränsdragningen mellan konsument och näringsidkare 

Den äldre marknadsföringslagen (1995:450) (ÄMFL) innehöll inga definitioner av 

begreppen konsument och näringsidkare.
35

Vid tidpunkten för införandet av marknads-

föringslagen existerade heller inga enhetliga definitioner i de konsumenträttsliga di-

rektiven på området. Det ansågs därför lämpligt att införa de definitioner som används 

i annan svensk konsumenträttslig lagstiftning i marknadsföringslagen.
36

 Mot bak-

grund av att såväl konsumenters som näringsidkares intressen omfattas av marknads-

föringslagens skyddsregler ansåg regeringen vid lagstiftningsarbetet att det vid till-

lämpningen av marknadsföringslagen inte skulle uppstå några större gränsdragnings-

problem avseende begreppen.
37

Eftersom marknadsföringslagen inte endast utgör ett 

konsument- och näringsidkarskydd utan även omfattar ett näringsidkaransvar bör det 

dock enligt min mening anses viktigt att klargöra hur gränsdragningen ska göras. 

I 3 § MFL definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsak-

ligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Näringsidkare definieras 

enligt samma paragraf som en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål 

som har samband med den egna näringsverksamheten. För att definieras som en kon-

sument krävs det att personen i fråga är en fysisk person. Detta innebär att ett bolag, 

en förening eller ett dödsbo inte kan handla i egenskap av en konsument. Vanligtvis 

går det att utläsa av exempelvis ett köp av en vara eller en tjänst om en person handlar 

i egenskap av konsument eller näringsidkare. Om så inte är fallet är den fysiska per-

sonens avsikt med rättshandlandet det avgörande kriteriet.
38

 Är avsikten att handla för 

ett ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet är den fysiska per-

sonen att definiera som en konsument. Är avsikten däremot att handla för ändamål 

som har samband med den egna näringsverksamheten är personen att definiera som 

näringsidkare. 

För att utgöra en näringsverksamhet krävs det att verksamheten ifråga är av en 

ekonomisk natur och har en yrkesmässig karaktär. Kravet på yrkesmässighet innebär 

att verksamheten ska ha en viss omfattning och varaktighet. Kravet anses dock uttun-

                                                 

35
 Se prop. 2007/08:115 s. 65. 

36
 Se till exempel 2 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, som i sin tur över-

ensstämmer med definitionen i avtalsvillkorsdirektivet, 1 § 4 st KkL, 1 a § KtjL och 2 § DHL. 
37

 Se prop. 2007/08:115 s. 65. 
38

 Se Grobgeld och Norin, Konsumenträtt. Regler till hjälp och skydd för konsumenterna s. 21. 
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nat då det inte ställs några större krav på verksamhetens omfattning.
39

 Verksamheten 

behöver inte drivas på heltid utan det räcker att det är fråga om något mer än ett utfö-

rande av ett enstaka uppdrag för att personen ifråga ska betraktas som en näringsid-

kare.
40

 Det föreligger inte heller ett krav på att verksamheten ska ha ett syfte att gå 

med vinst.
41

 Det är vidare för definitionens betydelse ointressant om näringsidkarens 

verksamhet är privat eller offentlig.
42

 Syftet med kravet på yrkesmässighet är främst 

att undanta fall då en fysisk person visserligen är att betrakta som näringsidkare, men 

i det enskilda fallet handlat i egenskap av privatperson.
43

 Sammanfattningsvis är ter-

men näringsidkare att förstå som ett vidsträckt begrepp.
44

 

Beträffande utförandet av tjänster har det fastställts att en person som på sin 

fritid mot ersättning utför tjänster åt andra bör betraktas som näringsidkare så länge 

det inte är fråga om utförande av enstaka uppdrag.
45

 Hovrätten över Skåne och Blek-

inge avgjorde i september 2010 frågan om en hunduppfödare var att anse som en nä-

ringsidkare i konsumentköplagens (1990:932) mening.
46

 Mot bakgrund av värdet på 

försäljningen av hundvalparna och att säljaren drivit uppfödningen i tre år beslutade 

hovrätten att ägaren av hunduppfödningen var att anse som näringsidkare i lagens 

mening. Hovrätten tog även fasta på att parterna hade tecknat en försäkring avseende 

dolda fel och att säljaren hade använt sig av ett förtryckt avtal från en hunduppfödar-

organisation, vilket hade som utgångspunkt att säljaren var en näringsidkare. 

Mot bakgrund av att avsändaren i en blogg vanligtvis är en fysisk person som 

kommunicerar såväl kommersiella som icke-kommersiella meddelanden till sina lä-

sare är det i vissa fall problematiskt att avgöra om och när en bloggare är att definiera 

som en näringsidkare. Det finns personer som driver en blogg som sin huvudsakliga 

syssla och inkomstkälla. Vissa personer driver sin blogg mer som en hobbyverksam-

het utan större respektive inga intäkter. Det som genererar intäkter på bloggar är an-

nonser och avtal som bloggaren sluter med näringsidkare om att mot betalning mark-

nadsföra deras produkter och tjänster genom att skriva inlägg om dessa. När det bed-

rivs en regelbunden annonsförsäljning och/eller bloggaren regelbundet marknadsför 

                                                 

39
 Jfr Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1. Konkurrensrätten och marknadsekonomins rätts-

liga grundvalar s. 31. 
40

 Se prop. 1984/85:110 s. 142 
41

 Se Grobgeld och Norin, Konsumenträtt s. 21.  
42

 Se prop. 2007/08:115 s. 66. 
43

 Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål FT 1561-09, dom 23 september 2010. 
44

 Se Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 120. 
45

 Prop. 1984/85:110 s. 142 
46

 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål FT 1561-09, dom 23 september 2010. 
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näringsidkare via sina inlägg bör det enligt min mening inte anses föreligga några 

svårigheter att konstatera att bloggaren bedriver en yrkesmässig näringsverksamhet. 

Mot bakgrund av att det inte finns något krav på att verksamheten ska drivas på heltid 

bör det inte heller föreligga några kvantitativa krav på att exempelvis ett visst antal 

uppdateringar per dag ska ske för att kravet på yrkesmässigheten ska vara uppfyllt.  

När en person bloggar på en professionell bloggportal äger bloggportalen 

hemsidan och annonsutrymmet. Det är således portalen som sluter avtal med olika 

annonsörer. Att ägaren till portalen i dessa fall är att anse som näringsidkare bör anses 

självklart. Om även bloggaren ingår diverse marknadsföringssamarbeten med nä-

ringsidkare bör även bloggen ifråga anses utgöra en verksamhet av ekonomisk natur. 

Om verksamheten uppfyller kravet på yrkesmässighet bör vara beroende av vid hur 

många tillfällen bloggaren upptar marknadsföringsuppdrag åt näringsidkare. 

 

3.1.2 Gränsdragningen mellan kommersiella och icke-kommersiella meddelan-

den 

Marknadsföringslagen är endast tillämplig på framställningar av utpräglad kommersi-

ell natur, vilket innebär ett krav på att de har genomförts i en kommersiell verksamhet 

med ett kommersiellt syfte och förhållande till föremål.
47

 Så är fallet om framställ-

ningarna avser en näringsidkares affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter 

som har ett rent kommersiellt och vanligtvis avsättningsfrämjande syfte. 

Är syftet och innehållet av kommersiellt slag är marknadsföringslagen tillämplig och 

detta gäller oavsett om framställningen är gjord på en betald annonsplats eller i red-

aktionellt material.
48

 Om framställningen har ett så kallat blandat innehåll, vilket in-

nebär att den har såväl ett kommersiellt som ett icke-kommersiellt innehåll ska med-

delandets olika delar i största möjligaste mån skiljas åt vid bedömningen.
49

 Detta in-

nebär att en och samma framställning till en del kan vara grundlagsskyddad men un-

derkastad Marknadsdomstolens prövning i en annan. 

Det finns mycket praxis från Marknadsdomstolen att hämta ledning från avse-

ende gränsdragningen mellan kommersiella och icke-kommersiella meddelanden. 

Mot bakgrund av de få fall där Marknadsdomstolen har accepterat yttrandefrihetsar-

                                                 

47
 Se prop. 2007/08:115 s. 111 f. 

48
 Se Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 64. 

49
 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 116. 
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gument som ett hinder mot att tillämpa marknadsföringslagen går det enligt Nordell 

att diskutera om Marknadsdomstolen avseende näringsidkares framställningar tilläm-

par en marknadsföringspresumtion.
50

 Alltså att Marknadsdomstolen utgår från att 

meddelanden där avsändaren utgörs av en näringsidkare är att klassificera som ett 

kommersiellt meddelande.  Marknadsdomstolen har dock i exempelvis MD 2007:31 

betonat att tryckfriheten ska ges företräde i tveksamma fall. Att detta representerar 

även Högsta domstolens synsätt bekräftas i till exempel NJA 1999 s. 749 där Högsta 

domstolen uttalar att tryckfrihetsförordningen (1949:105) med hänsyn till de viktiga 

intressen som lagen syftar till att skydda ska ges företräde vid tveksamhet. 

I MD 2002:18 var frågan om en film utgiven av Kooperativa Förbundet angå-

ende besprutning av mat kunde anses utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken 

ingripande kunde ske utan hinder av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser. Mark-

nadsdomstolen kom fram till att filmen, som avslutades med att varumärket Ängla-

mark och texten ”Garanterat obesprutat” visades i bild, tog sikte på positiva egen-

skaper hos företagets egna produkter och inte ekologiska produkter i stort. Domstolen 

ansåg att budskapet hade en otvivelaktigt stark prägel av ett kommersiellt budskap 

och att filmen mot denna bakgrund borde anses ha ett kommersiellt syfte och röra rent 

kommersiella förhållanden. 

I MD 2002:34 kom Marknadsdomstolen fram till en annan slutsats. I detta 

rättsfall var frågan om en broschyr med rubriken ”HSB vill stoppa farliga kemikalier i 

byggandet” kunde anses ha ett kommersiellt syfte. Marknadsdomstolen fann att påstå-

endena i broschyren var allmänt hållna, anknöt till en pågående samhällsdebatt och 

inte till bolaget existerande eller planerade byggprojekt. Mot denna bakgrund fann 

domstolen att broschyrens ändamål främst var opinionsbildande och därför inte kunde 

anses ha ett kommersiellt syfte. 

Domstolen kom till samma slutsats i MD 2007:31 som rörde publicering av 

information på företaget Vattenfalls webbplats. Informationen handlade om ett av 

Vattenfall påbörjat projekt men ansågs inte vara av kommersiell karaktär med något 

tydligt kommersiellt budskap. Bakgrunden var att det varken fanns någon direkt eller 

indirekt uppmaning till potentiella kunder att förvärva Vattenfalls produkter och inte 

heller någon direkt hänvisning till Vattenfalls eldistribution. Informationen ansågs 

                                                 

50
 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 116. 
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därför inte, i likhet med MD 2002:34, ha ett avsättningsfrämjande syfte av utpräglat 

kommersiell natur. 

Enligt min mening kan det uttolkas ett mönster i Marknadsdomstolens rättstill-

lämpning avseende gränsdragningen av kommersiella och icke-kommersiella med-

delanden. För att en framställning ska tillmätas grundlagsskydd är det tillåtet för nä-

ringsidkaren att anknyta till sin egen verksamhet, likt HSB och Vattenfall gjorde i 

framställningarna som var föremål för Marknadsdomstolens prövning i rättsfallen 

ovan. Framställningen får dock inte anknyta till egna produkter eller tjänster som 

finns tillgängliga för konsumenter på den svenska marknaden och detta för att fram-

ställningen då kan anses ha ett avsättningsfrämjande syfte. Denna tolkning kan anses 

bekräftad genom MD 2011:4. I detta fall hade en näringsidkare på en hemsida publi-

cerat negativa påståenden om en annan näringsidkare. En tredje näringsidkare, vars 

avsättning påverkades negativt av uppgifterna då detta företag hade samröre med det 

påtalade företaget, stämde företaget som publicerat uppgifterna som de ansåg utgjorde 

otillbörlig marknadsföring i strid med marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen 

avslog näringsidkarens talan med hänvisning till att framställningarna inte berörde det 

publicerande företagets produkter eller tjänster utan endast ett annat företags bete-

ende. 

 

3.1.3 Särskilt om marknadsföring i bloggar 

Som nämndes inledningsvis är det vanligt idag att näringsidkare väljer att marknads-

föra sina produkter och tjänster i bloggar. En blogg drivs i de flesta fall av en fysisk 

person som kommunicerar med sina läsare med hjälp av icke-kommersiella med-

delanden som faller utanför marknadsföringslagens tillämpningsområde. I vissa fall 

drivs dock en blogg av en fysisk eller juridisk person som är att definiera som en nä-

ringsidkare vars blogg publicerar kommersiella meddelanden. Den ökade använd-

ningen av marknadsföring i bloggar ställer frågan om gränsdragningen mellan kom-

mersiella och icke-kommersiella meddelanden på sin spets.
51

 

Att gränsen för marknadsföringslagens räckvidd på internet ska bestämmas 

enligt samma kriterier avseende förhållandet till den grundlagsskyddade yttrandefri-

heten fastslogs i MD 2005:11. Marknadsdomstolen utgick vid bedömningen från att 

                                                 

51
 Se Stenlund, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet s. 208 f. 
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yttrandefriheten är oumbärlig för demokratin och ett fritt samhällsskick, vilket resulte-

rar i att återhållsamhet bör visas i fråga om ingripanden med stöd av marknadsförings-

lagen som kan hindra eller försvåra för näringsidkare att använda internet för opin-

ionsbildning och andra åsiktsyttringar. Mot denna bakgrund anses det krävas att det 

existerar ett underliggande uppdragsavtal mellan en näringsidkare och en blogg för att 

ett gynnsamt inställt inlägg som bloggaren skrivit om näringsidkarens verksamhet ska 

definieras som ett kommersiellt meddelande i marknadsföringslagens mening.
52

 

Varken avtalslagen eller annan speciallagstiftning på avtalsrättens område de-

finierar vad som utgör ett avtal. Den allmänt vedertagna modellen som används för att 

fastställa om ett avtal har ingåtts i enlighet med avtalslagen är dock den så kallade 

anbud-accept-modellen. Enligt anbud-accept-modellen anses avtal komma till stånd 

genom en utväxling av anbud och accept med ett överensstämmande innehåll.
53

 För 

att ett avtal ska anses ha kommit till stånd krävs det att avtalsparterna haft en avsikt att 

ingå avtal och att denna avsikt har kommit till uttryck i en viljeförklaring. Det avgö-

rande för bedömningen av viljeförklaringens uttryck är vad som kan utläsas av vilje-

förklaringen utifrån ett objektivt befogat intryck som utgår från vad som utifrån situ-

ationen kan anses sedvanligt.
54

 

När en näringsidkare och en bloggare ingått ett uttryckligt marknadsföringsav-

tal enligt vilket bloggaren ska marknadsföra näringsidkaren är det enkelt att avgöra att 

blogginlägget utgör ett kommersiellt meddelande som faller under marknadsförings-

lagens tillämpningsområde. Svårare är bedömningen när det inte föreligger ett ut-

tryckligt avtal mellan näringsidkaren och bloggaren utan det som har föregått bloggin-

lägget är att näringsidkaren skickat en produkt till bloggaren med en förhoppning att 

bloggaren ska skriva ett positivt blogginlägg om produkten. Frågan blir då om det är 

möjligt att likställa näringsidkarens handling att kostnadsfritt skicka produkten till 

bloggaren som ett underförstått anbud avseende ett marknadsföringsavtal och därefter 

bloggarens handling att skriva positivt om produkten som ett samtycke. Avtalsparter-

nas prestationer i situationen skulle i sådant fall avseende uppdragstagaren – alltså 

bloggaren – utgöras av tjänsten att marknadsföra produkten och för uppdragsgivaren – 

näringsidkaren – produkten som denne har skickat kostnadsfritt. 

                                                 

52
 Jfr Eltell och Åberg, Reklamjuridikguiden s. 133. 

53
 Läs mer i Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt 1 s. 53 ff. 

54
 Se a.a. s. 24 f. 
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Det viktigaste uttrycksmedlet för ett avtalsslut är det skrivna och muntliga or-

det, vilket alltså inte föreligger i situationen beskriven ovan där näringsidkaren skick-

ar en produkt kostnadsfritt till en bloggare. I vissa fall kan dock avtal ingås genom ett 

så kallat realhandlande istället för kommunikation i tal eller skrift. Med realhandlande 

avses en persons uppträdande, vilket i många fall får juridisk betydelse inom avtals-

rätten.
55

 Exempel på en accept genom realhandlande är att parkera på en parkerings-

plats eller att kliva på en buss. Att den parkerande bilföraren eller busspassageraren 

väljer att parkera respektive åka med bussen tolkas som ett samtycke avseende villko-

ren som har ställts upp.
56

 Det finns exempel på avtal som fullgörs genom realhand-

lande på bägge parts sidor. Enligt Adlercreutz och Gorton utgörs avtalet av ett realan-

bud i form av leverans eller annan prestation samt en realaccept genom ett förfogande 

av prestationen från mottagarens sida.
57

 

Den ovan beskrivna situationen med en näringsidkare som skickar en produkt 

till bloggaren som sedan skriver en positiv text om produkten utan ett det föreligger 

ett uttryckligt avtal parterna emellan skulle kunna liknas vid ett avtal som uppstår ge-

nom realhandlade på bägge parts sidor. Att fastställa näringsidkarens avsikt med att 

leverera gratisprodukter förefaller enkelt. Då en näringsidkare oftast har som syfte 

med sin näringsverksamhet att gå med vinst bör avsikten att ge bort produkter anses 

vara att marknadsföra produkten ifråga. Denna avsikt kan anses komma till uttryck i 

en viljeförklaring när näringsidkaren kostnadsfritt väljer att skicka produkten till 

bloggaren. Mer problematiskt är det att fastställa bloggarens avsikt med att skriva ett 

positivt inställt blogginlägg om en erhållen produkt. 

En förutsättning för att näringsidkare ska vilja ingå marknadsföringssamar-

beten med bloggare är av naturliga skäl att dessa samarbeten främjar näringsidkarens 

avsättning. Mot bakgrund av att en blogg som drivs som en näringsverksamhet är 

beroende av reklamintäkter för att gå med vinst kan bloggarens avsikt med att skriva 

positivt om näringsidkarens produkter i dessa fall anses sammanfalla med näringsid-

karens avsikt att främja näringsidkarens avsättning. Under förutsättning att avsikten 

med framställningen ifråga är att främja näringsidkarens avsättning bör det för be-

dömningen vara ointressant att bloggarens avsikt i förlängningen är att samtidigt 

främja sin egen näringsverksamhet. Bloggarens avsikt med blogginlägget skulle där-
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 Se Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt 1 s. 78. 
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 Se a.a. s. 20. 
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 Se a.a. s. 78. 
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för kunna anses sammanfalla med näringsidkarens i detta fall, varför ett realavtal kan 

anses ha ingåtts. 

Som nämndes inledningsvis har många bloggar en särskild inriktning, som 

mode, träning eller livsstil. Beskrivning och tips om olika produkter utgör i dessa fall 

ett viktigt redaktionellt innehåll i bloggen, på samma sätt som det gör i tidskrifter och 

vissa tv-program. Viktigt att beakta är därför möjligheten att bloggarens avsikt med 

att skriva om en viss produkt inte är att främja näringsidkarens avsättning utan istället 

att skapa redaktionellt material till bloggen. Att i situationen beskriven ovan tolka 

bloggarens inlägg som en realaccept avseende ett marknadsföringssamarbete kan där-

för anses problematiskt ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv. Det uppstår visserli-

gen inte ett förbud mot att skriva om produkten bara för att marknadsföringslagen blir 

tillämplig i den aktuella situationen, men att beakta är dock att det med marknadsfö-

ringslagens regler avseende innehållskontroll följer ett ansvar över framställningens 

utformning och innehåll. Det föreligger därför enligt min mening en betydande skill-

nad för bloggaren mellan möjligheten att skriva förutsättningslöst om en viss produkt 

efter eget tycke inom ramen för 2 kap. 1 § 1 p. RF och att uppfylla marknadsförings-

lagens krav på exempelvis vederhäftighet
58

, vilken kan verka begränsande för blogga-

rens yttrandefrihet. Bloggaren kanske dessutom hade tänkt skriva om produkten i vil-

ket fall och det blir då enligt min mening oförutsebart om yttre faktorer som blogga-

ren inte kan påverka – såsom att få en produkt skickad till sig – ska avgöra vilka krav 

som ska ställas på en efterföljande framställning. 

Ur ett marknadsrättsligt perspektiv kan visserligen konsument- och näringsid-

karskyddet anses bli stärkt av att marknadsföringslagen tillämpas på blogginlägg i 

situationen beskriven ovan. Om bloggaren anses skyldig att utforma inlägget i fören-

lighet med marknadsföringslagen bidrar det till att läsarna tillika konsumenterna be-

traktar framställningen på ett mer kritiskt sätt. Konsekvensen av att tillämpa mark-

nadsföringslagen skulle dock bli att marknadsföringslagens tillämpningsområde ut-

sträcks till nackdel för yttrandefriheten, vilket inte bör anses förenligt med den ovan 

åberopade praxisen som anger hur gränsdragningen mellan kommersiella och icke-

kommersiella meddelanden ska göras.  En fråga som dock bör ställas i detta samman-

hang är om yttrandefrihetsrättsliga överväganden ska inverka på den avtalsrättsliga 
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bedömningen av om ett uppdragsavtal mellan näringsidkaren och bloggaren ska anses 

ha ingåtts eller inte.  

Det uppstår även avtalsrättsliga problem om i den aktuella situationen ett real-

avtal ska anses ha slutits i den aktuella situationen som kan tala mot att ett marknads-

föringsavtal ur ett avtalsrättsligt perspektiv bör betraktas ha ingåtts. Exempel på frå-

gor som blir oförutsebara när det endast finns ett realavtal att tolka är under hur lång 

tid marknadsföringsavtalet sträcker sig, vilken part som avtalsrättsligt är ansvarig för 

framställningens förenlighet med marknadsföringslagen samt om näringsidkaren på 

avtalsrättslig väg kan utkräva ansvar av bloggaren om denne utformat blogginlägget 

på ett sätt som näringsidkaren inte är tillfreds med. Att avgöra avtalets innehåll är 

dock oftast det problematiska med avtal som ingåtts genom realhandlande.
59

 Detta 

faktum bör mot bakgrund av att rättstillämpningen erkänner realavtal därför inte ute-

sluta att ett avtal ska anses ha ingåtts i den beskrivna situationen ovan. Mot bakgrund 

av de yttrandefrihetsrättsliga överväganden som redogjorts för ovan bör dock yttran-

defriheten ges företräde i detta sammanhang. 

Enligt Adlercreutz och Gorton har en konkludent rättshandling begåtts när en 

person genom sitt beteende ger motparten en befogad anledning att räkna med att han 

avser att företa den berörda rättshandlingen eller att den redan är utförd.
60

 Om blogga-

ren upprepade gånger skriver om produkter näringsidkaren levererar på ett sätt som 

ger näringsidkaren en befogad anledning att räkna med att detta förhållande kommer 

att fortgå bör yttrandefrihetsrättsliga argument enligt min mening inte utgöra ett abso-

lut hinder för att ett samarbete ur ett avtalsrättsligt perspektiv bör anses ha ingåtts. 

Exakt hur många gånger som bör krävas för att parterna ska anses ha ingått ett avtal 

till följd av konkludent handlade är svårt att uttala sig om, men rimligen bör kravet 

sättas högt. En helhetsbedömning bör dock göras utifrån omständigheterna i det en-

skilda fallet. 

Sammanfattningsvis bör det enligt min mening krävas ett uttryckligt upp-

dragsavtal mellan en näringsidkare och en bloggare för att bloggarens inlägg om en 

viss produkt eller tjänst ska anses utgöra ett kommersiellt meddelande i marknadsfö-

ringslagens mening. Att ett blogginlägg avseende en viss produkt föranletts av att 

bloggaren kostnadsfritt erhållit produkten ifråga bör inte förändra detta faktum. Skyd-
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 Se Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 95.  
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det för yttrandefriheten bör således ge företräde i detta sammanhang. Bedömningen 

kan dock bli en annan om en bloggare upprepade gånger skriver om produkter som 

bloggaren erhållit kostnadsfritt från en viss näringsidkare. Det avgörande för denna 

bedömning är om bloggaren genom sitt upprepade handlade ger näringsidkaren en 

befogad anledning att anta att ett marknadsföringsuppdrag har ingåtts. 

 

 Förbud mot otillbörlig, aggressiv och vilseledande marknadsfö-3.2

ring 

Om en framställning är att definiera som ett kommersiellt meddelande är framställ-

ningen underkastad marknadsföringslagens regler om innehållskontroll. Marknadsfö-

ringslagen innehåller tre generalklausuler som föreskriver krav på kommersiella med-

delandens innehåll. Den första utgörs av 5 § som är den allmänna och mest centrala 

generalklausulen medan 7 och 8 §§ MFL är mer specifika. Att beakta är att 7 och 8 §§ 

MFL anknyter till punkt 1–23 respektive punkt 24–31 i den så kallade svarta listan. 

Svarta listan är en bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder som utgör en 

lista på åtgärder som alltid presumeras som otillbörliga till följd av dess allvarliga 

karaktär.
61

 Enligt 4 § MFL ska svarta listan gälla som lag i Sverige.
62

 

Den första generalklausulen i lagtexten är 5 § MFL, som kompletteras av 6 § 

MFL. Enligt 5 § MFL ska marknadsföring överensstämma med god sed. Enligt 3 § 4 

st. MFL utgörs god marknadsföringssed av god affärssed eller andra vedertagna nor-

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

produkter. Vad som avses med god affärssed regleras i huvudsak av ICC:s Regler.
63

 

ICC är näringslivets internationella huvudorganisation med medlemmar som utgörs 

av företag som representerar samtliga branscher och näringslivsorganisationer. Syftet 

med ICC:s Regler är att främja hög etisk standard på marknadskommunikationens 

område genom att komplettera nationell lagstiftning.
64

 Reglerna utgörs av såväl gene-

rella grundregler som avsnitt om särskilda marknadsföringsåtgärder och är i vissa fall 

mer specifika än i nationell lagstiftning. Det är mot bakgrund av ICC:s Reglers egen-

skap av global standard som de används av domstolarna i dess tolkning av god sed i 
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enlighet med marknadsföringslagen.
65

 Vid sidan av domstolarnas tillämpning av 

ICC:s Regler tolkas och tillämpas de även av Reklamombudsmannen (RO) och Re-

klamombudsmannens nämnd (RON). RO är en stiftelse skapad av näringslivet som 

syftar till att övervaka att reglerna följs och att ge branschen en möjlighet att fungera 

självsanerande.
66

 RON hanterar komplicerade frågor där ingen praxis finns medan RO 

meddelar beslut i enklare fall. Viktigt att betona är att RO inte kan förbjuda en mark-

nadsföringsåtgärd eller utdöma andra sanktioner. Stiftelsens beslut publiceras dock på 

RO:s hemsida, vilket innebär dålig publicitet för näringsidkaren i fråga.
67

 Utöver 

ICC:s Regler ingår i god marknadsföringssed även Konsumentverkets (KOV) före-

skrifter och allmänna råd samt speciallagstiftning.
68

  

5 § MFL kan tillämpas för att ingripa mot samtliga marknadsföringsframställ-

ningar som strider mot marknadsföringslagens bestämmelser. Avsikten är dock att en 

tillämpning av lagens mer specificerade bestämmelser ska ges företräde när någon av 

dessa är tillämpliga.
69

 Exempel på förbjudna åtgärder som omfattas av 5 § MFL är 

renommésnyltning och misskreditering. Med renommésnyltning avses att en nä-

ringsidkare obehörigen och till sin ekonomiska fördel associerar med en annan nä-

ringsidkares varumärke och därmed utnyttjar det värde som ligger i en positiv före-

ställning hos konsumenterna som skapats genom insatser av näringsidkaren i fråga. 

Renommésnyltning anses utgöra otillbörligt handlande inte endast mot konkurrerande 

näringsidkare utan även mot konsumenter då renommésnyltningen kan försvåra kon-

sumenters marknadsöverblick.
70

 När framställningen innehåller jämförande reklam 

regleras renommésnyltning särskilt i 18 § MFL. Så är fallet även avseende misskredi-

tering. Misskreditering – som avser förlöjliganden och andra nedlåtande yttranden – 

är alltså förbjudet i framställningar i enlighet med 18 § MFL och strider således även 

mot kravet på god sed i enlighet med 5 §. MFL. 

Enligt den så kallade lagstridighetsprincipen står marknadsföringsåtgärder 

som strider mot lag eller är ägnade att leda till lagöverträdelser i strid med kravet på 

god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Principen kommer till uttryck i artikel 1 

ICC:s Regler. Anledningen till att lagstridighetsprincipen inte finns uttryckligen lag-
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 Se prop. 2007/08:115 s. 76. 
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fäst i marknadsföringslagen är enligt förarbetena att den är så självklar och väl förank-

rad att en uttrycklig reglering inte är nödvändig.
71

 

Den andra generalklausulen utgörs av förbudet mot aggressiv marknadsföring 

i 7 § MFL. Vad som utgör aggressiv marknadsföring framgår av 7 § 2 st. MFL. Enligt 

bestämmelsen är marknadsföring att anse som aggressiv om den innefattar trakasse-

rier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. Enligt förarbe-

tena till marknadsföringslagen utgörs ”annat aggressivt påtryckningsmedel” av situat-

ioner där näringsidkaren utnyttjar en maktställning över konsumenten eller annan 

näringsidkare för att utöva påtryckning. Det föreligger inget krav på att påtryckningen 

ska utgöras av fysiskt våld eller hot om sådant utan endast att påtryckningen inskrän-

ker konsumentens eller näringsidkarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.
72

 

Den tredje och sista generalklausulen utgörs av 8 § MFL som fastställer att 

marknadsföring som är vilseledande enligt 9, 10 eller 12-17 §§ MFL är att anse som 

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

välgrundat beslut. Att varje framställning ska vara vederhäftig är en huvudprincip 

inom marknadsföringsrätten och ingår i kravet på god marknadsföringssed.
73

 Att en 

framställning ska vara vederhäftig innebär att den ska utgöra en rättvis framställning. 

Att så är fallet åligger avsändaren att bevisa. Det föreligger nämligen avseende kravet 

på vederhäftighet en så kallad omvänd bevisbörda, vilket innebär att all marknadsfö-

ring är att anse som ovederhäftig tills dess att avsändaren lyckats att bevisa motsat-

sen.
74

 Det framgår av MD 1994:10 att en näringsidkares efterkorrigering av otillbör-

ligheten inte eliminerar framställningens otillbörlighet och detta för att det skulle stå i 

strid med huvudprincipen att varje enskild framställning självständigt ska uppfylla 

kravet på vederhäftighet.
75

 Att en framställning inte uppnår kravet på vederhäftighet 

innebär inte nödvändigtvis att den är osann. Det kan exempelvis vara så att det upp-

står en vilseledande effekt till följd av att uppgifter har utelämnats eller förstärkts till 

den grad att det sakliga budskapet inte är tillräckligt tydligt.
76

 Användande av vilsele-
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dande påståenden och framställningar är den vanligaste formen av otillbörlig mark-

nadsföring.
77

 

Gemensamt för samtliga generalklausuler är att en framställning för att vara 

förbjuden enligt marknadsföringslagen – förutom att stå i strid med god sed, aggressiv 

eller vilseledande – även måste uppfylla det så kallade transaktionstestet. Transakt-

ionstestet innebär att marknadsföringsåtgärden endast ska anses som otillbörlig om 

den i märkbar mån innebär eller sannolikt innebär en påverkan på förmågan att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut hos den som åtgärden riktas mot.
78

 Detta gäller både om 

åtgärden riktas mot en konsument eller en annan näringsidkare, så kallad business-to-

business.
79

 När transaktionstestet utförs ska utgångspunkten vara ett hypotetiskt reso-

nemang av genomsnittskonsumentens ur den målgrupp respektive kollektiv som 

marknadsföringsåtgärden riktas mot typiska reaktioner i det givna fallet.
80

 Enligt defi-

nitionen i direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska genomsnittskonsumenten anses 

normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av soci-

ala, kulturella och språkliga faktorer.
81

 

Tillämpningen av transaktionstestet infördes i svensk rätt för första gången i 

marknadsföringslagen. Redan innan införandet av marknadsföringslagen uppställdes i 

praxis ett krav på en ekonomisk effekt avseende vilseledande reklam. Det krävdes 

dock vid genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder att det i mark-

nadsföringslagen infördes en uttrycklig bestämmelse avseende detta faktum. 

Enligt 3 § 2 st. MFL definieras ett affärsbeslut som ett beslut av en konsument 

eller en näringsidkare om, hur och under vilka förutsättningar en produkt ska köpas, 

om hela eller delar av köpesumman ska betalas, om produkten ska behållas eller över-

låtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten ska utnyttjas, oavsett 

om konsumenten eller näringsidkaren beslutar att handla eller att avstå från att handla. 

Eftersom det är begreppet affärsmetod som tillämpas enligt bestämmelsen omfattas 

såväl en näringsidkares handlande som underlåtenhet före, under eller efter försälj-

ning respektive leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.
82

 I princip 

omfattas samtliga kontakter mellan en näringsidkare vid marknadsföring och försälj-
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ning.
83

 Exempel på meddelanden som förmedlas efter ett köp är bruksanvisningar och 

information på fakturor.
84

 

Transaktionstestet innebär att det görs en prövning i två led för att bedöma om 

en marknadsföringsåtgärd är att anse som otillbörlig. Först ska en bedömning göras 

avseende åtgärdens förenlighet med aktuell bestämmelse i marknadsföringslagen. 

Därefter ska en bedömning genomföras avseende åtgärdens effekt på konsumentens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Bedömningen i andra ledet ser olika ut 

beroende på om det är fråga om en tillämpning av 6, 7 eller 8 §§ MFL. Avser bedöm-

ningen en tillämpning av 8 § krävs inte att marknadsföringsåtgärden i märkbar mån 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett affärsbeslut. Kravet är alltså lägre ställt när 

det avser vilseledande marknadsföring då det enligt 8 § MFL är tillräckligt att mark-

nadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens beslut att fatta ett väl-

grundat beslut.  

 Viktigt att understryka är att transaktionstestet inte ska utföras när tillämp-

ningen avser en marknadsföringsåtgärd som faller under svarta listan. Som ovan an-

getts är svarta listan en bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder som utgör 

en lista på åtgärder som alltid är att presumera som otillbörliga till följd av dess all-

varliga karaktär.
85

 

 

 Krav på reklamidentifikation – 9 § 1 st. MFL 3.3

Att åtskillnad görs mellan redaktionellt material och kommersiella meddelanden på en 

betald annonsplats är av grundläggande betydelse på det marknadsrättsliga området.
86

 

Enligt 9 § MFL ska all marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt 

framkommer att det är fråga om marknadsföring. Principen har utvecklats genom 

Marknadsdomstolens praxis och infördes för första gången i svensk lagstiftning ge-

nom 5 § ÄMFL. Bestämmelsen om reklamidentifiering i marknadsföringslagen ank-

nyter till svarta listan p. 11 och 22 i bilagan till direktivet om otillbörliga affärsme-

toder och återfinns även i artikel 9 ICC:s Regler. 

 Praxis från Marknadsdomstolen visar tydligt på hur högt ställt kravet på re-

klamidentifikation är. Marknadsdomstolen slog i MD 1987:5 fast att det inte är till-
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räckligt att det i annonsen finns angivet att framställningen är en annonssida om ut-

formningen av annonserna ger uttryck för att det är redaktionellt material. Annonsen i 

fråga utgjorde en helsida med reklam, men enligt Marknadsdomstolen kunde läsaren 

mot bakgrund av att vissa annonser var i intervjuform tolka annonsen som att texten 

var redaktionell. I MD 2006:15 var frågan om tidningen Metro uppfyllt kraven på 

reklamidentifikation avseende annonser som utgjorde tidningens förstasida. Mark-

nadsdomstolen anförde att kravet på reklamidentifikation innebär att konsumenten 

med ett minimum av ansträngning ska ha möjlighet att urskilja reklam från redaktion-

ellt innehåll. Mot bakgrund av att det antas att konsumenter värderar redaktionell text 

annorlunda än reklam uttalas det i MD 2009:15 att en genomsnittskonsuments för-

måga att fatta välgrundade affärsbeslut påverkas negativt ifall en reklamframställning 

vilseleder om sin rätta karaktär. Det ska därför från början av framställningen tydligt 

framgå om det är fråga om en marknadsföringsåtgärd. Det är således inte tillräckligt 

om konsumenten kan ana det så småningom. 

När marknadsföringen utgörs av direktreklam via post framgår av MD (dåva-

rande MR) 1972:14 att det redan av kuvertet tydligt ska framgå att det är fråga om 

reklam. Det är strängt förbjudet att genom direktreklamens utformning få konsumen-

ten att istället tro att det är fråga om viktiga meddelanden såsom varningsbrev eller 

ändringar i villkor i ett kundförhållande.
87

 När reklamen mottas via sms och e-post 

ska konsumenten redan av rubrikrader respektive avsändarraden kunna utläsa att det 

är fråga om marknadsföring. Det är alltså inte tillräckligt att det framgår av själva 

meddelandet.
88

 

När innehållskontroll görs avseende kommersiella meddelanden i bloggar är  

9 § 1 st. MFL den mest kritiska bestämmelsen. Som ovan nämnt är omfattningen av 

smygreklam på bloggar omfattande. Anledningen till detta är att det finns många nä-

ringsidkare som inte vill att bloggaren ska upplysa läsarna om att det är fråga om re-

klam då marknadsföringen mot bakgrund av att meddelandet uppfattas som mer tro-

värdigt om så inte sker. Då det kan antas att bloggaren inte vill att bloggens läsare ska 

uppfatta bloggen som en annonsplats har bägge parterna att vinna på att bloggaren 

underlåter att fullgöra kravet på reklamidentifiering. Att åsidosätta denna skyldighet 
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är dock som redogjorts för ovan strängt förbjudet enligt såväl marknadsföringslagen 

som ICC:s Regler. 

Ett flertal anmälningar avseende uppfattad smygreklam i bloggar har gjorts till 

KOV de senaste åren. Bara det senaste året uppgår antalet anmälningar till 26 stycken. 

För närvarande har dock ingen av dessa anmälningar medfört att ansvar utkrävts.
89

  

Anledningen till detta är enligt KOV de bevissvårigheter som föreligger för myndig-

heten att bevisa att det föreligger ett uppdragsavtal mellan näringsidkaren och blogga-

ren ifråga.
90

 År 2010 fällde dock RO en bloggare som i ett inlägg inte uppfyllde kra-

vet på reklamidentifiering i enlighet med ICC:s Regler.
91

 I bloggen publicerades det 

ett inlägg som var utformat som redaktionellt material men som i själva verket ut-

gjorde reklam för bantningsprodukter. Då annonsören inte på något sätt motbevisade 

att det rörde sig om reklam bedömde RO att framställningen bland annat stred mot 

kravet på reklamidentifiering enligt artikel 9 ICC:s Regler. 

Att kravet på reklamidentifikation är absolut råder det inga tveksamheter om. 

En mer tveksam fråga är dock hur reklamidentifikation i bloggar bör göras. Vid till-

lämpningen av lagens regler på nya medium är det viktigt att anpassa tillämpningen så 

att ändamålet med reglerna uppfylls och inte förhindras av en stelbent tolkning och 

tillämpning.
92

  

Eftersom en blogg vanligtvis har som huvudsakligt syfte att skapa redaktion-

ellt material kan ett blogginlägg med ett avsättningsfrämjande syfte lätt misstas för 

redaktionellt material. Kravet på reklamidentifikationen bör därför ställas högt.
93

 Mot 

bakgrund av att konsumenten i enlighet med MD 2006:15 omedelbart ska kunna ut-

läsa att det är fråga om reklam – och det även vid en flyktig läsning av framställning-

en – bör det enligt min mening inte vara tillräckligt att bloggaren i slutet av inlägget 

informerar om att det utgör en marknadsföringsframställning. Läsaren bör istället in-

formeras om detta i såväl rubrikraden som i den inledande texten för att undvika att 

förvirring uppstår.  

                                                 

89
 Se artikeln ”Smygreklam byter socialt medium”, http://www.svt.se/nyheter/sverige/smygreklam-

byter-socialt-medium publicerad 2013-11-06 (2014-08-13).  
90

 Se artikeln ”Svårt att fälla bloggare för smygreklam”, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5576431 publicerad 2013-06-27 

(2014-08-13). 
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 Ärende 1001-08 datum 2010-06-23. 
92

 Jfr Svensson m.fl., Praktiskt marknadsrätt s. 76. 
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 För ett liknande resonemang jfr MD 1988:2. 
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I tidskrifter utmärks marknadsföringsframställningar med ordet ”annons”. Så 

bör vara fallet även avseende annonser på bloggens hemsida. När det gäller mark-

nadsföring i blogginlägg bör dock enligt min mening ett annat ordval såsom ”i samar-

bete med” eller ”sponsrat inlägg” användas. Anledningen till att ordet annons bör 

undvikas i bloggar är att det kan orsaka förvirring för läsaren i enlighet med domsto-

lens resonemang i MD 1987:5, vilket innebär att syftet med reklamidentifikationen 

går förlorat. En annons är, till skillnad från ett blogginlägg, dessutom vanligen utfor-

mad av annonsören själv. Enligt min mening är därför ordvalen ”i samarbete med” 

eller ”sponsrat inlägg” ett med ändamålsenligt val mot bakgrund av att det ger ett mer 

korrekt helhetsintryck av marknadsföringsframställningens utformning. 

I enlighet med de resonemang som domstolen förde i MD 1987:5 och MD 

2009:15 bör layouten på inlägget ifråga ändras på ett sådant sätt att det inte går att 

missta det kommersiella innehållet för redaktionellt innehåll. I de nämnda rättsfallen 

ansåg nämligen Marknadsdomstolen att intrycket av att det var fråga om redaktionellt 

material hade förstärkts genom att de kommersiella meddelandena i fråga var upp-

byggt som vanliga artiklar i tidningen. 

Som ovan nämnts anknyter bestämmelsen om reklamidentifiering i marknadsfö-

ringslagen till svarta listan punkt 11 och 22 i bilagan. Det innebär i enlighet med 8 § 2 

st. MFL att framställningar som strider mot dessa bestämmelser avseende reklamiden-

tifiering alltid är att anse som förbjudna. Ytterligare en aspekt som kan bli problema-

tisk är hur näringsidkaren hanterar de sponsrade inläggen som bloggaren producerar 

enligt ett föreliggande avtal. Enligt punkt 11 i svarta listan är det förbjudet för nä-

ringsidkare att använda material från medier om näringsidkaren själv har betalat för 

materialet och det inte tydligt framgår för konsumenten att näringsidkaren står bakom 

materialet. Regeln skulle kunna aktualiseras om en näringsidkare först betalade en 

bloggare för att ge en viss produkt ett positivt omdöme och sedan hänvisade till blog-

ginlägget i sin egen reklam. I propositionen tolkas regeln i punkt 11 som ett förbud 

mot annonser i redaktionell form.
94

 Enligt min mening är det en förenkling av regeln 

som riskerar att bli missvisande. Detta eftersom regelns tillämplighet förutsätter 

material från medier vilket torde vara ett vidare begrepp än annons i redaktionell 

form. En ytterligare tolkning av punkt 11 som kan anses vara mer ändamålsenlig är att 

det är tillåtet för näringsidkaren att i sin marknadsföring referera till bloggarens fram-

                                                 

94
 Se prop. 2007/08:115 s. 82. 
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ställning under förutsättning att näringsidkaren på ett tydligt sätt markerar att det före-

ligger ett uppdragsavtal mellan bloggaren och näringsidkaren. 

Punkt 22 i svarta listan förbjuder näringsidkaren att påstå eller skapa intryck av 

att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, 

affärsverksamhet, yrkeskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsu-

ment. Regeln avser situationen när det står klart att näringsidkaren står bakom med-

delandet men då näringsidkaren på ett eller annat sätt döljer syftet med sina åtgärder 

genom att ikläda sig en annan roll än den egentliga. Om bloggaren är att anse som 

näringsidkare kan eventuellt regeln enligt min mening tillämpas när bloggaren skriver 

ett visst inlägg i syfte att prestera enligt ett marknadsföringsavtal, men ger sken av att 

denne skrivit inlägget i ett redaktionellt syfte. 

 

 Krav på sändarangivelse – 9 § 2 st. MFL 3.4

Enligt 9 § 2 st. MFL ska det tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. 

Bestämmelsen ger uttryck för principen om sändarangivelse som återfinns i artikel 10 

ICC:s Regler. Även denna princip har utvecklats genom Marknadsdomstolens praxis 

och infördes tillsammans med principen om reklamidentifiering för första gången i 

svensk lagstiftning genom 5 § ÄMFL. En nyhet i den nuvarande marknadsföringsla-

gen är dock att ett undantag utformades i enlighet med artikel 10 ICC:s Regler som 

avser framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet, så kallade teasers.
95

 

Det är i dessa fall tillräckligt att någon av de efterföljande annonserna lämnar inform-

ation om vilken näringsidkare som är avsändare.
96

 Undantaget som innebär att teasers 

alltså inte behöver innehålla en sändarangivelse innebär dock inte att teasers är undan-

tagna andra krav enligt marknadsföringslagen som exempelvis kravet på vederhäftig-

het. Att tillägga är att underlåtelse att lämna sändarangivelse även innebär att fram-

ställningen är att definiera som vilseledande enligt 12 § MFL.
97

 

 Näringsidkaren som beslutar om meddelandets innehåll och utformning samt 

initierar att meddelandet ska kommuniceras är att anse som avsändare och så kallad 

annonsör till meddelandet.
98

 Kravet på sändarangivelse enligt 9 § 2 st. MFL uppfylls i 

regel genom att det i klartext upplyses om annonsörens företagsnamn eller firma. Har 

                                                 

95
 Se a.a. s 83. 

96
 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 66. 

97
 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 66. 

98
 Se Stenlund, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet s. 251. 
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annonsören ett välkänt varumärke som direkt associeras till ett särskilt företag kan det 

vara tillräckligt med en upplysning om varumärket i fråga.
99

 Det framgår av Mark-

nadsdomstolens praxis att det för mottagaren av meddelandet ögonblickligen ska stå 

klart vem som är avsändare.
100

 Enligt artikel 10 ICC:s Regler ska även kontaktin-

formation anges där så är lämpligt så att mottagaren lätt kan nå avsändaren. Med un-

dantag för köperbjudanden som regleras särskilt i 12 § MFL finns dock inte detta krav 

uppställt i marknadsföringslagen. Anledningen till detta är att bestämmelsen är avsedd 

att tillämpas på alla typer av media och kravet på kontaktinformation anses medföra 

tillämpningssvårigheter avseende exempelvis reklam i tv.
101

 I dessa fall anses det till-

räckligt att näringsidkaren anger sin webbadress, vilket idag är vanligt förekom-

mande.
102

 

 När det i en framställning finns uppgift om fler än en näringsidkare resulterar 

det enligt Marknadsdomstolens praxis i att det inte för mottagaren står klart vem som 

är att anse som avsändare. I MD 1994:10 var det fråga om en samaktivitet mellan 

Standardiseringskommissionen och Procter & Gamble Hygien AB. Marknadsdomsto-

len ansåg att det inte var tydligt för konsumenten om det var Standardiseringskom-

missionen eller Procter & Gamble Hygien AB som var avsändare till reklamen mot 

bakgrund av att det var det senare företagets produkter som reklamen avsåg, men att 

det nederst i annonsen i fetstil fanns en rekommendation avseende produkterna från 

Standardiseringskommissionen. Det var även Standardiseringskommissionens kon-

taktuppgifter som fanns angivna i annonsen. I MD 2014:6 kom domstolen till en lik-

nande slutsats. I fallet fanns såväl en producent som en distributörs varumärke och 

webbadress angivet, vilken enligt Marknadsdomstolen resulterar i att det är svårt för 

mottagaren av meddelandet att dra någon bestämd slutsats om vem som är meddelan-

dets avsändare. 

En intressant aspekt av 9 § 2 st. MFL är hur bestämmelsen samverkar med 

första stycket. När det finns en risk för att läsaren kan missta marknadsföringen för 

redaktionellt material är kravet på sändarangivelse särskilt högt ställt.
103

 Desto otydli-

gare annonsen är beträffande dess kommersiella budskap, desto fler uppgifter om an-

nonsören bör krävas. På samma sätt underlättar rimligen en tydlig angivelse av vem 
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 Se prop. 2007/08:115 s. 83 och MD 2013:13. 

100
 Jfr t.ex. MD 2014:6. 

101
 Se Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 227. 
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 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 66. 
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som är meddelandets avsändare mottagarens bedömning av meddelandets kommersi-

ella karaktär. 

Avseende marknadsföring i sociala medier är 9 § st. 2 likt 9 § 1 st. MFL en 

kritisk bestämmelse. Vid marknadsföringssamarbeten i bloggar kan det uppstå en viss 

problematik avseende vem som egentligen ska anses vara avsändare till framställ-

ningen ifråga. Vid en jämförelse med marknadsföring i tryckt skrift är det, under för-

utsättning att kravet på reklamidentifiering enligt 9 § 1 st. är uppfyllt, tydligt för läsa-

ren att det inte är tidningen utan annonsören som är avsändare till budskapet i fråga. 

Så är även fallet vid upplåtelse av annonsplats i en blogg. När det däremot är fråga om 

en framställning i form av ett blogginlägg är detta inte lika tydligt eftersom marknads-

föringen ofta är utformad som en recension där kärnan i marknadsföringen är blogga-

rens åsikter om en viss produkt. Det är alltså bloggarens budskap om produkten som 

står i centrum, vilket förstärks av att inlägget publiceras på bloggarens plattform. 

Även om det är näringsidkaren som initierar att meddelandet kommuniceras framstår 

det dessutom ofta som att det är bloggaren ensam som har utformat meddelandet i 

fråga. Situationen i dessa fall kan enligt min mening jämföras med situationen i MD 

1994:10 (Procter & Gamble-fallet). För att framställningen ska anses uppfylla kravet 

på sändarangivelse enligt 9 § 2 st. MFL bör därför blogginlägget med beaktande av 

dess redaktionella karaktär – och därmed högre krav på sändarangivelse – enligt min 

mening innehålla en tydlig uppgift om att det är annonsören och inte bloggaren som 

är avsändare till meddelandet. Även uppgift om, åtminstone, annonsörens webbadress 

bör anges. 

 

 Ansvar 3.5

Enligt 23 § MFL får en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig förbjudas att 

fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd. Ett förbud ska i enlighet 

med 26 § förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Vid utdömande 

av förbud föreligger det således en vitespresumtion. 

Det är näringsidkaren vars avsättning det kommersiella meddelandet syftar till 

att främja som har det primära ansvaret för att marknadsföringen är förenlig med 

marknadsföringslagens bestämmelser.
104

 Enligt paragrafens andra stycke får dock ett 
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förbud meddelas även en anställd hos näringsidkaren, någon annan som handlar på 

näringsidkarens vägnar och slutligen var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till 

marknadsföringen. Personer som handlar i näringsidkarens namn eller för dennes räk-

ning ska således enligt definitionen likställas med näringsidkaren. Detta innebär att en 

näringsidkare inte kan undgå sitt ansvar genom att anlita uppdragstagare. I MD 

2011:15 bedömde Marknadsdomstolen mot bakgrund av att marknadsföringen ifråga 

skett i bolagets intresse att Telia var ansvarig för att uppdragstagare som utförde tele-

marketing använder en otillbörlig marknadsföring. Rättsfallet kan anses symbolisera 

den långtgående skyldighet som näringsidkare har att kontrollera att marknadsfö-

ringsåtgärder i näringsidkarens intresse inte är otillbörliga eller strider mot god sed.
105

 

Att näringsidkaren inte undgår ansvar för uppdragstagares agerande innebär dock inte 

att Marknadsdomstolen inte tar rimlig hänsyn till de faktiska möjligheterna näringsid-

karen haft att påverka marknadsföringsåtgärden.
106

 Enligt Marknadsdomstolens praxis 

framgår även att användningen av ett varumärke i reklam inte med nödvändighet in-

nebär att innehavaren av varumärket har ett ansvar för marknadsföringen. Detta ef-

tersom återförsäljare ibland självständigt marknadsför produkter under varumärken 

som innehas av andra näringsidkare.
107

  

Viktigt att betona är att näringsidkarens långtgående ansvar inte innebär ett 

ensamansvar, vilket framgår av det ovan nämnda medverkansansvaret som regleras i 

23 § 2 st. MFL. Syfte med regleringen avseende medverkansansvar är att möjliggöra 

ett ingripande mot parter som yrkesmässigt arbetar med att på uppdrag av andra nä-

ringsidkare utforma reklam eller lägga upp marknadsföringskampanjer.
108

  

Mot bakgrund av att det är svårt för exempelvis en tidning att bedöma om en av tid-

ningen publicerad annons är vederhäftig är ett medverkansansvar endast aktuellt om 

tidskriften med normal aktsamhet utan genomförandet av någon grundlig kontroll 

kunnat inse att marknadsföringsåtgärden står i strid med marknadsföringslagen.
109

  

Så var fallet i exempelvis MD 2006:11 där tidningen Metro dömdes för att i strid med 

9 § MFL publicerat en annons som var utformad som redaktionellt material. Mark-

nadsdomstolen uttalade att det är av stor betydelse för upprätthållandet av marknads-

föringslagens krav att ett tidningsföretag tar ett visst ansvar för annonser även i fall 
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 Jfr MD 2006:21 och Stenlund, Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet s. 328. 
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 Se MD 2004:2 och MD 2004:7. 
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där tidningen inte tagit någon aktiv del i utformandet av annonsen. Detta ansvar ska 

begränsas till fall där det bör stå helt klart för tidningsföretaget att annonsen är utfor-

mad i strid med marknadsföringslagen. I Metro-fallet ansåg Marknadsdomstolen att så 

var fallet och att Metro genom att införa annonserna väsentligt hade bidragit till 

marknadsföringen i enlighet med 23 § 2 st. p.3 MFL. Ett medverkansansvar aktuali-

serades även i MD 2010:23 där en person som hade svarat för utformningen av vissa 

meddelanden som enligt domstolen var att beakta som otillbörlig marknadsföring 

fälldes för medverkansansvar. Marknadsdomstolen ansåg att personen genom utform-

ningen skulle anses ha väsentligen bidragit till marknadsföringen i fråga. 

 I likhet med tidningsföretag upplåter bloggare till annonsörer möjligheten att 

annonsera på dennes blogg. När det gäller bloggare vars annonsörers marknadsföring 

är utformad i strid med marknadsföringslagen bör därför enligt min mening tidnings-

företags medverkansansvar för annonser tillämpas även på bloggare. I fall där det står 

helt klart för bloggaren att annonsen är utformad i strid med marknadsföringslagen 

bör bloggaren kunna dömas till ansvar för den otillbörliga marknadsföringen i enlig-

het 23 § 2 st. MFL. Om det inte är bloggaren som äger hemsidan – vilket är fallet om 

bloggaren får betalt för att blogga på annans portal – så bör ansvaret appliceras på 

ägaren som slutit annonsavtalet med annonsören. När det är fråga om bloggare som i 

form av ett blogginlägg marknadsför en näringsidkare och det är bloggaren som ut-

format meddelandet ifråga bör bloggaren i enlighet med MD 2010:23 anses ha väsent-

ligen bidragit till marknadsföringen. Såväl bloggare som annonsörer kan således stäl-

las till ansvar enligt marknadsföringslagen för både annonser och blogginlägg vars 

utformning eller innehåll bryter på marknadsföringslagens bestämmelser. 

 

 Sanktioner 3.6

Tillämpningen av marknadsföringslagens sanktionskatalog avgörs utifrån om överträ-

delsen har skett mot lagens så kallade yttre eller inre område. Avser överträdelsen en 

bestämmelse i det yttre området – vilket avgränsas av 5 § MFL – kan den svarande 

drabbas av ett förbud enligt 23 § eller ett åläggande enligt 24 § MFL. Det inre områ-

det avgränsas av förbudsbestämmelserna i 7-20 §§ MFL. En överträdelse avseende 

någon av dessa förbudsbestämmelser kan utöver förbud eller åläggande även läggas 
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till grund för ett utdömande av marknadsstörningsavgift enligt 29 § MFL.
110

 Att be-

tona är dock att bestämmelsen endast ger grund för ett utdömande av marknadsstör-

ningsavgift – marknadsstörningsavgift är alltså inte per automatik den sanktion som 

ska utdömas i dessa fall.  

Den vanligaste formen av marknadsföringssanktion enligt marknadsföringsla-

gen är att Konsumentombudsmannen (KO) i enlighet med 23 och 24 §§ MFL utfärdar 

ett förbud eller ett informationsförläggande i förening med vite. Vitesbeloppet ska 

enligt 3 § lagen (1985:206) om viten fastställas till det belopp som med hänsyn till 

vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. 

Marknadsdomstolen dömer vanligtvis ut ett vitesbelopp på en miljon kronor.
111

 Enligt 

28 § 3 st. MFL gäller ett av näringsidkaren godkänt förläggande som en lagakraftvun-

nen dom. KO har dock enligt lagtexten endast befogenhet att utge förlägganden i fall 

som är av mindre vikt. Om näringsidkaren inte godkänner förläggandet kan KO väcka 

talan vid domstol i enlighet med 47 § 2 st. 1 p. MFL. Den allvarligaste sanktionen 

som KO kan åberopa i domstol är talan om marknadsstörningsavgift i enlighet med 29 

§ MFL. Marknadsstörningsavgiften är kopplad till bestämmelser som avser särskilt 

klandervärda förfaranden när näringsidkaren genom sin otillbörliga marknadsföring 

anses störa marknadens funktion. Ett exempel som nämns i förarbetena är att nä-

ringsidkarens agerande riskerar att leda till att konsumenter och andra näringsidkare 

får en bristande tilltro till en hel bransch.
112

 Det krävs vidare att näringsidkaren eller 

någon som handlat på näringsidkarens vägnar agerat uppsåtligt eller oaktsamt för att 

marknadsstörningsavgift ska komma i fråga. Exempelvis kan svaranden ha upprepat 

förfaranden som tidigare lett till påföljd eller på annat sätt visat tydlig nonchalans 

inför marknadsföringslagens regler.
113

Marknadsstörningsavgift ska således endast 

användas som sanktion i vissa särskilda fall där det finns ett mer påtagligt behov av 

att skydda konsument- och näringsidkarintressen.
114

 Marknadsstörningsavgiften ska 

enligt 31 § MFL fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. 
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Avgiftens vidsträckta beloppsreglering visar på att sanktionsformen ska användas 

med stor precision mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet.
115

 

En sanktion som finns att tillgå för att ersätta skada som den otillbörliga 

marknadsföringen givit upphov till hos konsumenter eller andra näringsidkare är ut-

dömande av skadestånd i enlighet med 37 § MFL. För att det ska föreligga en rätt till 

skadestånd ska det enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer finnas ett adekvat 

orsakssamband mellan marknadsföringsåtgärden i fråga och den uppkomna skadan. 

Möjligheten att yrka på skadestånd är därför ur ett praktiskt perspektiv främst intres-

sant för konkurrerande näringsidkare.
116

 

Talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 §§ MFL får förutom av 

KO även väckas av en näringsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sam-

manslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare. För att KO ska väcka ta-

lan efter ansökan av en konsument respektive näringsidkare krävs att tvisten i fråga 

har betydelse för rättstillämpningen genom att antingen rättsläget behöver klargöras, 

eller att tvisten berör ett stort antal konsumenter och därför har betydelse ur ett all-

mänt konsumentintresseperspektiv.
117

 Om KO väljer att väcka talan står staten för 

konsumenternas rättegångskostnader. En skadeståndstalan ska enligt 50 § MFL väck-

as vid Stockholms tingsrätt eller annan tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rätte-

gångsbalken (1942:740), till skillnad från en förbudstalan som ska väckas vid Mark-

nadsdomstolen. En dom i Marknadsdomstolen kan inte överklagas till en högre in-

stans. Högsta domstolen kan dock bevilja resning om Marknadsdomstolens avgörande 

uppenbart strider mot lag.
118

 

Marknadsdomstolen avgör drygt 30 ärenden per år varav endast cirka hälften 

avser marknadsföringsrätt.
119

 Siffran visar på att syftet till skillnad från den civilrätts-

liga konsumentlagstiftningens inte är att utkräva ansvar för varje otillbörligt mark-

nadsföringsbeteende. Syftet är istället att försöka framkalla en viss standard på mark-

naden.
120

 Om detta system är tillräckligt effektivt eller om det krävs ett tuffare age-

rande mot näringsidkare som bryter mot marknadsföringslagens bestämmelser kom-

mer att diskuteras i kapitel fem. 

                                                 

115
 Jfr a.a. s. 120. 

116
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 175. 

117
Se Eltell och Åberg, Reklamjuridik s. 191. 

118
 Läs mer om fall där Högsta domstolen har beviljat resning i Bernitz, Svensk och europeisk mark-

nadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 62 ff. 
119

 Se Nordell, Marknadsrätten. En introduktion s. 122. 
120

 Jfr a.a. s. 117. 
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4 Innehållskontroll av kommersiella meddelan-

den – en jämförelse mellan MFL och RTVL 

 Inledning 4.1

Som redogjorts för tidigare i uppsatsen är marknadsföringslagen i princip teknikneu-

tral. Avseende kommersiella meddelanden som förmedlas genom medierna radio och 

tv valdes dock tidigt att genom implementeringen av radio- och tv-lagen införa speci-

allagstiftning. Anledningen till detta är att tv-mediet ansågs ha en sådan genomslags-

kraft som föranleder ett behov av särskild skyddsreglering avseende kommersiella 

meddelanden som förmedlas genom det traditionella mediet.
121

 

Myndigheten för radio och tv publicerar varje år en rapport i syfte att infor-

mera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas. I juni 2014 släpptes rapporten 

för 2013. Enligt rapporten – Medieutveckling 2014 – tillbringas det nu mer tid på in-

ternet än andra medier. Tidigare år har tv och radio varit de överlägsna medierna, men 

år 2012 och 2013 ökade internetkonsumtionen starkt. Denna utveckling har lett till att 

internet nu utgör landet största reklambärare.
122

 

Mot bakgrund av den maktförskjutning som ur ett marknadsföringsperspektiv 

har skett mellan internet och tv kan det enligt min mening diskuteras om det fortfa-

rande bör anses ändamålsenligt att tv-mediet – men inte internet – är föremål för sär-

reglering. I syfte att i kapitel fem diskutera denna fråga ska i följande avsnitt radio- 

och tv-lagens regler avseende innehållskontroll av kommersiella meddelanden jämfö-

ras med reglerna i marknadsföringslagen för att se vilka skillnader som föreligger 

regelverken emellan. Viktigt att understryka är att marknadsföringslagens generella 

krav på innehållskontroll avseende kommersiella meddelanden gäller även radio- och 

tv-reklam.
123

 Att beakta är dock att det enligt 11 § MFL vid bedömningen av om en 

framställning är vilseledande enligt 10 § 3 st. MFL ska fästas avseende vid det an-

vända kommunikationsmedlets begränsningar i tid och utrymme. Även de åtgärder 

som näringsidkaren har vidtagit för att på något annat sätt lämna informationen ska 

enligt bestämmelsen beaktas. 11 § MFL tar sikte på reklam i radio- och tv, men enligt 

                                                 

121
 Jfr prop. 1990/91:149 s. 119. 

122
 Se Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2014 s. 12. 

123
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 151. 
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marknadsföringslagens förarbeten ska bestämmelsen tillämpas restriktivt.
124

 Tv-

reklam är således föremål för ett visst hänsynstagande som inte inbegriper marknads-

föring i övriga medier. 

 

 RTVLs bakgrund och tillämplighet 4.2

Radio- och tv-lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ersatte då den äldre radio- 

och tv-lagen (1996:844) (ÄRTVL). Bakgrunden till införandet av den nya lagen är 

enligt 2 § RTVL implementeringen av AV-direktivet
125

 vars syfte är att skapa fri rör-

lighet för audiovisuella medietjänster.
126

 Genom antagandet av AV-direktivet genom-

fördes vissa ändringar i tv-direktivet
127

 som låg till grund för den tidigare regleringen 

avseende radio- och tv-sändningar. AV-direktivet är likt tv-direktivet ett så kallat mi-

nimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får ha mer långtgående regler än det 

ursprungliga direktivet under förutsättning att de striktare reglerna inte bryter mot 

unionsrätten.
128

 

I likhet med tv-direktivet innehåller AV-direktivet regler avseende kommersi-

ella meddelanden. Reglerna i AV-direktivet stämmer väl överens med föregångsreg-

lerna i tv-direktivet. Det finns dock några undantag. De två viktigaste skillnaderna är 

att det genom implementeringen av AV-direktivet infördes en direkt hänvisning till 

bestämmelsen om reklamidentifiering i 9 § MFL samt uttryckliga regler om produkt-

placering.
 129

 Hänvisningen till 9 § MFL återfinns i 8 kap. 5 § samt 15 kap. 1 § 3 st. 

RTVL och innebär att bestämmelserna i radio- och tv-lagen ska tillämpas parallellt 

med 9 § MFL.
130

 Reglerna om produktplacering fastslås i 6 kap. RTVL. 

Radio- och tv-lagen tillämpas enligt 1 kap. 3 § RTVL på tv-sändningar och be-

ställ-tv som kan tas emot av en EES-stat och uppfyller vissa i bestämmelsen specifika 

kriterier avseende etableringsplacering. Bestämmelsen ger uttryck för den så kallade 

ursprungslandsprincipen som lades fast redan i tv-direktivet och återfinns i artikel 2.1 

                                                 

124
 Se prop. 2007/08:115 s. 90. 

125
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG av 

den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television. 
126

 Se även skälen till AV-direktivet och prop. 2009/10:115 s. 73. 
127

 Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som 

fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för 

television. 
128

 Se prop. 2009/10:115 s. 73 f. 
129

 Se a.a. s. 78. 
130

 Se Tornberg och Ladenfors, Medierätt 2 s. 21. 
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samt 3.6 AV-direktivet. Enligt ursprungslandsprincipen ska den medlemsstat som i 

enlighet med 1 kap. 3 § RTVL har jurisdiktion säkerställa att landets lagstiftning 

följs.
131

 Vilken stat det är som har jurisdiktion avgörs utifrån var leverantören av me-

dietjänsterna ifråga anses etablerad, vilket är i den stat där leverantörens huvudkontor 

finns och var de redaktionella besluten fattas. Om detta sker i två olika medlemsstater 

är det den medlemsstat där den mest betydande arbetsstyrkan är belägen och arbetar. 

Går det inte att fastställa jurisdiktion genom etableringsreglerna tillämpas istället tek-

niska kriterier. I första hand är det den stat där satellitupplänken är belägen som har 

jurisdiktion och i andra hand den stat vars satellitkapacitet leverantören av medie-

tjänsterna använder sig av.
132

 

Ursprungslandsprincipen utgör ett avsteg från effektlandsprincipen som styr 

marknadsföringslagens geografiska räckvidd.
133

 När det är fråga om en tillämpning av 

radio- och tv-lagen är det således ursprungslandsprincipen som avgör lagens geogra-

fiska tillämpning. När det istället är fråga om en tillämpning av marknadsföringsla-

gen, som i vissa fall är parallellt tillämplig, är det alltså istället effektlandsprincipen 

som är rådande. 

 

 Produktplacering – 6 kap. RTVL 4.3

Produktplacering definieras enligt 3 kap. 1 § 10 p. som förekomsten i ett program av 

en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot 

betalning eller liknande ersättning till leverantören av medietjänsten, dock inte när 

varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits gratis. Produktpla-

cering kan jämföras med så kallad smygreklam och är idag en etablerad marknadsfö-

ringsmetod och en betydelsefull finansieringskälla för produktioner av filmer och TV-

program.
134

 Produktplacering kan ske på olika sätt. Exempelvis kan en produkt place-

ras i en produktion i form av rekvisita eller genom att nämnas i manuset. Produktpla-

cering kan också ske genom att en produkt på något sätt knyts till en rollinnehavare 

och på det sättet får en mer framträdande roll i handlingen.
135

 

                                                 

131
 Se prop. 2009/10:115 s. 110. 

132
 Se a.a. s. 75 f. 

133
 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 152. 

134
 Se Lindqvist och Joersjo, Produktplacering i TV – gällande reglering och förslag till nya bestäm-

melser, Ny Juridik 1:10 s. 32. 
135

 Se prop. 2009/10:115 s. 155. 
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Som ovan nämnts var produktplacering inte uttryckligen reglerat i svensk rätt 

före implementeringen av AV-direktivet. Syftet med AV-direktivets regler om pro-

duktplacering är att säkerställa lika konkurrensvillkor inom unionen, vilket inte tidi-

gare ansågs ha existerat. Då medlemsstaternas olikheter i regelverk avseende pro-

duktplacering i audiovisuella produktioner bedömdes ha påverkat mediebranschens 

konkurrenskraft negativt ansågs gemensamma regler kring produktplacering nödvän-

digt att införa.
136

 Huvudregeln är emellertid enligt 6 kap. 1 § RTVL, i likhet med arti-

kel 3g.1 AV-direktivet, att produktplacering är förbjudet. Det framgår dock av 2 § 

RVTL att produktplaceringen är tillåten avseende program som inte huvudsakligen 

vänder sig till barn under 12 år och som inte innehåller produktplacering av alkohol, 

tobaksvaror, receptbelagda läkemedel eller modersmjölksersättning under förutsätt-

ning att kraven i 3 och 4 §§ RTVL följs. Produktplacering som inte är förenlig med 

bestämmelserna i 6 kap. RTVL är således att betrakta som otillåten smygreklam
137

 

Enligt 6 kap. 3 § RTVL får program där det förekommer produktplacering 

endast sändas om programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intres-

sen enligt 5 kap. 5 § RVTL. Enligt 5 kap. 5 § RVTL innebär detta förbud att pro-

grammet inte får uppmuntra till köp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla 

andra säljfrämjande inslag, eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. 

Granskningsnämnden som enligt 18 kap. 2 § är ansvarig för att i efterhand granska 

programinnehålls förenlighet med radio- och tv-lagen har accepterat produktplacering 

i de fall det är motiverat av ett nyhets-, informations- eller underhållningsintresse. Av 

nämndens praxis går att utläsa att en högre grad av produktplacering godtas i de fall 

informations- eller underhållningsintresset är stort, och en lägre grad av produktplace-

ring vid ett motsatt fall.
138

 

I enlighet med 6 kap. 4 § RVTL ska information om att det förekommer pro-

duktplacering lämnas såväl i början som i slutet av ett program samt när programmet 

börjar igen efter ett reklamavbrott. Informationen ska endast bestå av en neutral upp-

lysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har 

förekommit i programmet. Syftet med denna reglering är att förhindra att den pro-

                                                 

136
 Se skäl 61 AV-direktivet och prop. 2009/10:115 s. 156 f. 

137
 Se skäl 55 AV-direktivet. 

138
 Se Nylander, Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och 

tv s. 57 f. 
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duktplacerande näringsidkaren i fråga inte utnyttjar meddelandet som ett tillfälle att 

främja sitt varumärke.
139

 

I enlighet med etableringsprincipen – som redogjorts för ovan – lyder inte 

samtliga av de största tv-bolagen som sänder tv till den svenska befolkningen under 

radio- och tv-lagen.
140

 För att det ska vara möjligt att genomföra en innehållskontroll 

och angripa en otillåten produktplacering i dessa kanaler måste det således ske genom 

en tillämpning av 9 § MFL. Relationen mellan marknadsföringslagens och radio- och 

tv-lagens regler om produktplacering har vid skrivande stund endast prövats en gång 

av Marknadsdomstolen. Det var i MD 1992:19 som handlade om exponering av färg-

tillverkaren Hempels produkter som hade ägt rum i tv-programmet ”Båtliv”. Expone-

ringen hade skett på olika sätt, bland annat genom att en företagsrepresentant iklädd 

kläder med företagets varumärke demonstrerade företagets produkter. Marknadsdom-

stolen ansåg att framställningen haft ett uppenbart kommersiellt syfte och att fram-

ställningen därför var att anse som reklam och inte redaktionellt material. Eftersom 

kravet på reklamidentifiering och sändarangivelse inte var uppfyllt stod framställ-

ningen i strid med marknadsföringslagen. Rättsfallet kan anses vara ett ytterlighetsfall 

mot bakgrund av att företaget direkt medverkade i framställningen och att domstolen 

kunde konstatera att företaget hade lämnat bidrag till produktionen i förväg. Det anses 

därför svårt att dra några direkta slutsatser av marknadsföringslagens tillämplighet 

avseende produktplacering av enbart detta rättsfall.
141

 Enligt min mening bör det dock 

stå relativt klart att produktplacering i strid med radio- och tv-lagens regler går att 

angripa genom tillämpningen av såväl lagstridighetsprincipen
142

 som 9 § MFL. Denna 

slutsats grundar sig på att produktplacering i marknadsrättslig mening utgör en form 

av marknadsföring och att marknadsföringslagen de facto ska tillämpas parallellt med 

radio- och tv-lagen. 

Situationen där bloggar får betalt för att skriva om en särskild produkt i sin 

blogg kan enligt min mening anses utgöra en form av produktplacering i radio- och 

tv-lagens mening. På samma sätt som exempelvis en vara i marknadsföringssyfte fö-

rekommer i ett tv-program mot betalning förekommer produkten i bloggen i samma 

                                                 

139
 Se prop. 2009/10:115 s. 163. 

140
 Läs mer i Nylander, Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt 

radio och tv s. 53. 
141

 Jfr Lindqvist och Joersjo, Produktplacering i TV – gällande reglering och förslag till nya bestäm-

melser, Ny Juridik 1:10 s. 42. 
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 Se avsnitt 3.2. 
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syfte. Det är därför intressant att jämföra upplysningskravet enligt 6 kap. 4 § RTVL 

med kravet på reklamidentifiering i 9 § 1 st. MFL för att se om kravet på reklamiden-

tifiering skiljer sig åt beroende på vilket medium som produktplaceringen utförs i. 

Enligt Marknadsdomstolens praxis ska en konsument direkt av en marknads-

föringsframställning kunna utläsa att den utgör reklam.
143

 Mot bakgrund av att 6 kap. 

4 § RTVL stadgar att information om att det förekommer produktplacering ska läm-

nas i början av programmet i fråga kan marknadsföringslagens krav avseende denna 

del anses uppfyllt. Risken finns dock att det finns tittare som inte tittar på ett visst 

program från starten och sedan slutar titta innan programmet avslutats för ett rekla-

mavbrott. För dessa tittare, tillika potentiella konsumenter, föreligger det en diskre-

pans avseende kravet på reklamidentifiering mellan radio- och tv-lagen och mark-

nadsföringslagen. Denna diskrepans kan föranleda en diskussion om produktplace-

ringsreglerna i radio- och tv-lagen innebär att radio- och tv-lagen är mer tillåtande 

mot smygreklam än marknadsföringslagen. Den ovan beskrivna situationen kan liknas 

med den situation som förelåg i MD 2002:13. I fallet – som handlade om en tv-reklam 

avseende premiepensionsval – uttalade Marknadsdomstolen att frågan om en reklam-

film uppfyller kravet på reklamidentifiering ska göras med utgångspunkten att en tit-

tare inte alltid kan förutsättas ta del av hela filmen och därför kan gå miste om signa-

turer som visar att filmen ifråga är en reklamfilm. En reklamfilm måste därför enligt 

domstolen vara utformad så att det även för en sådan tittare framgår att filmen utgör 

reklam. Enligt min mening föreligger det dock i detta hänseende en viktig skillnad 

mellan reklamfilmer och produktplacering i tv-program eftersom tv-program – till 

skillnad från reklamfilmer – i sig inte är föremål för marknadsföringslagens tillämp-

ning. Jag anser att det ur ett underhållningsperspektiv bör anses orimligt att kräva att 

det under hela tv-programmets gång finns ett meddelande om att programmet i fråga 

innehåller produktplacering. Det skulle förmodligen av tittarna uppfattas som stö-

rande. Mot bakgrund av att det enligt 6 kap. 3 § RTVL finns ett förbud mot att pro-

duktplaceringen medför att programmet på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella 

intressen – vilket det inte finns avseende framställningar enligt marknadsföringslagen 

– förefaller inte denna diskrepans särskilt betydelsefull ur ett konsumentskyddsper-

spektiv. Radio- och tv-lagens regler avseende produktplacering erbjuder således vid 
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en jämförelse med marknadsföringslagens bestämmelser enligt min mening ett likvär-

digt skydd mot smygreklam. 

 

 Sponsring – 7 kap. RTVL  4.4

Enligt 3 kap. 1 § 14 p. RTVL definieras sponsring som bidrag som någon som inte 

tillhandahåller eller producerar ljudradio, tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv 

utger för att finansiera dessa medietjänster eller program i syfte att främja bidragsgi-

varens namn, varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse. Sponsring 

innebär alltså att en näringsidkare finansierar ett program i syfte att få publicitet i 

gengäld. Sponsring var tidigare aktuellt främst vid sportevenemang, men har idag ett 

vidare tillämpningsområde inom programverksamheten.
144

  

Regler avseende sponsring återfinns i 7 kap. RTVL. Reglerna är detaljerade 

och har olika tillämpningsområden beroende på i vilken TV-kanal sponsringen ska 

nyttjas och vilket slags tv-program sponsringen avser. I marknadsrättslig mening är 

sponsring att betrakta som reklam, vilket enligt förarbetena innebär att även radio- 

och tv-lagens regler om reklam och annonser ska tillämpas avseende sponsringsmed-

delanden.
145

 Denna huvudregel har dock vissa undantag mot bakgrund av reglernas 

olika syften.  

Det huvudsakliga ändamålet med ett sponsringsmeddelande är att informera 

tittarna om att ett utomstående intresse kan ha påverkat programinnehållet. Mot bak-

grund av att reklam inte anknyter till något visst program utan sänds fristående från 

programutbudet i övrigt föreligger inte detta skyddsbehov avseende reklammeddelan-

den.
146

 Vilket tv-program som reklamen sänds i samband med har visserligen säkert 

stor inverkan på vilken tidpunkt näringsidkaren väljer att köpa reklamtid. Sponsringen 

avser dock ett visst uttalat program, varför det föreligger en skillnad mellan dessa 

kommersiella meddelanden.  

I enlighet med 7 kap. 4 § RTVL ska ett meddelande om vem som bidragit till 

finansieringen av ett program i en tv-sändning eller i beställ-tv lämnas i början och i 

slutet av ett program eller vid ett av dessa tillfällen. I likhet med marknadsföringsla-

gens krav på reklamidentifiering måste meddelandet innehålla sponsorns namn, logo-
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typ eller annat kännetecken. Sponsringsmeddelandet får – i likhet med ett meddelande 

om att förekommer produktplacering – inte lämnas på ett sådant sätt som resulterar i 

att det innehåller säljfrämjande inslag. Meddelandet får således inte vara utformat 

som reklam. 

Att ett meddelande får lämnas antingen i början eller i slutet av ett program 

istället för vid bägge dessa tidpunkter kan vid en första anblick anses problematiskt 

mot bakgrund av att en konsument enligt marknadsföringsrättsliga regler direkt av en 

framställning ska kunna utläsa att det rör sig om reklam, vilket sponsring i marknads-

rättslig mening utgör. Det bör uppmärksammas att det föreligger en diskrepans i detta 

hänseende mellan reglerna avseende sponsringsmeddelanden och produktplacerings-

meddelanden som kan diskuteras. 

Eftersom syftet med sponsring är att få publicitet har avsändaren inget att vinna 

på att dölja sponsringens existens. Sponsringsmeddelandet utgör annonsörens ersätt-

ning, vilket själva uppvisandet av en produkt svarar mot för avsändaren till en pro-

duktplacering. Det ligger således i sponsorns intresse att sponsringsmeddelandet visas 

såväl i början som i slutet av programmet, vilket det avseende meddelandet om att det 

förekommer produktplacering inte gör för näringsidkaren som betalat för produktpla-

ceringen. Eftersom en upplysning om att det i programmet förekommer produktplace-

ring kan göra tittarna – tillika konsumenterna – mer kritiska mot framställningen öns-

kar förmodligen avsändaren att det inte vore nödvändigt att detta meddelande visas 

överhuvudtaget. Enligt min mening är det mer ändamålsenligt ur ett marknadsrättsligt 

perspektiv att betrakta skillnaden som föreligger mellan 6 kap.  

4 § och 7 kap. 4 § RTVL i detta hänseende som att konsumenterna ”skyddas” genom 

att sponsringsmeddelandet inte visas allt för många gånger eftersom själva meddelan-

det i sig utgör reklam. Att det i 7 kap. 5 § RTVL regleras vid vilka ytterligare tidpunk-

ter – än de som stadgas i 4 § – ett sponsringsmeddelande får lämnas kan anses ge stöd 

till denna tolkning.  

Mot denna bakgrund bör diskrepansen som föreligger mellan radio- och tv-

lagen och marknadsföringslagen avseende kravet på reklamidentifiering vid en andra 

anblick inte anses medföra att radio- och tv-lagen är mer tillåtande mot förekomsten 

smygreklam än marknadsföringslagen. 
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 Reklam och andra annonser m.m. – 8 kap. RTVL 4.5

Genom implementeringen av AV-direktivet liberaliserades reglerna avseende tv-

reklam och reklamavbrott i syfte att stärka konkurrenskraften inom den europeiska 

audiovisuella sektorn. Exempel på de förändringar som skedde är att de tidigare kra-

ven på att reklamavbrott endast får ske mellan program och när minst 20 minuter hade 

passerat mellan reklaminslag avskaffades. Exempel på reglering som behölls är att 

reklamavbrottet inte får påverka programmets integritet och värde samt att högsta 

tillåtna annonstid är 12 minuter per timme mellan hela klockslag.
147

 

 Enligt kapitelrubrikens lydelse omfattas både reklam och annonser av 8 kap. 

RTVL. Enligt 3 kap. 1 § 1 p. RTVL används samlingsbegreppet annonser som defi-

nition av reklam och andra meddelanden som utan att vara reklam sänds på uppdrag 

av annan och som har till syfte att främja en sak eller en idé. Enligt 3 kap. 1 § 13 p. 

definieras reklam som varje form av meddelande som antingen sänds mot betalning 

eller liknande ersättning eller som utgör egenreklam. Reklam definieras enligt be-

stämmelsen även som varje form av meddelande som syftar till att i näringsverksam-

het marknadsföra varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter. 

Mot bakgrund av att reklam omfattas av bägge definitionerna är samtliga regler i 8 

kap. RTVL tillämpliga på dessa kommersiella meddelanden. 

 Enligt 8 kap. 5 § RTVL ska det före och efter varje annonsering i tv-sändning 

och i beställ-tv förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det 

övriga innehållet. Enligt bestämmelsen föreligger ett krav på att signaturen består av 

både ljud och bild. Som ovan nämnts görs det även i bestämmelsen en uttrycklig hän-

visning till marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering enligt 9 § MFL. Avse-

ende kravet på reklamidentifiering föreligger det således ingen diskrepans mellan 

marknadsföringslagen och radio- och tv-lagens bestämmelser. Tv-reklam är dock 

överlag föremål för mer begränsande regler än reklam som kommuniceras på internet. 

Den enligt min mening mest betydelsefulla diskrepansen är dels att annonser i tv en-

ligt 8 kap. 1 § RTVL endast får sändas under högst tolv minuter per timme mellan 

hela klockslag, dels att tv-reklam enligt 7 § RTVL inte får syfta till att fånga upp-

märksamheten hos barn under tolv år. Ändamålsenligheten av att radio- och tv-lagen 

skiljer sig åt från marknadsföringslagen i dessa hänseenden kommer att diskuteras i 

följande kapitel. 
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5 Innehållskontroll av kommersiella meddelan-

den – de lege ferenda 

 Inledning 5.1

I följande avsnitt kommer det att argumenteras för att det bör tillsättas en statlig ut-

redning som ska ges i uppdrag att utreda om den nuvarande regleringen av kommersi-

ella meddelanden kan anses ändamålsenlig och tillräckligt effektiv mot bakgrund av 

den digitala utveckling som under de senaste åren skett avseende förmedlingen av 

kommersiella meddelanden. Redogörelsen i dessa två delar – avsnitt 5.2 och 5.3 – gör 

inget anspråk på att vara fullständig ur ett lagstiftningsperspektiv utan syftar till att 

göra två mer överskådliga nedslag i dagens reglering som enligt min mening en ut-

redning bör fästa särskilt avseende vid. Att beakta är att såväl marknadsföringslagen 

som radio- och tv-lagen utgör implementering av EU-direktiv, varför Sverige inte är 

behörig att lagstifta avseende denna fråga utan att riskera att bryta mot sina förpliktel-

ser gentemot EU. Det utgör dock inte ett hinder mot att Sverige tillsätter en utredning 

och beroende på utredningens resultat redovisar detta för EUs lagstiftande organ. Sve-

rige anses dessutom vara ett föregångsland avseende konsumenträttslig reglering, 

vilket visat sig genom att Sverige i princip aldrig behövt vidta några övergripande 

lagstiftningsåtgärder för att uppfylla kraven på EU-rättslig implementering.
148

 Jag 

anser därför att det inte bör ses som främmande att Sverige tar täten även i detta 

sammanhang. 

Avslutningsvis kommer det i avsnitt 5.4 att argumenteras för att KOV ska 

verkställa en striktare tillämpning av marknadsföringslagens sanktionskatalog i syfte 

att avskräcka näringsidkare mot att använda sig av smygreklam i bloggar. En striktare 

tillämpning av sanktionskatalogen resulterar i ökade kostnader för såväl KOV och 

Marknadsdomstolen, vilket absolut bör beaktas.
149

 Att beakta är även att detta förslag 

kan anses oförenligt med grundtanken att det är näringslivet och inte staten som i 

första hand bär ansvaret för marknadsföringslagens efterlevnad.
150

 Det finns dock 

enligt min mening inga tecken på att smygreklamen som förekommer i bloggar kom-

mer att minska. Tvärtemot tenderar förekomsten av smygreklam att följa internets 
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utveckling av nya sociala medier.
151

 Ett hårdare tag mot de bloggare och annonsörer 

som bryter mot marknadsföringslagens regler är därför enligt min mening en nödvän-

dig åtgärd för att KOV ska kunna upprätthålla ett fullgott konsumentskydd i detta 

avseende. 

 

 Avlägsna diskrepansen mellan MFL och RTVL 5.2

Som redogjorts för ovan bedömdes tv-mediet vid implementeringen av radio- och tv-

lagen ha en sådan genomslagskraft att det ansågs finnas ett behov av en särskild 

skyddsreglering.
152

 Enligt rapporten Medieutveckling 2014 är idag internet det me-

dium där det förekommer mest reklam.
153

 Ur ett marknadsrättsligt ändamålperspektiv 

ser jag inga framträdande skäl till att marknadsföring på internet ska vara föremål för 

mer tillåtande regler än tv-reklam, vilket är resultatet av den nuvarande regleringen. 

Det bör därför tillsättas en statlig utredning med uppdrag att utreda hur innehållskon-

troll av kommersiella meddelanden som kommuniceras på internet bör regleras i fort-

sättningen för att ett tillräckligt effektivt konsumentskydd ska kunna uppnås och upp-

rätthållas.  

Den enligt min mening mest betydelsefulla diskrepansen som föreligger mel-

lan marknadsföringslagen och radio- och tv-lagen avseende kommersiella meddelan-

den svarar mot reglerna om tv-reklam enligt 8 kap. RTVL. Diskrepansen utgörs av att 

tv-reklam är föremål för betydligt mer begränsande regler än internetreklam. Det är 

exempelvis enligt 8 kap. 7 § RTVL förbjudet för tv-reklam att syfta till att fånga 

uppmärksamheten hos barn under 12 år. Reklam som riktas mot barn kan visserligen 

under vissa förutsättningar anses strida mot god sed enligt 5 § MFL och punkt 28 i 

svarta listan, men det finns inget generellt uttryckligt förbud uppställt i marknadsfö-

ringslagen.  

Enligt rapporten Medieutveckling 2014 svarar den största andelen av befolk-

ningen som konsumerar internet mot unga människor. Personer mellan 15-24 år av-

sätter i genomsnitt 185 minuter varje dag till internet och beaktas bör då att det främst 

är sociala medier som denna åldersgrupp konsumerar.
154

 Beträffande den ännu yngre 
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generationen använder 82 procent av barn i tolvårsåldern internet dagligen och för 

barn i nioårsåldern är siffran 81 procent.
155

 Fler än 90 procent av barn i åldern 9-18 år 

har tillgång till internet i hemmet, vilket enligt rapporten svarar mot en lika stor grupp 

som har tillgång till en tv.
156

 Mot bakgrund av att 82 procent av barn i tolvårsåldern 

samt 81 procent av barn i nioårsåldern använder internet dagligen kan det anses be-

kymmersamt att det avseende internetreklam inte föreligger ett uttryckligt förbud mot 

att kommunicera kommersiella meddelanden som syftar till att fånga uppmärksam-

heten hos barn. Med beaktande av att det främst är yngre personer som konsumerar 

internet och sociala medier medan det främst är äldre som tittar på tv – och därigenom 

är föremål för tv-reklam – bör det inte anses ändamålsenligt att det endast vid tv-

reklam är förbjudet att kommunicera barnreklam. Som redogjorts för ovan föreligger 

det visserligen enligt punkt 28 i svarta listan ett förbud mot att uppmana barn att köpa 

eller tjata sig till en produkt. Denna bestämmelse riktar sig dock endast mot direkta 

köpuppmaningar, vilket inte alltid reklamframställningar är utformade som.
157

 Ett 

förbud likt det i 8 kap. 7 § RTVL bör därför enligt min mening tillämpas även avse-

ende internet-reklam.  

Ett ytterligare exempel på de mer begränsande reglerna i RTVL är att det en-

ligt 8 kap. 1 § RTVL är förbjudet att sända tv-reklam under en längre tid än tolv mi-

nuter per timme. Marknadsföring på internet får däremot kommuniceras utan några 

som helst liknande begränsningar.  

Den äldre generationen i åldern 64-79 avsätter enligt rapporten fortfarande 

mest tid till radio och tv. Denna åldersgrupp har dock från 2012 dubblerat den tid de 

ägnar åt internet, vilket år 2013 var i genomsnitt 71 minuter per dag.
158

 Mot bakgrund 

av att internetreklam finns konstant tillgänglig på ett annat sätt än tv-reklam som 

sänds under vissa tidpunkter går det enligt min mening – med en viss förenkling – att 

konstatera att samtliga åldersgrupper sammantaget konsumerar mer internet-reklam 

än tv-reklam. Den omständigheten att den äldre åldersgruppen på så kort tid som två 

år har dubblerat sitt internetanvändande tyder dessutom enligt min mening på att även 

denna åldersgrupp inom en snar framtid kommer att konsumera internet i högre grad 

än tv. 
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Mot bakgrund av tekniska faktorer föreligger olika förutsättningar för att be-

gränsa tv-och internetreklam. Enligt 4 kap. 2 § RTVL krävs det tillstånd för att sända 

tv. Tillstånd ges enligt 4 kap. 5 § RTVL endast till programföretag med vissa finansi-

ella och tekniska förutsättningar. Enligt 18 kap. 2 § RTVL kan ett erhållet tillstånd 

återkallas om tillståndshavaren brutit mot 8 kap. 1-14 §§ RTVL. Kraven för att erhålla 

samt bibehålla ett tillstånd att sända tv innebär att det går att övervaka kommunikat-

ionen avseende tv-reklam. Det karaktäristiska med internet är omvänt eftersom även 

privata användare utan krav på tillstånd får utnyttja detta medium för att kommuni-

cera såväl kommersiella som icke-kommersiella meddelanden. Till följd av internets 

vidsträckta tillgänglighet borde det vara mycket svårt att implementera begränsningar 

avseende marknadsföring på internet likt de som föreligger för tv-reklam enligt 8 kap. 

1 § RTVL. 

Under förutsättning av att reklam uppfyller innehållskraven enligt marknads-

föringslagens ser jag personligen inget övertygade skäl till varför en begränsande re-

glering likt 8 kap. 1 § RTVL ska anses önskvärd oavsett medium. Att många uppfattar 

reklam som störande kan anses allmänt vedertaget, men utgör enligt min mening inte 

en anledning för lagstiftaren att besluta i denna fråga. Överväganden avseende mäng-

den av reklam – under förutsättning att den kommuniceras i enlighet med marknads-

föringslagens regler – bör lämnas till verksamhetshavaren som får väga värdet av re-

klamintäkter mot värdet av nöjda tittare respektive läsare. 

 

 Inför en ytterligare sanktionsavgift i MFLs sanktionskatalog 5.3

Den sanktion som oftast utdöms av Marknadsdomstolen är förbud i förening med vite 

i enlighet med 24 och 26 §§ MFL. Det utdöms således i regel inte någon särskild på-

följd för den otillbörliga marknadsföring som redan ägt rum utan endast ett förbud 

mot dess eventuella fortgående. Med beaktande av att en marknadsföringskampanj 

ofta är avslutad när ett förbud meddelas går det att ifrågasätta sanktionens negativa 

konsekvenser för näringsidkaren ifråga.
159

 En dom avseende ett förbud innebär för-

visso dåligt renommé för näringsidkaren, vilket också kan anses medföra en ekono-

misk förlust. Eftersom dåligt renommé inte är något som avskräcker samtliga nä-
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ringsidkare bör dock ett förbud i förening med vite anses utgöra en svag sanktion mot 

företag som på ett medvetet sätt bryter mot marknadsföringslagens bestämmelser. 

Svagheten som kan anses föreligga avseende ett förbud i förening med vite 

som sanktion kan enligt Bernitz delvis motverkas genom en aktiv användning av inte-

rimistiska förbud i enlighet med 27 § MFL.
160

 En tillämpning av ett intermistiskt för-

bud kan ske om käranden visar sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befa-

ras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar bety-

delsen av ett förbud eller åläggande. Eftersom bestämmelsen kan användas för att 

stoppa en pågående marknadsföringskampanj – vilket resulterar i en direkt ekonomisk 

förlust för annonsören – anser jag i enlighet med Bernitz att 27 § MFL delvis kan 

motverka ett medvetet otillåtet förfarande. Att beakta är dock att bestämmelsens san-

nolikhetsrekvisit mot bakgrund av de bevissvårigheter som ofta föreligger bör inne-

bära att ett intermistiskt förbud inte i särskilt många situationer kan meddelas i rätt tid 

för att stoppa en pågående kampanj. Jag anser därför inte att 27 § MFL kan anses bota 

den brist som föreligger med ett förbud i förening med vite som sanktion. 

Enligt min mening bör marknadsföringslagen kompletteras med en sanktion 

som medför att svaranden ekonomiskt bestraffas för den otillbörliga framställningen 

som redan har kommunicerats. Som redogjorts för i avsnitt 3.6 finns det visserligen 

enligt marknadsföringslagen redan en möjlighet att utdöma en sanktionsavgift för 

överträdelser av någon av förbudsbestämmelserna i 7-20 §§ MFL. Bestämmelsen ska 

dock endast tillämpas i vissa särskilda fall när det är fråga om sådan allvarlig mark-

nadsföringsåtgärd som riskerar att leda till att konsumenter och andra näringsidkare 

får en bristande tilltro till en hel bransch. Den avgift som jag anser bör implementeras 

ska kunna användas i samtliga fall där en näringsidkare brutit mot marknadsförings-

lagens inre område som avgränsas av förbudsbestämmelserna 7-20 §§ MFL. En im-

plementering av en ytterligare sanktionsavgift som kan tillämpas i fler fall än en 

marknadsstörningsavgift kan förhindra att näringsidkare på ett medvetet sätt utformar 

sin marknadsföringsstrategi i strid med marknadsföringslagens bestämmelser. 

Vid utformningen av ett avgiftssystem är det ett flertal punkter som måste be-

aktas för att uppfylla grundläggande krav på rättssäkerhet. Exempel på viktiga frågor 

är valet av avgiftssubjekt, beslutsinstans, möjlighet till överklagande och beräkningen 
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av avgiftens storlek.
161

 Lagstiftaren har under de senaste åren strävat efter att skapa 

och upprätthålla enhetlighet i det marknadsrättsliga systemet. Ett exempel på denna 

strävan är skapandet av Marknadsdomstolen som behörigt organ för prövning av både 

konkurrens- och marknadsföringsmål i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning.
162

 

Mot bakgrund av att marknadsföring idag är ett viktigt konkurrensverktyg för företag 

anses det önskvärt att utveckla marknadsföringslagens sanktioner så att de överens-

stämmer med sanktionerna i konkurrenslagen (2008:579) (KL).
163

 

I januari 2013 gav KOV professor Per Jonas Nordell i uppdrag att utreda möj-

ligheterna att stärka myndighetens egna sanktionsmöjligheter.
164

 I promemorian ges 

olika förslag på åtgärder som medför att marknadsföringslagens sanktioner utformas i 

enlighet med konkurrenslagens.
165

 Ett av dessa förslag är att KOV – likt KVV – ska 

tillskrivas en primär förbuds- och förelägganderätt som inte kräver näringsidkaren 

godkännande för att få verkan.
166

 Ett ytterligare förslag är att KOV ska ges befogen-

het att förelägga näringsidkare att betala en avgift (avgiftsföreläggande) istället för att 

väcka talan om marknadsstörningsavgift.
167

 

Jag anser att Nordells förslag är väldigt intressanta och bör utredas vidare av 

regeringen. Avseende förslaget om avgiftsföreläggande bör det dock ur ett rättssäker-

hetsperspektiv i enlighet med 28 § 2 st. MFL krävas att näringsidkaren godkänner 

avgiftsföreläggande för att det ska ges verkan. Om näringsidkaren inte godkänner 

avgiftsföreläggandet anser jag – i ljuset av diskussionen ovan – att Marknadsdomsto-

len ske ges befogenhet att besluta om avgiftsföreläggandet, under förutsättning att 

överträdelsen avser någon av förbudsbestämmelserna 7-20 §§ MFL. 

 

 Verkställ en striktare tillämpning av MFLs sanktionskatalog 5.4

År 2013 publicerade EU-kommissionen en utvärdering av hur medlemsstaterna ge-

nomfört och hittills tillämpat direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Kommissionens 
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utvärdering visade på positiva resultat och med stöd av rapporten avser därför kom-

missionen inte att avge något ändringsförslag beträffande direktivet.
168

  

 Som nämnts ovan har det under de senaste åren inte skett någon reducering av 

förekomsten av smygreklam på bloggar i Sverige. Tvärtom sprids den dolda mark-

nadsföringen i takt med att nya sociala medier utvecklas.
169

 Mot bakgrund av detta 

går det att ifrågasätta om de svenska myndigheternas tillämpning av marknadsförings-

lagen, och således direktivet, verkligen är tillfredställande. 

Enligt Bernitz tillämpas marknadsföringslagens regelverk relativt försiktigt.
170

 

KO:s åsikt är dock att myndigheten gör så gott den kan.
171

 Avseende motarbetandet 

av smygreklam på sociala medier är det enligt KOV väldigt svårt för myndigheten att 

bevisa att det är ett uppdragsförhållande som föranlett att en bloggare publicerat ett 

inlägg där exempelvis en näringsidkares produkter beskrivs på ett positivt sätt. Utan 

denna bevisning kan inte KOV gå vidare med ärendet.
172

 

Eftersom varken bloggaren eller näringsidkaren torde vilja erkänna förekomsten 

av ett uppdragsförhållande i dessa fall – eftersom de då riskerar att drabbas av sankt-

ioner till följd av utförandet av smygreklam – finns det inte mycket KOV kan göra för 

att bevisa deras inbördes affärsförhållande. KOV har visserligen enligt 42 § MFL be-

fogenheten att uppmana såväl bloggaren som annonsören att yttra sig och lämna de 

upplysningar och handlingar som anses nödvändiga för att utreda ärendet. Denna be-

fogenhet innebär dock inte nödvändigtvis att myndigheten får ta del av sanningsenliga 

yttranden samt de specifika handlingar som myndigheterna behöver. Marknadsfö-

ringslagen innehåller nämligen inte några möjligheter för KOV att likt Konkurrens-

verket (KKV) vid utredningen av ett konkurrensärende besluta om tvångsåtgärder 

såsom husrannsakan hos parterna ifråga.
173

 Att överkomma de bevissvårigheter som 

föreligger är således inte något som KOV kan uppnå genom en striktare tillämpning 
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av marknadsföringslagen. Att KOV brottas med bevissvårigheter är dock inte den 

enda anledningen till att ärenden avseende smygreklam inte blir föremål för vidare 

prövning. En anledning är också att myndigheten i första hand eftersträvar en frivillig 

rättelse av näringsidkaren innan åtgärd vidtas. Orsaken till detta är att marknadsfö-

ringslagen bygger på grundsynen att det är näringslivet som i första hand bär ansvaret 

för marknadsföringslagens efterlevnad. Det anses därför vara företagen som bör på-

tala olika former av otillbörlig marknadsföring samt genomföra egenåtgärder.
174

 Även 

grundsynen att förvaltningsmyndigheter i enlighet med 7 § förvaltningslagen 

(1986:223) ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt innebär 

enligt KOV att myndigheten i första hand ska lösa situationen utan Marknadsdomsto-

len medverkan. 

Mot bakgrund av att förekomsten av smygreklam på bloggar är omfattande och 

drabbar konsumentkollektivet med följd att konsumentskyddet försvagas går det att 

ifrågasätta om KOVs restriktiva tillämpning av marknadsföringslagens sanktionskata-

log är ändamålsenlig. Att ärenden läggs ner för att näringsidkare vidtar en frivillig 

rättelse sänder en oönskad signal till näringslivet om att det inte behöver frukta KOVs 

tillsyn. Den framstår nämligen som relativt tandlös. Vidare kan detta anses problema-

tiskt mot bakgrund av att näringsidkares efterkorrigering av otillbörligheten i en viss 

framställning enligt praxis inte ska anses eliminera dess otillbörlighet.
175

 Att nä-

ringsidkare undkommer ansvar till följd av att de på KOVs begäran i efterhand rättar 

till en otillbörlig framställning kan enligt min mening anses motsägelsefullt och dess-

utom strida mot denna praxis. 

För att motverka förekomsten av smygreklam i sociala medier bör KOV i fram-

tiden verkställa en striktare tillämpning av marknadsföringslagens sanktionskatalog. I 

de fall KOV lyckas insamla tillräckligt med bevisning för att visa att ett uppdragsför-

hållande föreligger mellan en viss bloggare och en näringsidkare bör myndigheten gå 

vidare med ärendet så att ett utdömande av en sanktion kan utföras. 

Detta förslag kan som nämndes inledningsvis anses oförenligt med grundtanken 

att det är näringslivet och inte staten som i första hand bär ansvaret för marknadsfö-

ringslagens efterlevnad. Mot bakgrund av den allvarliga situation som föreligger bör 
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 Se Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Marknadsföringsrätten s. 163. 
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dock inte KV förlita sig på näringslivets egenåtgärder. Myndighetens tillsynsansvar 

över marknadsföringslagen måste tas på större allvar än så. 
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6 Avslutande ord 

I denna uppsats har det analyserats hur innehållskontrollen av kommersiella med-

delanden bör göras. Som nämndes inledningsvis är den oftast avgörande frågan för 

denna bedömning hur gränsdragningen ska göras mellan kommersiella och icke-

kommersiella meddelanden. Enligt min mening bör det krävas ett uttryckligt mark-

nadsföringsavtal mellan en bloggare och en annonsör för att ett inlägg som bloggaren 

publicerar ska definieras som ett kommersiellt meddelande och därmed bli föremål 

för marknadsföringslagens tillämpning. Blogginlägg – där exempelvis en produkt 

beskrivs i positiva ordalag – som har föranletts av att bloggaren kostnadsfritt erhållit 

denna produkt bör inte jämställas med ett sådant marknadsföringsavtal. En motsatt 

bedömning skulle nämligen enligt min mening utvidga marknadsföringslagens till-

lämpningsområde på ett sätt som mot bakgrund av yttrandefrihetsrättsliga övervägan-

den inte kan anses förenligt med gällande rätt.  

Jag har i denna uppsats vidare reflekterat över hur ett blogginlägg som är att de-

finiera som ett kommersiellt meddelande bör utformas för att uppfylla marknadsfö-

ringslagens krav på reklamidentifiering och sändarangivelse enligt 9 § MFL. Ett 

blogginlägg har i regel en personlig och icke-kommersiell karaktär. Mot bakgrund av 

att ett kommersiellt meddelande som kommuniceras via en blogg därför lätt kan miss-

tas för ett icke-kommersiellt meddelande bör kraven på såväl reklamidentifiering som 

sändarangivelse ställas högt.  

I uppsatsen har även redogjorts för de skillnader som föreligger mellan mark-

nadsföringslagen och radio- och tv-lagen avseende regleringen av kommersiella med-

delanden. Vid denna jämförelse framgår att tv-reklam är föremål för mer begränsande 

regler än internetreklam. Mot bakgrund av att internet idag utgör Sveriges största re-

klamplattform bör enligt min mening existensen av en fortsatt diskrepans regelverken 

emellan starkt ifrågasättas ur ett ändamålsperspektiv. Jag har därför i uppsatsen argu-

menterat för att en statlig utredning bör tillsättas med uppdrag att mot bakgrund av 

internetreklamens starka genomslagskraft utreda hur regleringen av internetreklam 

bör utformas.  

Som redogjorts för ovan finns det inga synliga tecken på att förekomsten av 

smygreklam i bloggar inom de närmsta åren kommer att reduceras. Det är mot denna 
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bakgrund som det i uppsatsen även har argumenterats för att dels en ny sanktionsav-

gift i marknadsföringslagen bör implementeras, dels att KOV bör verkställa en strik-

tare tillämpning av marknadsföringslagens befintliga sanktionskatalog. Enligt min 

mening kan dessa åtgärder motverka att det för näringsidkare föreligger ett ekono-

miskt incitament som anledning till att medvetet bryta mot marknadsföringslagens 

regler. 

Marknadsföringslagen vilar som ovan nämnt på grundprincipen att det är nä-

ringslivet som i första hand är ansvarigt för marknadsföringslagens efterlevnad. Till 

följd av den omfattande smygreklam som uppstått i bloggsfären tog intresseorganisat-

ionen Svenska Annonsörer år 2012 fram riktlinjer för hur annonsörer bör förhålla sig 

till annonsering i bloggar.
176

 Av rekommendationerna framgår det bland annat att 

annonsörer inte får påverka innehållet i bloggar och att det aldrig får uppstå någon 

form av uppdragsförhållande där näringsidkaren betalar för redaktionellt innehåll. Om 

denna åtgärd får någon större positiv effekt på den svenska annonsmarknaden återstår 

att se. Enligt min mening är det dock under alla förhållanden viktigt att näringslivet 

tar ett tydligt avstånd från utförandet av smygreklam på bloggar.  

I januari 2013 gav KOV professor Per Jonas Nordell i uppdrag att utreda möj-

ligheterna att stärka myndighetens egna sanktionsmöjligheter, vilka i vissa hänseen-

den KOV anser är verkningslösa.
177

 I promemorian ger Nordell bland annat förslag på 

att KOV – i likhet med KKV – ska ges en primär förbuds- och ålägganderätt och att 

det bör ske ett införande av sanktionen avgiftsföreläggande.
178

 Nordells promemoria 

lämnades in till regeringen i början av 2014. Jag ser med spänning fram emot rege-

ringens och näringslivets reaktioner på Nordells förlag med en förhoppning om att 

den leder till en diskussion avseende en utveckling mot en mer effektiv innehållskon-

troll av kommersiella meddelanden i sociala medier. 
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 Se Sveriges annonsörers kommitté för pr – Rekommendationer för dig som arbetar med bloggare, 
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