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SAMMANFATTNING 

Sociala medier är ett ungt och oprövat område där rättsläget ännu inte är helt klart. Det 

föreligger viss problematik huruvida marknadsföring på sociala medier ska betraktas å ena 

sidan som redaktionell text och således falla under vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. 

Eller å andra sidan som kommersiell text och därmed falla under marknadsföringslagen 

(2008:486), MFL. 

 

Föreliggande uppsats kommer att ha för avsikt att försöka klargöra när främst 

marknadsföringslagen blir aktuell och tillämplig vid framställningar som publiceras på sociala 

medier. Detta kommer vi att undersöka genom att se vilka krav som ställs på 

reklamidentifiering enligt MFL och slutligen hur ansvaret mellan parterna vid dold 

marknadsföring ska fördelas. Utgångspunkten kommer att vara mål PMT 11949-16 (Kissie-

målet) samt lagstiftning, praxis, förarbeten och riktlinjer för att med hjälp av en 

rättsdogmatisk metod försöka klargöra rättsläget för marknadsföring på sociala medier, så 

kallad influencer marketing. 

 

Efter analys av ovan anförda material kan vi konstatera att gränsdragningen mellan 

kommersiellt och redaktionellt material är fortsatt svårt att fastställa på sociala medier. För att 

en framställning ska anses vara kommersiell måste ett uttryckligt avtal föreligga mellan 

influencern och näringsidkaren. Att det föreligger höga krav på framställningar på sociala 

medier vilket innebär att en tydlig och särskiljande reklammarkering ska dra till sig 

uppmärksamhet. Denna reklammarkering ska även placeras först. Slutligen har vi i uppsatsen 

kommit fram till att annonsören alltid har ett huvudansvar och att influencern har ett 

medverkansansvar. Angående eventuella mellanhänder kan frågan om ansvar bli aktuell om 

mellanhanden aktivt medverkat i marknadsföringen. Till sist kan plattformen inte anses ha ett 

ansvar enligt gällande rätt.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Sociala medier har på senare tid utvidgats och vunnit mark som medfört möjligheter till 

informationsskapande genom den digitala världen. Med sociala medier menas tjänster på 

internet där det föreligger möjlighet till delning av medieinnehåll. Det finns ett flertal olika 

former av sociala medier. Den populäraste formen av sociala medier i Sverige var länge 

bloggar, men populariteten har på senare tid övergått till framförallt Instagram.1 Smarta 

mobiltelefoner är en av de avgörande faktorerna som bidragit till de sociala mediernas 

framgång.2 Det sociala medier ger upphov till är att enskilda på ett enkelt sätt kan sprida 

medieinnehåll till andra människor och detta har således lett till att företag intresserat sig av 

marknadsföring på området. Företagen vänder sig till så kallade ”influencers”. En influencer 

är en inflytelserik person som oftast har ett stort nätverk av följare i olika sociala kanaler. Med 

influencer avses främst sådana sociala medie-profiler som till exempel intagrammare, 

youtubers och bloggare.3 Ett företag och en influencer samarbetar genom att exempelvis en 

innehavare av en blogg skriver ett positivt inlägg om företaget på bloggen mot ersättning.4 

Sådan marknadsföring brukar kallas för influencer marketing. Influencer marketing har av 

företag ansetts som synnerligen framgångsrik eftersom en influencer ofta skapar starka band 

med sina följare, vilket innebär att följarna ofta uppfattar influencern som en nära vän och har 

en stor tillförlit till dennes omdöme.5 

 

Sociala medier kan ses som ett positivt område, men även detta område har sin akilleshäl. 

Detta i form av att de samarbeten som uppstår mellan företag och influencers på sociala 

medier många gånger gör ett övertramp av det marknadsrättsliga regelverket. Detta övertramp 

sker genom att kommersiella reklambudskap framförs utan att det tydligt markeras att det är 

fråga om marknadsföring samt vem som är avsändaren. Detta leder således till att publiken får 

uppfattningen att det är personens egna åsikt, vilket kan uppfattas som något positivt än om 

det varit tydlig reklam, när det egentligen är ett företag som ligger bakom framställningen 

vars syfte är kommersiellt. Reklam på sociala medier är, i jämförelse med traditionell reklam 

från andra forum, svårare att identifiera. Den blir svårare att identifiera då den ofta är dold och 

samspelar med annat innehåll.6  

1.2 Problemformulering 
I samband med att marknadsföring på internet blir allt större och större väcks ett flertal 

juridiska problemfrågor. Något som visar på att sådan marknadsföring är ett växande problem 

är bland annat antalet anmälningar som kommer in till Reklamombudsmannen (RO). Enligt 

RO:s verksamhetsberättelse var reklam på internet den mest anmälda marknadsföringen 2016, 

hela 47 % av alla anmälningar avsåg reklam på internet. Av dessa anmälningar fälldes 63 %, 

vilket visar antingen en brist på kunskap om vilka regler som gäller vid marknadsföring på 

                                                 
1 Pettersson, Smygreklam byter socialt medium, SVT, 2013-11-05. 
2 Wildmark, S., Ehlers, B & Osmanevic A., Marknadsrätten och sociala medier ur Amici Curiae 

Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 621. 
3 SOU 2018:1 s. 192.  
4 Wildmark, S., Ehlers, B & Osmanevic A., Marknadsrätten och sociala medier ur Amici Curiae 

Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 622. 
5 SOU 2018:1 s. 192 f.  
6 Wildmark, S., Ehlers, B & Osmanevic A., Marknadsrätten och sociala medier ur Amici Curiae 

Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 623. 
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internet eller en ovilja att följa regelverket. Problematiken är som störst när marknadsföring 

sker på sociala medier.7 

 

Syftet med bloggar och sociala medier var från början att personer inom ramen för sin 

yttrandefrihet kunde berätta om sin egna vardag samt debattera dagsaktuella händelser. 

Sådana uppdateringar är så kallat redaktionellt material och faller utanför 

marknadsföringslagens (2008:486), MFL, tillämpningsområde.8 I takt med den stora 

popularitet som vuxit fram för sociala medier har företag upptäckt den stora potentialen att 

marknadsföra sig genom detta medium. Det har lett till att influencers med många följare och 

läsare får betalt, ekonomiskt eller på annat sätt, för att skriva positiva inlägg om företaget. När 

så sker är syftet rent kommersiellt och MFL:s regelverk blir tillämpligt, vilket innebär att 

inlägget måste uppfylla de krav som MFL ställer på marknadsföring. Eftersom influencern 

förmedlar både kommersiella och icke-kommersiella budskap tenderar gränsen mellan dessa 

två att bli flytande.9 Det innebär att det har uppstått en problematik var gränsen går mellan 

kommersiella och redaktionella meddelanden på sociala medier. Krävs det till exempel ett 

uttryckligt samarbetsavtal mellan en näringsidkare och en influencer för att ett positivt inlägg 

ska betraktas som kommersiellt?10 Eller räcker det enbart med att näringsidkaren skickar sina 

produkter till influencern utan några närmare instruktioner, i hopp om att influencern ska 

skriva ett positivt inlägg om dem? Ett problem som följer av att gränsen mellan kommersiella 

och redaktionella framställningar är flytande på sociala medier är att det medför svårigheter i 

Konsumentverkets (KOV) tillsynsarbete på området. KOV har sedan 2013 fått in anmälningar 

beträffande misstänkta marknadsrättsliga överträdelser på sociala medier men har än så länge 

endast drivit ett ärende till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).11 

 

Det kanske främsta problemet som blir aktuellt vid influencer marketing är att det ofta inte 

tydligt framgår för mottagaren att ett inlägg är reklam, så kallad dold reklam. RO och 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) hanterade 16 ärenden beträffande detta 2016 

och 86 % av ärendena var fällande.12 Det kan även nämnas att en känd bloggerska blivit fälld 

6 gånger av RON.13 Allt som oftast har en näringsidkare önskemål om att influencern ska 

utforma ett kommersiellt meddelande så likt dennes redaktionella material som möjligt, för att 

det på så sätt ska se ut som en personlig rekommendation från influencern. Företag har insett 

den stora potentialen att marknadsföra sina produkter genom en influencer eftersom 

kommersiella meddelanden som förmedlas på den vägen uppfattas som mer trovärdiga i 

jämförelse med annan marknadsföring.14 MFL:s regelverk är dock klar i denna fråga, all 

marknadsföring ska enligt 9 § MFL utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det 

är fråga om marknadsföring. Oaktat detta finns fortfarande en osäkerhet hur marknadsföring 

på sociala medier ska utformas för att uppfylla kravet på reklamidentifiering. 

 

En annan problemfråga som har väckts i samband med influencer marketing är vem/vilka som 

kan bli ansvariga när dold reklam sker på sociala medier. Vilket ansvar har annonsören kontra 

influencern för marknadsföringen? Vid marknadsföring på sociala medier är det också i stor 

                                                 
7 RO:s verksamhetsberättelse 2016 s. 3. 
8 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 204.  
9 Svensson, C A., Stenlund, A., Brink, T., Ström, L E., Carlén-Wendels, T., Praktisk marknadsrätt, s. 218. 
10 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 202.  
11 Pettersson, Smygreklam byter socialt medium, SVT, 2013-11-05. 
12 Ibid. 
13 RON ärende 1602-36; RON ärende 1610-202; RON ärende 1610-214; RON ärende 1611-241; RON ärende 

1611-235 och RON ärende 1701-24. 
14 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 202. 
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utsträckning alltid fler parter än enbart annonsören och influencern inblandade, sådana parter 

brukar kallas för mellanhänder. Det kan till exempel handla om en näringsidkare som 

förmedlar själva reklamuppdraget mellan annonsören och influencern. På ett liknande sätt 

finns det även så kallade bloggnätverk som förmedlar uppdrag som tagits in från en annonsör 

till sina influencers. Även den plattform där influencern bloggar på kan anses vara en sådan 

mellanhand.15 Det har särskilt uppmärksammats det viktiga att sådana mellanhänder inte ska 

kunna driva på en ökad utveckling av dold reklam på sociala medier utan vidare 

konsekvenser, framförallt för att det är många unga som både producerar innehåll på internet 

och konsumerar det.16 Det råder oklarheter om vilka av ovan nämnda parter som kan anses ha 

ett medverkansansvar vid influencer marketing och hur stor delaktighet som krävs för att 

aktualisera ett sådant ansvar.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Som framgår av problemformuleringen ovan uppstår det en hel del frågor när marknadsföring 

sker på sociala medier. Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra rättsläget kring när MFL 

blir tillämplig på meddelanden som förmedlas på sociala medier, vad som krävs för att 

uppfylla MFL:s krav på reklamidentifikation samt hur ansvaret ska fördelas mellan parterna 

vid dold marknadsföring.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Var går gränsen mellan redaktionellt och kommersiellt material vid influencer 

marketing? 

 

• Hur ska marknadsföring vid influencer marketing utformas för att uppfylla kravet på 

reklamidentifiering? 

 

• Vilka kan bli ansvariga för bristande reklamidentifiering vid influencer marketing? 

  

1.4 Rättsdogmatisk metod 
Vägen från en problemformulering, genom utvalt material, till ett påstående kan te sig olika 

och är beroende på vald metod. Hur man vill gå tillväga är det metoden som avgör. För ett bra 

resultat krävs, förutom systematik och rationellt arbete, att man behärskar den valda metoden 

som är mest lämplig, i förhållande till material och ämne, för de frågor eller den fråga man 

vill ha svar på.17 För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna kommer en 

rättsdogmatisk metod att användas i föreliggande uppsats.  

 

Rättsdogmatikens uppgift är att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.18 

Systematiseringen grundar sig på beskrivningen och således föreligger ett samarbete mellan 

dessa sidor. Den rättsdogmatiska metodens material hämtas från rättskälleläran.19 Enligt 

Peczenik bestäms olika rättskällors ställning i den juridiska argumentationen utifrån olika 

rättskällenormer20 där de viktigaste rättskällenormerna har innebörden att de ska beaktas som 

auktoritetsskäl. Lagar och andra föreskrifter är exempel på sådant som ska beaktas i den 

juridiska argumentationen. Även avtal och sådant material som auktoritativt visar innebörden 

                                                 
15 SOU 2018:1 s. 282. 
16 Ibid s. 281. 
17 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 39. 
18 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 118. 
19 Sandgren., C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 43 f. 
20 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 47. 
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av sedvänjor ska beaktas, dock endast om det påfordras i lag eller annan föreskrift. Vidare 

följer rättskällor som bör beaktas. Där ingår framförallt prejudikat och lagars förarbeten.21 

Rättskällor som faller inom samma kategori har även en viss hierarkisk ordning,22 och det har 

länge varit en diskussion om vilken av rättskällorna prejudikat alternativt förarbeten som 

väger tyngst. Hellner var av åsikten att prejudikat oftast bör väga tyngre än förarbeten. 

Hellner ansåg att prejudikat beträffande tolkningen av en lag ska används på samma sätt som 

sådana prejudikat som tillkommit där lagstiftning saknas. Hellner menade att ett prejudikat är 

en ”färskare” tolkning om innebörden av en rättsregel än vad som framgår av lagens motiv.23 

Slutligen är olika institutionella rekommendationer, som exempelvis konsumentverkets 

riktlinjer, olika slags beslut som inte utgör prejudikat och den juridiska doktrinen sådana 

rättskällor som får beaktas.24 Rättskällenormerna bidrar till den juridiska argumentationens 

kontrollerbarhet vilket leder till en rättssäkerhet på grund av att argumentationen blir 

förutsägbar. Rättskällehierarkin är emellertid inte helt fastställd. Vid kollision mellan en 

rättskälla med högre och lägre auktoritet föreligger vanligtvis företräde för den förra, om det 

inte föreligger skäl som tyder på att så inte är fallet. Det ska däremot till en god juridisk 

argumentation för att prioriteringsordningen ska ändras.25 

 

Den rättsdogmatiska metoden har även fått bemöta en viss kritik. Kritiken bottnar bland annat 

i metodens intresse för normerna, men inte hur dessa normer tillämpas.26 Olsen menar att 

metodens inriktning mot gällande rätt innebär att rättsdogmatiken inte är intresserad av hur 

verkligheten ser ut. Med det sagt menar hon att rättsdogmatiken avvisar andra vetenskaper 

som till exempel rättssociologi, kriminologi och statsvetenskap med hänvisning till 

rättskälleläran.27 Att uttalanden om gällande rätt måste grundas på auktoritativa rättskällor 

menar kritiker begränsar utrymmet för en kritisk diskussion av innehållet i gällande rätt. Det 

har på den grunden bland annat understrukits det meningslösa att i den juridiska doktrinen, 

utifrån en rättsdogmatisk metod, påstå att Högsta domstolen (HD) har dömt fel eftersom 

prejudikatet är gällande rätt så länge inte lagstiftaren ändrar rättsläget.28 Jareborg menar 

däremot att användandet av den rättsdogmatiska metoden inte hindrar möjligheten att gå 

utanför gällande rätt. All vetenskaplig verksamhet går enligt hans mening ut på att finna nya 

svar och bättre lösningar, och det är därför inte fel av en rättsdogmatiker att söka efter ideala 

lösningar.29 Peczenik menar även han att rättsdogmatiken utöver en systematisering av 

gällande rätt också innehåller värderande ståndpunkter, om än inte moraliska, som antingen 

rättfärdigar eller kritiserar gällande rätt. Sådana värderingar utgör enligt Peczenik 

”rättsdogmatikens nödvändiga beståndsdel”.30 

 

 

 

                                                 
21 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 48. 
22 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 219 f.  
23 Hellner, J., Rättsteori: en introduktion, s. 85. 
24 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, s. 48. 
25 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 219 f och 224. 
26 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod ur Juridisk metodlära, s. 24. 
27 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 117. 
28 Lind, J., Rättsfallsanalyser – recension eller analys?, JT 1995/96, s. 240 och Olsen, L., Rättsvetenskapliga 

perspektiv, SvJT 2004, s. 119. 
29 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
30 Peczenik, A., Juridiken allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. 
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1.5 Material  
I uppsatsen använder vi oss av en rättsdogmatisk metod och valda källor utgår därför från 

ovan nämnda rättskällelära och källor som ska, bör och får följas har använts för att 

möjliggöra en systematisering av gällande rätt. Utgångspunkten i vår redogörelse för gällande 

rätt är de relevanta lagbestämmelserna. För en djupare förståelse för lagtexten sker sedermera 

en redogörelse för lagens förarbeten. Marknadsföringsrätten har sin grund i EU-rätten och 

MFL är byggd utifrån fullharmoniseringsdirektivet om otillbörliga affärsmetoder, för att 

uppnå en större förståelse för regelverket har även nämnda direktiv använts i uppsatsen.  

 

Marknadsföringsrätten är i ständig rörelse och nya marknadsföringsmetoder utvecklas hela 

tiden. På grund av det är MFL allmänt hållen och teknikneutral. Närmare tolkningarna och 

avvägningarna har således av lagstiftaren lämnats över till rättstillämpningen. Därför är en 

redogörelse för rättspraxis en viktig del i att uppnå uppsatsens syfte. Influencer marketing är 

emellertid en oprövad marknadsföringsåtgärd och således finns det ingen tidigare praxis på 

området. Vi har därför valt ut sådan annan praxis som berör frågorna för uppsatsen i andra 

medium, för att sedermera dra jämförelser till influencer marketing i vår analys. I uppsatsen 

kommer även mycket uppmärksamhet riktas mot hur PMD bedömde frågan i det 

uppmärksammade målet PMT 11949-16 (Kissie-målet). Målet används framförallt för att 

jämföra domstolens bedömning med gällande rätt.  

 

Vidare har vi i uppsatsen använt oss av den rättsvetenskapliga litteraturen i form av doktrin 

och tidskrifter för att ge en utökad förståelse för problematiken som kommer att behandlas i 

uppsatsen. I den rättsvetenskapliga litteraturen har frågan angående marknadsföring i sociala 

medier hittills hunnit väckas i större utsträckning än i praxis, varför det framstår som adekvat 

att särskilt lyfta fram sådana utredningar. 

 

I uppsatsen valda källor finns även sådana som faller utanför den traditionella rättskälleläran. 

KO:s vägledningar, som inte ska misstolkas med KO:s riktlinjer, är exempel på en sådan källa 

som inte är bindande för rättstillämpningen att följa. Vi har dock valt att redogöra för några av 

KO:s vägledningar för att KO får anses vara en auktoritet inom marknadsföringsrätten och det 

kan således vara av vikt att belysa dennes ståndpunkt. Marknadsrätten bygger även till stor del 

på etik och branschens självreglering vilket innebär att även sådana källor kommer att 

användas genomgående i uppsatsen för att ge en djupare förståelse för problematiken. Sådana 

källor utgörs främst av Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och 

marknadskommunikation (ICC:s grundregler) samt beslut från RO och RON.  Även sådant 

annat material som till exempel dagstidningsartiklar har använts men enbart i sådant syfte att 

belysa problematiken.   

 

1.6 Avgränsningar  
Uppsatsen behandlar enbart influencer marketing vilket innebär att det inte sker någon 

redogörelse för annan marknadsföring. Reklam på internet, som dock inte är influencer 

marketing, kommer att beröras, men endast kort i form av rättsfall. Detta har gjorts för att 

läsaren skall få en djupare förståelse för den svåra gränsdragning domstolen har att ta 

ställning till. Mer än så kommer det inte att behandlas men vi vill understryka att sociala 

medier tillhör internet, men vi har valt att begränsa oss till enbart influencer marketing och 

inte alla forum på internet där reklam kan uppstå. Vidare kommer uppsatsen att avse ett 

nationellt perspektiv och inte ett internationellt. Detta har medvetet valts då domen som kom i 

och med Kissie-målet var det första av sitt slag, både nationellt som internationellt, och 

således finns det inga möjligheter till någon närmare komparativ analys. Det finns flertalet 
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olika plattformar för sociala medier men vi kommer endast att beröra de som är vanligt 

förekommande vid influencer marketing för jämförelse och analys. Med det sagt kommer vi 

att utesluta Facebook för att istället nämna bloggar, Instagram och till viss del Youtube. 

Eftersom många influencers är under 18 år kommer det att föras viss diskussion angående 

barn och ungdomar och i samband med detta kan frågan om föräldrarnas ansvar uppstå. Vi 

har valt att inte föra någon diskussion angående föräldraansvaret eftersom frågan inte är 

primär för uppsatsens syfte. Reklamidentifiering i 9 § 1 st. MFL hänger ofta ihop med den så 

kallade sändarangivelsen i 9 § 2 st. MFL, vilket innebär att det tydligt måste framgå vem som 

svarar för marknadsföringen. Vi har emellertid valt att inte redogöra för sändarangivelse 

närmare eftersom problematiken med influencer marketing främst berör bristande 

reklamidentifiering. En marknadsföring som är dold torde även per automatik innebära att 

sändarangivelsen är bristande vilket också talar för att den frågan är sekundär.      

 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 5 kapitel. Kapitel 1 består av bland annat bakgrunden till de problem 

som utreds i uppsatsen, uppsatsen syfte samt frågeställningar och redogörelse för vald metod. 

Kapitel 2 består av en redogörelse för gällande rätt vid influencer marketing. I kapitlet 

redogör vi inledningsvis för gränsdragningen mellan kommersiellt och redaktionellt material i 

allmänhet, för att avgöra när MFL kan tillämpas utan yttrandefrihetsrättsliga begränsningar. 

Sedan sker en mer precis redogörelse för samma gränsdragning i sociala medier. På grund av 

denna gränsdragning uppstår det ofta problem för KOV att bevisa när ett inlägg på sociala 

medier är kommersiella, vilket även kommer att redogöras för i kapitlet. Vidare i kapitlet 

redogörs det för gällande regler angående reklamidentifiering i 9 § MFL samt där tillhörande 

transaktionstest i 8 § MFL. Sedan sker en beskrivning hur PMD bedömde samma fråga i 

Kissie-målet samt en kort bakgrund för målet. Efter det sker en kort beröring över vad som 

gäller vid marknadsföring som riktas mot barn och ungdomar. Till sist i kapitlet behandlas 

ansvarsfrågan i 23 § MFL som likt avsnittet med reklamidentifiering övergår till en 

redogörelse för hur PMD bedömde frågan i Kissie-målet. I kapitel 3 sker en analys utifrån 

våra frågeställningar. I analysen sker inledningsvis en diskussion om gränsdragningen mellan 

kommersiellt och redaktionellt material, sedan vad som krävs för att uppnå kravet på 

reklamidentifiering vid influencer marketing och avslutningsvis hur ansvarsfrågan ser ut. I 

kapitel 4 besvaras uppsatsens frågeställningar i en slutsats. Till sist i kapitel 5 sker en de lege 

ferenda-argumentation.  
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2. Gällande rätt 

2.1 Marknadsföringsrättens syfte och uppbyggnad 
För att ge läsaren en bättre förståelse om marknadsföringsrätten i allmänhet och MFL i 

synnerhet kommer vi inledningsvis kort att redogöra för rättsområdets uppbyggnad, innan vi 

sedermera går in mer i detalj på de bestämmelser som är relevanta för uppsatsens syfte.  

 

Den svenska marknadsföringsrätten är starkt präglad av EU-rätten och dagens MFL som 

tillkom 2008 är en implementering av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.31 

Direktivet är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv vilket innebär att medlemsstaterna inte 

får ställa upp andra krav i den nationella lagstiftningen än vad som är i nivå med direktivet.32 

MFL:s syfte framgår i lagens 1 §. Syftet är att främja både konsumenters och näringsidkares 

intressen i samband med marknadsföring och att motverka marknadsföring som är otillbörlig 

mot dessa. Intresset att skydda konsumenterna är dock mer framträdande. Syftet innebär mer 

ingående att marknadsföring ska uppfylla höga krav på vederhäftighet för att tillförsäkra 

mottagarna ett fullgott skydd. Det höga kravet på vederhäftighet är även viktigt för att reklam 

ska kunna behålla sin trovärdighet. I ljuset av direktivet om otillbörliga affärsmetoder syftar 

lagen även till att främja en fri rörlighet på marknaden och en väl fungerande konkurrens.33  

 

MFL är uppbyggd med tre olika byggstenar.34 Grunden består av den så kallade svarta listan 

som omfattar 31 specificerade affärsmetoder som alltid är förbjudna per se. Svarta listan är en 

bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder och listan gäller även som lag i Sverige 

enligt 4 § MFL.  

 

Ovanför återfinns MFL:s regelkatalog som består av preciserade förbud mot olika former av 

otillbörlig marknadsföring. Regelkatalogen är uppdelad i två olika typer av 

marknadsföringsmetoder, aggressiva och vilseledande. Aggressiv marknadsföringen består 

bland annat av tvång, hot eller andra påtryckande medel. Vilseledande marknadsföring kan 

bland annat omfatta vilseledande efterbildningar och bristande reklamidentifiering. 

Marknadsföringsåtgärder som strider mot regelkatalogen måste, till skillnad mot svarta listan, 

uppnå en kommersiell effekt hos mottagaren för att anses vara otillbörlig (transaktionstest).35 

Transaktionstestet som framgår av 7 och 8 §§ MFL kommer redogöras för i detalj nedan.  

 

Till sist i toppen återfinns lagens generalklausul (5 § MFL) som täcker in all annan typ av 

marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed 

avses, enligt 3 § MFL, god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda 

konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. I begreppet god affärssed 

ingår framförallt det utomrättsliga normsystemet som har utvecklats inom näringslivet och då 

främst genom ICC:s grundregler.36 ICC är en organisation som arbetar för att underlätta den 

internationella affärsverksamheten. ICC:s medlemmar representerar företag inom samtliga 

                                                 
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 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. 
32 Prop. 2007/08:115 s. 56.  
33 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 39 f. 
34 Ibid s. 41.  
35 Ibid. 42 f.  
36 Prop. 2007/08:115 s. 70. 
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sektorer från alla olika delar av världen.37 ICC:s grundregler är så kallad soft-law och avsedda 

att i första hand användas inom näringslivets egenåtgärder, men reglerna används däremot 

genomgående av PMD vid tolkningen av MFL i allmänhet och god marknadsföringssed i 

synnerhet.38 Stiftelsen RO är den organisation som prövar om marknadsföring på den svenska 

marknaden är förenlig med ICC-koden. RO är en del av paraplyorganisationen European 

Advertising Standards Alliance (EASA) som samordnar marknadsrättens självreglering inom 

EU.39 Inom RO finns även RON vars uppgift är att pröva mer komplicerade ärenden och 

sådant som aldrig har prövats av RO tidigare. Nämnden består av en ordförande och en vice 

ordförande som båda ska vara jurister, allt som oftast högt uppsatta sådana. Utöver det består 

nämnden av ett tjugotal ledamöter som representerar marknadens aktörer, samt akademiker 

med specialkunskap inom marknadskommunikation.40 RO/RON:s beslut är inte bindande för 

PMD att följa. Marknadsrätten bygger däremot på idén om att branschen i första hand ska 

motverka otillbörlig marknadsföring genom självreglering41 och därför kan beslut från 

RO/RON vara av intresse. Vi har därför valt att redogöra för några, utifrån uppsatsens syfte, 

intressanta beslut. God marknadsföringssed innefattar även, utöver god affärssed och god 

yrkessed, andra vedertagna normer för marknadsföring. Det innebär att bland annat KOV:s 

föreskrifter och allmänna råd, de normer som MD (nu PMD) har skapat genom sin praxis 

samt internationellt vedertagna normer inom ramen för lagens syfte ska beaktas i 

rättstillämpningen.42 Det händer även att KOV publicerar vägledningar och ståndpunkter för 

att redogöra för myndighetens syn på en viss rättsfråga, dessa är emellertid inte rättsligt 

bindande.43 För att något ska anse strida mot god marknadsföringssed krävs det även här att 

transaktionstestet (6 § MFL) är uppfyllt. 

 

Vid brott mot MFL kan tre olika typer av sanktioner bli aktuella. Den första och vanligaste 

tillämpade sanktionen är ett så kallat förbudsåläggande (23 § MFL). Ett förbudsåläggande 

innebär att en näringsidkare förbjuds att fortsätta eller upprepa en otillbörlig 

marknadsföringsåtgärd, förbudet kan även omfatta andra liknande åtgärder. Förbud kan 

dömas ut vid överträdelser mot generalklausulen, regelkatalogen samt svarta listan.44 Det 

krävs inte heller uppsåt eller oaktsamhet för att ett förbud ska kunna dömas ut. Det avgörande 

är om marknadsföringen objektivt sett är otillbörligt.45  Den andra sanktionen är ett 

informationsåläggande (24 § MFL). Informationsåläggande innebär att en näringsidkare som 

har underlåtit att lämna sådan väsentlig information i sin marknadsföring åläggs att göra det. 

Både ett förbuds- och informationsåläggande ska förenas med vite om det inte av särskilda 

skäl är obehövligt (26 §). Vite innebär att ett förbud eller åläggande förenas med ett belopp 

som döms ut först om förbudet eller åläggandet överträds.46 KO har idag även möjlighet enligt 

28 § MFL att själv utfärda ett förbuds- och informationsföreläggande förenat med vite i fall 

som inte är av större vikt. Den sista sanktionen som kan bli aktuell är 

marknadsstörningsavgiften (29 § MFL). Marknadsstörningsavgift innebär att en näringsidkare 

åläggs att betala en sanktionsavgift till staten. Avgiften kan endast utdömas för överträdelser 

mot regelkatalogen i MFL samt svarta listan, överträdelser mot generalklausulen kan inte 

                                                 
37 ICC, Om ICC, 2018.   
38 Prop. 2007/08:115 s. 76. 
39 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018-01-25.  
40 Reklamombudsmannens opinionsnämnd, Opinionsnämnden ron, 2018-04-12. 
41 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 163. 
42 Prop. 2007:08:115 s. 70.  
43 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 57.  
44 Ibid s. 164. 
45 Ibid. 165.  
46 Ibid s. 167.  
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medföra en marknadsstörningsavgift på grund av bestämmelsens opreciserade räckvidd.47 Till 

skillnad från ett förbud krävs det även uppsåt eller oaktsamhet för att marknadsstörningsavgift 

ska kunna dömas ut. Marknadsstörningsavgift ska inte dömas ut i fall som är ringa eller av 

normalgraden utan överträdelsen måste var av visst allvar. Utgångspunkten är att vitesförbud 

eller ålägganden ska vara de normala sanktionerna.48 I MD:s praxis har det varit en princip att 

en marknadsföringsåtgärd måste störa marknadens funktion för att avgiften ska bli aktuell, 

innebärande att konsumenterna förlorar tilltron till en hel bransch eller försäljningssätt.49 

Lagstiftaren har emellertid påpekat att en sådan störning inte behöver påvisas.50 

 

2.2 Gränsdragningen mellan redaktionellt och kommersiellt 

material  
För att MFL ska kunna bli tillämplig krävs det enligt förarbetena till lagen att en framställning 

är av utpräglad kommersiell natur. Det innebär att det föreligger ett krav på att de 

framställningar som genomförs i en kommersiell verksamhet har ett kommersiellt syfte och 

förhållande till föremål.51 Därmed är MFL tillämplig om syftet och innehållet är av 

kommersiellt slag, detta gäller oavsett om inlägget är utformat som redaktionellt material eller 

är skapad på en betald annonsplats.52 MFL bör däremot inte bli tillämplig på reklam som är 

inriktad på att förmedla allmänheten vissa allmänt hållna värderingar eller påverka dess 

allmänna beteende i viss riktning.53 Det föreligger med det sagt en gråzon och svår 

gränsdragning mellan handlingar i tal eller skrift som skall bedömas vara grundlagsskyddade 

och handlingar som anses vara rent kommersiella.54 Denna svåra gränsdragning föranleder 

enligt lagstiftaren att viss försiktighet torde vidtas när det föreligger möjlighet att med stöd av 

MFL ingripa mot handlingar som kan antas vara grundlagsskyddade enligt 

tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, eller yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL.55 

Denna försiktighet har även bekräftats i praxis. HD anförde i ett tidigare fall att: 

 

”Det kan i vissa fall vara svårt att dra en gräns mellan sådan reklam som nu 

nämnts och annan framställning. Med hänsyn till tryckfrihetsförordningens 

ställning och de viktigaste intressen som den avser att skydda får vid oklarhet 

eller tveksamhet företräde ges åt tryckfrihetsförordningen.” 56 

 

Ibland kan det även förekomma att en annons innehåller både kommersiella meddelanden och 

opinionsbildande inslag, så kallat blandat meddelande. I sådana fall ska annonsen delas upp i 

två delar. Den delen som är ett kommersiellt meddelande ska bedömas enligt MFL:s regelverk 

medan den opinionsbildande delen skyddas genom tryck- eller yttrandefrihet.57 I de fall 

delarna inte kan särskiljas får en helhetsbedömning göras huruvida hela annonsen ska anses 

vara marknadsföring eller inte. Det innebär att sådana meddelanden som annars skulle 

omfattas av tryck- eller yttrandefrihet, om de förekom enskilt, kan förbjudas enligt MFL vid 

blandade meddelanden. En sådan situation förekom i resningsmålet NJA 2001 s. 319 där MD 

                                                 
47 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 169. 
48 Prop. 2015/16:168 s. 25 f. 
49 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 169.  
50 Ibid. s. 26. 
51 Ibid s. 111. 
52 Svensson, C A., Stenlund, A., Brink, T., Ström, L-E., Carlén-Wendels, T., Praktisk marknadsrätt, s. 64. 
53 Prop. 1970:57 s. 67. 
54 Ibid s. 65. 
55 Ibid s. 65 f. 
56 NJA 1999 s. 749 på s. 758. 
57 Prop. 1993/94:98 s. 30 f. 
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först förbjöd Swedish Match att använda en annons som innehöll både reklam och 

information om företagets verksamhet, för att annonsen var som helhet att bedöma som 

marknadsföring. Målet prövades sedan i HD som slog fast att en sådan helhetsbedömning inte 

uppenbart stred mot lag.58 I målet var däremot JustR Nyström skiljaktig och menade att 

principen om TF:s företräde vid tveksamheter, som redogjorts för ovan, även bör gälla när 

blandade meddelanden inte kan särskiljas.59  
 

Det finns rikligt med praxis att hämta från MD där gränsdragningsfrågan har prövats. I mål 

MD 2002:18 förelåg frågan om en film från Kooperativa Förbundet (KF) om besprutad mat 

kunde falla inom kommersiell marknadsföring och således ingripas marknadsrättsligt utan att 

grundlagen för yttrandefrihet hindrade detta. Syftet med reklamfilmen var att KF ville visa att 

mat från deras varumärke ”Änglamark” inte var besprutad, i motsats till mat från andra 

varumärken. KF menade att reklamfilmen syftade till att väcka en opinion angående kemiska 

bekämpningsmedel i mat och att filmen därför var skyddad enligt YGL. MD kom emellertid 

fram till att det förelåg ett kommersiellt syfte eftersom filmen framhävde de positiva 

egenskaperna hos produkter från ”Änglamark” och inte hos ekologiska produkter generellt. 

Något som förstärktes genom att företagets varumärke i slutet av filmen visades i direkt 

samband till uttrycket ”Garanterat obesprutad”. Detta menade MD gav positiva egenskaper 

hos företagets produkter och en stark prägel av ett kommersiellt budskap.60 

 

I MD 2002:34 kom MD emellertid fram till det motsatta. Målet behandlade en broschyr med 

rubriken ”HSB vill stoppa farliga kemikalier i byggandet” och frågan var om denna broschyr 

kunde anses ha ett kommersiellt syfte. MD kom fram till att påståendena i broschyren var 

allmänt hållna och knöt an till en pågående samhällsdebatt och inte till bolaget eller dess 

byggplanering. Därav kom MD fram till slutsatsen att broschyrens ändamål snarare var 

opinionsbildande än kommersiellt.61 Samma slutsats kom MD fram till i mål MD 2007:31 där 

målet avsåg publicering av information på företaget Vattenfalls hemsida. Den publicerade 

informationen handlade dels om ett projekt som Vattenfall påbörjat, men det ansåg inte 

föreligga ett tydligt kommersiellt budskap. MD ansåg att informationen inte gav någon, 

varken direkt eller indirekt, uppmaning att förvärva Vattenfalls produkter och inte heller 

hänvisades det till deras eldistribution. Slutsatsen blev således att informationen inte ansågs 

ha ett avsättningsfrämjande syfte av utpräglat kommersiell natur.62  

 

2.2.1 Särskilt om gränsdragningen i sociala medier och bloggar  
Som nämndes i inledning använder personer sociala medier främst för att sprida information 

inom ramen för sin yttrandefrihet i enlighet med 2 kap. 1 § 1 p. regeringsformen (1974:152), 

RF. Det vill säga att en person på sociala medier sänder ut budskap som är av redaktionellt 

innehåll utan kommersiella syften vilket medför att MFL:s regelverk inte blir tillämplig.63 Det 

har däremot blivit alltmer vanligt att en influencer också använder sig av sociala medier som 

gör att definitionen av en näringsidkare i 3 § MFL uppfylls. Enligt 3 § MFL är en 

näringsidkare:  

”[…] en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband 

med den egna näringsverksamheten.” 

                                                 
58 NJA 2001 s. 319, s. 8. 
59 Se vidare skiljaktig mening i NJA 2001 s. 319. 
60 MD 2002:18. 
61 MD 2002:34. 
62 MD 2007:31. 
63 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 204.  
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En influencer kan således definieras som näringsidkare om han eller hon på en blogg eller på 

annan plattform publicerar kommersiella meddelanden. Företag har som sagt upptäckt den 

marknadsmässiga attraktionen i dessa typer av plattformar och medium vilket lett till att det 

skapas samarbeten med diverse influencers som kan nå ut med företagens marknadsföring.64 

Sådana samarbeten mellan näringsidkare och influencers medför en ökad marknadsföring 

vilket innebär att en influencer publicerar både kommersiella och icke-kommersiella 

meddelanden i sina kanaler, allt som oftast utan nämnvärda olikheter. Det i sin tur försvårar 

gränsdragningen och oklarheter råder var gränsen går för att ett inlägg på sociala medier ska 

omfattas av MFL:s regelverk.65 

 

Material på internet omfattas inte enligt huvudregeln av TF eller YGL, undantag föreligger 

däremot beträffande databaser och hemsidor som har en ansvarig utgivare enligt 

databasregeln i 1 kap. 9 § TF.66 Med det sagt har MD däremot slagit fast i mål MD 2005:11 

att MFL:s räckvidd beträffande framställningar på internet ska begränsas på samma sätt som 

framställningar i medium där TF eller YGL är tillämpliga.67 Gränsdragningen för huruvida 

MFL är tillämplig vid framställningar på internet ska således bedömas på samma sätt som 

beskrivits ovan. Domstolen menade att med utgångspunkt i yttrandefrihetens absoluta 

nödvändighet för demokratin bör ingripanden med stöd av MFL ske med försiktighet för att 

inte hindra eller försvåra möjligheten för en näringsidkare att använda internet för att skapa 

åsiktsyttringar eller opinionsbildningar.68 Mot bakgrund av att denna försiktighet ska iakttas 

på internet är åsikten i den juridiska litteraturen att det bör krävas ett uppdragsavtal mellan en 

influencer och en näringsidkare för att ett förmedlat inlägg, av den förra, ska anses ha ett 

kommersiellt syfte.69  

 

Kravet på att ett uppdragsförhållande måste föreligga för att MFL ska bli tillämplig väcker å 

sin sida gränsdragningsfrågor om vad som krävs för att ett sådant uppdragsförhållande ska 

föreligga. Om det mellan näringsidkaren och influencern uttryckligen ingåtts ett avtal där 

syftet är att influencern ska marknadsföra näringsidkarens produkt föreligger ett kommersiellt 

meddelande, vilket medför att MFL blir tillämplig. Den svåra gränsdragningen uppstår 

emellertid när det inte föreligger ett uttryckt avtal mellan influencern och näringsidkaren. Det 

händer ofta att en näringsidkare sänder en produkt till influencern i förhoppning om att denne 

kommer skriva ett positivt inlägg om produkten.70 Om influencern sedermera skriver ett 

positivt inlägg om produkten skulle det kunna anses att ett avtal kommit till stånd genom ett 

så kallat realhandlande. Genom realhandlande kan avtal ingås utan kommunikation i tal 

och/eller skrift. Det sker genom att båda parter uppträder som att ett avtal har kommit till 

stånd.71 Avtal genom ett realhandlande har sin utgångspunkt i ett realanbud, som är en 

leverans av något slag, vilket motparten sedan möter med en realaccept.72 När en 

näringsidkare skickar en gratisprodukt till en influencer som i sin tur skriver ett positivt inlägg 

om produkten kan det således ge sken av ett realhandlande från båda sidor. Svårigheten ligger 

i att avgöra om influencerns positiva inlägg om gratisprodukten är i syfte att skapa 

redaktionellt material eller i syfte att främja näringsidkarens avsättning. Hovstadius menar att 

                                                 
64 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 205. 
65 Ibid s. 205. 
66 MD 2005:11. 
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 Se Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 205 och Eltell, T 

& Åberg, J., Reklamjuridikguiden, s. 133. 
70 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 206. 
71 Adlercreutz, A., Gorton, L & Lindell-Frantz, E., Avtalsrätt 1 s. 109 f. 
72 Ibid s. 109 f. 
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det föreligger yttrandefrihetsrättsliga problem att betrakta influencerns positiva inlägg som en 

realaccept, eftersom det begränsar dennes möjlighet att skapa redaktionellt material. Med 

bakgrund av ovan anförda yttrandefrihetsrättsliga reflektioner bör därför yttrandefriheten ges 

företräde i sådana situationer.73  

 

2.2.2 Konsumentverkets bevissvårigheter 
Som ovan nämnts krävs det ett uttryckligt avtal mellan näringsidkaren och influencern för att 

MFL ska kunna tillämpas. Det innebär också att KOV, för att kunna ingripa mot eventuell 

dold reklam på sociala medier, måste kunna visa att ett sådant affärsförhållande föreligger. 

Det förefaller extra komplicerat eftersom en influencers redaktionella material ofta består av 

personliga rekommendationer av olika produkter, vilket sker inom ramen för influencerns 

yttrandefrihet. De kommersiella inläggen som förmedlas är också ofta snarlika de 

redaktionella vilket problematiserar det hela än mer. KOV har uttalat att anledningen till att så 

få ärenden väcks från deras sida är på grund av det svåra bevisläget. Kan inte KOV bevisa att 

ett affärsförhållande föreligger kan de inte gå vidare.74 Det torde inte heller höra till 

vanligheten att varken annonsören eller influencern uppger till KOV att det är ett 

bakomliggande affärsförhållande som föranlett ett inlägg från influencerns sida, eftersom det 

medför en risk för båda att drabbas av sanktioner till följd av det. KOV kan förvisso enligt 43 

§ MFL uppmana var och en att yttra och lämna de upplysningar som KOV behöver i ett 

ärende. Men denna befogenhet garanterar inte att KOV får ta del av de uppgifter som krävs.75 

Det ska också noteras att en sådan uppmaning inte kan förenas med vite direkt. Följs inte 

uppmaningen kan KOV däremot enligt 45 § MFL förelägga att en sådan uppmaning fullgörs 

vid vite. 

 

KOV:s bevissvårighet inom detta område har särskilt uppmärksammats i den offentliga 

utredning som överlämnades till regeringen tidigare i år.76 Utredningens uppgift var att se 

över om dagens regelverk, i ljuset av den stora digitaliseringen inom marknadsföringsvärlden, 

ger ett fullgott skydd för konsumenterna.77 Sammantaget kom utredningen fram till att lagen 

som den ser ut idag utger ett tillräckligt skydd och att problematiken istället främst ligger i att 

den digitala utvecklingen har medfört utmaningar i KOV:s tillsynsarbete. Tillsynsmetoderna 

som KOV har att foga över idag är sådana som utvecklats för en analog värld och enligt 

utredningen passar dessa metoder inte till den digitala världen där marknadsföring sker i högt 

tempo och som ofta är baserade på olika algoritmer.78 Utredningen kom därför med olika 

förslag för att effektivisera tillsynsarbetet där förslag som är intressanta utifrån uppsatsen 

syfte kommer att redogöras för. Ett förslag från utredningen var att det bör finnas möjlighet 

för KOV att förena en begäran enligt 42 § MFL med vite direkt. På så sätt skulle 

tillsynsarbetet enligt utredningen inte försenas i onödan, något som påpekas är särskilt viktigt 

i den digitala marknadsföringen. Att KOV har möjligheten att använda vite direkt ses som ett 

viktigt påtryckningsmedel som skulle leda till effektivare arbete.79 En fråga som utredningen 

belyste var om KOV har möjlighet med stöd av 42 § MFL att begära ut data från olika 

plattformar. Att få tillgång till plattformarnas data skulle hjälpa KOV att lättare kunna 

identifiera förekomsten av dold reklam som sker på plattformen. Enligt utredningen bör en 

sådan rätt redan föreligga på grund av 42 § MFL vidsträckta utformning att var och en ska 

                                                 
73 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 208. 
74 Pettersson, Smygreklam byter socialt medium, 2013-11-05. 
75 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 215. 
76 SOU 2018:1. 
77 Ibid s. 37.  
78 Ibid s. 312.  
79 SOU 2018:1 s. 320. 
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yttra sig och lämna de upplysningar som behövs, men att det ändock är oklart eftersom KOV 

aldrig har försökt få ut sådan data med stöd av 42 § MFL. En lagändring krävs således inte 

enligt utredningen förrän KOV har försökt, utan framgång, att begära ut sådan data med stöd 

av 42 § MFL.80 Anledningen till att KOV inte har försökt begära ut sådan data kan med stor 

sannolikhet bero på en bristande teknisk kunskap hos tillsynsmyndigheten, vilket leder in till 

utredningens sista förslag. Utredningen föreslår ökade medel till KOV för att myndigheten på 

så sätt ska kunna hantera de tekniska problem som den ställs inför i den digitala världen. Det 

krävs enligt utredningen bättre teknisk kunskap och nya tekniska lösningar. Något som kan 

ske dels genom att anställa personal med IT-forensisk kunskap dels genom att upphandla nya 

tekniska lösningar som kan effektivisera tillsynsarbetet. I utredningen lyfts det också fram att 

det just nu pågår ett arbete att ta fram en så kallad smygreklamrobot.81 Bakom detta arbete 

står den ideella föreningen Digital Reliance. Idén med roboten, som nu går under namnet 

FairAdBot, är att den automatiskt ska kunna samla in och analysera innehåll i sociala medier 

och upptäcka eventuella marknadsrättsliga överträdelser.82 Projektet har varit på utvärdering 

hos åtta tillsynsmyndigheter i Europa, där KOV är en av myndigheterna.83 Digital Reliance 

grundare och FairAdBots idéutvecklare Gustav Martner uppger att KOV ställer sig positiva 

till projekten men att det på grund av resursbrist från KOV har lagts på is tills vidare.84 

 

2.3 Reklamidentifiering 
Inom marknadsrätten är det en grundläggande princip att marknadsföringsåtgärder ska kunna 

identifieras som sådana.85 Detta krav på reklamidentifiering framgår av 9 § MFL som stadgar 

att: 

 
”All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att 

det är fråga om marknadsföring.” 
 

Det förklaras i förarbetena att reklam inte får vara utformad på ett sådant sätt som medför att 

det kan uppfattas som redaktionell text.86 Detta krav på reklamidentifiering är en följd av 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder87 där främst punkt 11 från den bilagda ”svarta listan” 

är aktuell för uppsatsen. Den svarta listan, som är identisk med motsvarande lista i direktivet, 

finns instiftad i MFL och omfattar 31 stycken affärsmetoder som alltid är att anse vara 

förbjudna.88  

 

Punkt 11 i svarta listan stadgar att det alltid är otillbörligt att: 

 

”Använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om 

näringsidkaren själv har betalat för materialet och detta inte framgår av 

reklamen eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten 

(annons i redaktionell form). Detta skall inte påverka tillämpningen av direktiv 

89/552/EEG.” 

                                                 
80 SOU 2018:1 s. 321 f.  
81 Ibid s. 334 f. 
82 SmygreklamRobot, Vad är SmygreklamRobot, 2016. 
83 Digital Reliance, Slutrapport FairAdBot Smygreklamrobot 2017. 
84 Telefonsamtal med Gustav Martner 2018-05-17. 
85 Prop. 1994/95:123 s. 165.  
86 Ibid. 
87 Se not 31.  
88 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 42. 
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För att en marknadsföringsåtgärd ska anses vara otillbörlig enligt listan krävs det endast att 

rekvisiten i någon av punkterna är uppfyllda, och någon prövning av dess effekt krävs inte.89 I 

MD:s praxis har det emellertid slagits fast att bestämmelserna i svarta listan ska tolkas 

restriktivt och domstolen tillämpar i första hand MFL:s bestämmelser.90 

 

MD har i ett rättsfall från 2009 slagit fast att kravet för reklamidentifiering inte är uppfyllt om 

konsumenten först anar för att vid ett senare skede inse att det föreligger reklam. Att det 

föreligger reklam eller inte skall således framgå redan vid en flyktig kontakt för 

konsumenten.91 En marknadsföringsåtgärd ska som huvudregel vara utformad på ett sådant 

sätt att det utan några särskilda reklammarkeringar framgår att det är marknadsföring, en 

reklammarkering innebär att annonsen märks med ord som ”reklam” eller ”annons” för att 

påvisa att meddelandet är marknadsföring. En reklammarkering ska endast utgöra en 

undantagslösning enligt MD.92 Det ställs emellertid högre krav på tydlighet vid 

marknadsföring som förekommer i en kanal där den inte är förbehållen, som exempelvis på en 

privatpersons sociala medier. Detta högre krav föreligger för att läsaren inte skall vilseledas i 

tron om att informationen som publiceras är användarens egna när det egentligen rör sig om 

reklam.93 Därför bör marknadsföring i sådana medium alltid reklammarkeras särskilt för att 

upprätthålla kravet på direkt identifiering.  

 

Reklamidentifiering regleras även i ICC:s grundregler för reklam och 

marknadskommunikation. I art. 9 i ICC:s grundregler framgår det att:  

 

”Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett 

utformning och medium. Används media som innehåller nyheter eller annat 

redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart 

framgår, liksom vem som är annonsören […]  

 

Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, 

kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen till 

en produkt inte får ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en 

konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en 

oberoende recension.” 

 

KOV har även publicerat en vägledning särskilt för marknadsföring i bloggar och sociala 

medier.94 I vägledningen ges ett antal förslag på hur KOV anser att en reklammarkering bör 

utformas. Bland annat ska inlägget märkas med ordet ”Annons” eller ”Reklam” både i början 

och i slutet. Läsaren bör även uppmärksammas i rubriken och i inledningen av inlägget att det 

är fråga om marknadsföring. Inlägget bör även framställas i annat typsnitt eller i annan 

färgsättning, till exempel annorlunda bakgrundsfärg än andra inlägg. Till sist ska inlägget 

märkas med ”#Reklam” eller ”#Annons” och ”#Företagets namn”.95  

                                                 
89 Levin, Marknadsföringslag (2008:486) kommentaren till 4 §, Karnov.  
90 MD 2009:33. 
91 MD 2009:15. 
92 MD 1987:5 s. 5. 
93 Wildmark, S., Ehlers, B & Osmanevic A., Marknadsrätten och sociala medier ur Amici Curiae 

Marknadsdomstolen 1971-2016, s.628. 
94 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 2015. 
95 Ibid. 
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Vid särskilt viktiga frågor kan ibland de Nordiska konsumentombudsmännen (NKO) avge 

gemensamma ståndpunkter.96 Så har skett i fallet kring reglerna om reklamidentifikation.97 

NKO:s uppfattning är att reklam först och främst ska utformas så att det tydligt framgår att det 

är fråga om marknadsföring, något som alltid måste avgöras via en helhetsvärdering beroende 

på ordval, textstorlek och placering av reklammarkeringen. Även valet av bilder, typsnitt, 

textfärg, bakgrundsfärg och liknande påverkar värderingen.98 

 

Slutligen ska nämnas att hänsyn tas till eventuella begränsningar som följer med valt 

kommunikationsmedium. Art. 7.1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder stadgar att:  

 

”En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den, i sitt sammanhang och 

med beaktande av alla dess särdrag och omständigheterna kring den samt av 

kommunikationsmediets begränsningar, innebär att näringsidkaren underlåter att 

lämna väsentlig information som genomsnittskonsumenten […] behöver för att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut.”  
  

2.3.1 Transaktionstestet 
För att avgöra om bristande reklamidentifiering enligt 9 § MFL är otillbörlig måste det så 

kallade transaktionstestet i 8 § MFL vara uppfyllt. Paragrafen anger att:  

 

”Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 

eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.” 

 

Transaktionstestet innebär att en prövning om en marknadsföringsåtgärd står i strid mot MFL 

alltid sker i två steg. Först sker en prövning om åtgärden kan anses vara vilseledande. Om en 

åtgärd bedöms vara vilseledande sker därefter en bedömning huruvida åtgärden har en effekt 

på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.99 Marknadsföringen måste 

således uppnå en viss kommersiell effekt på mottagarens handlande för att bestämmelsen i 

lagen ska bli tillämplig. Åtgärder som i och för sig är vilseledande men endast bagatellartade 

eller endast har en försumbar effekt på mottagaren ska alltså inte anses som otillbörliga.100  

 

Begreppet affärsbeslut definieras i 3 § MFL på ett vidsträckt sätt enligt följande:  

”Ett beslut som fattas av en konsument eller en näringsidkare om huruvida, hur 

och under vilka förutsättningar en produkt ska köpas, om hela eller delar av 

köpesumman ska betalas, om produkten ska behållas eller överlåtas, 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.”  

Enligt MD:s fasta praxis har begreppet emellertid en ännu vidare innebörd. Begreppet täcker 

även in flera andra beslut som en konsument kan fatta under processen fram till och även efter 

köpbeslutet. Med ett affärsbeslut avses även ett sådant beslut från konsumenten att vidta en 

                                                 
96 Wildmark, S., Ehlers, B & Osmanevic A., Marknadsrätten och sociala medier ur Amici Curiae 

Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 625. 
97 Nordiska konsumentombudsmännen, Ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016. 
98 Ibid. 
99 Prop. 2007/08:115 s. 110 f.  
100 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 45. 
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ytterligare åtgärd på grund av marknadsföringen, till exempel beslutet att besöka en butik eller 

en hemsida för att inhämta mer information.101  

 

Med mottagare avses främst en genomsnittskonsument men det bör här anmärkas att även 

näringsidkare omfattas av skyddet mot otillbörlig marknadsföring i MFL. Motsvarande 

bedömning i 8 § MFL gäller även i de fall en marknadsföringsåtgärd endast riktas till 

näringsidkare.102 Enligt skäl 18 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder antas 

genomsnittskonsumenten vara normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst.  

Det innebär att en konsument anses vara normalt kapabel att på egen hand kunna nå fram till 

sitt köpbeslut, under förutsättningen att denne inte blir vilseled, får den information som krävs 

samt inte utsätts för aggressiva marknadsföringsåtgärder. Det förutsätts att 

genomsnittskonsumenten kan genomskåda överdrifter och allmänt lovprisade kringuppgifter. 

Strängare krav ställs däremot på marknadsföring som riktar sig till svagare målgrupper som 

till exempel barn och sjuka, vilka generellt sett anses vara mer okritiska.103 Vem som är 

genomsnittskonsument avgörs i varje enskilt fall beroende på omständigheterna. Om en 

marknadsföring riktar sig till konsumenter i största allmänhet utgör genomsnittskonsumenten 

en individ ur hela konsumentkollektivet.104 Sker marknadsföringen mot en specifik målgrupp 

bestäms genomsnittskonsumenten inom den specifika kategorin. Vid till exempel 

marknadsföring för blöjor är genomsnittskonsumenten en normalt informerad och skäligen 

uppmärksam och upplyst småbarnsförälder. Bedömningen hur en genomsnittskonsument 

uppfattar en marknadsföringsåtgärd är en så kallad rättsfråga och inte en 

bevisvärderingsfråga. Det innebär att frågan först och främst ska avgöras genom en normativ 

bedömning av domstolen. Det är däremot fullt tillåtet för parterna att lägga fram sådan 

bevisning som är relevant för denna bedömning,105 till exempel olika 

marknadsundersökningar. Bedömning ska vidare utgå från hur marknadsföringsåtgärden 

uppfattas vid en flyktig och hastig kontakt. Hur rubriker och bilder uppfattas är därför av stor 

betydelse.106   

 

2.3.2 Reklamidentifiering i Kissie-målet 
Frågan om dold reklam vid influencer marketing ställdes på sin spets då KO valde att stämma 

Alexandra Media Sweden AB (kommer fortsättningsvis benämnas som Kissie) 2016 då hon, 

på sin blogg och sitt Instagramkonto, framställt reklam för företaget Mobilåtervinnings 

hemsida mobilpengar.se. Anledningen bakom stämningsansökan var att det inte tydligt 

framgick att Kissies framställningar var av kommersiellt slag i förmån för företaget 

Mobilåtervinning. Framställningen bestod av en förklaring av tjänsten mobilpengar.se, som 

går ut på att personer kan sälja sina begagnade mobiltelefoner till företaget.107 

 

PMD prövade i målet huruvida tre olika inlägg, två blogginlägg och ett Instragraminlägg, 

utgjorde otillbörlig vilseledande marknadsföring. Detta då KO anförde att 

genomsnittskonsumenten, varken vid flyktig eller direkt kontakt, kunnat identifiera inläggen 

som reklam.108 

 

                                                 
101 Se t.ex. MD 2010:8 s. 8. 
102 Prop. 2007/08:115 s. 111. 
103 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 s. 75 f. 
104 Svensson, C A., Stenlund, A., Brink, T., Ström, L-E., Carlén-Wendels, T., Praktisk marknadsrätt, s. 155 f. 
105 MD 2015:18 p. 149.   
106 Ibid s. 154. 
107 PMT 11949-16 s. 6. 
108 Ibid. s. 33. 
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PMD anförde först att all marknadsföring som sker ska tydligt utformas och presenteras på ett 

sådant sätt som gör det tydligt att det handlar om marknadsföring, även kallat 

reklamidentifiering. Detta framgår av 9 § MFL och den bestämmelsen uttrycker en 

grundläggande princip inom marknadsföringsrätten, att reklam skall uppfattas som reklam.109 

PMD hänvisade till mål MD 2009:15 som fastställt att kravet på reklamidentifiering enligt 

MFL innebär att en konsument ska med ett minimum av ansträngning inse att det rör sig om 

reklam. Konsumenten ska inte tro att det möjligtvis handlar om marknadsföring för att vid ett 

senare skede inse att så är fallet, detta skall framgå direkt för konsumenten efter flyktig 

kontakt.110 Vidare finns det inget krav på att marknadsföringen skall innehålla någon specifik 

reklammarkering, det räcker med exempelvis en annan layout på reklammeddelandet. 

Domstolen ansåg dock att det kan vara svårt för läsaren att förstå att ett inlägg, på en blogg 

eller på Instagram, är reklam innan de tagit del av hela inlägget.111 

 

PMD gjorde klart att frågan i målet var beroende på hur genomsnittskonsumenten uppfattade 

den aktuella marknadsföringen. Domstolen formulerade genomsnittskonsumenten enligt 

följande:  

 

”[…]genomsnittskonsumenten i målet är en kvinna i åldern 18-34 år som är en 

van användare av sociala medier och återkommande läsare av Alexandra Medias 

blogg och Instagramkonto. Enligt domstolen får denne genomsnittskonsument 

antas dels ha i vart fall grundläggande kunskaper i engelska, dels vara något mer 

uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att uppfatta om 

framställningar i sociala medier är marknadsföring och vem som svarar för 

marknadsföringen.”112  

 

Ovan nämnda genomsnittskonsument grundande domstolen på statistik från Google Analytics 

som både Kissie och Tourn åberopade. Statistiken visade antal besök från den 1 till den 8 

mars 2016. Under den perioden framgick det att bloggen haft 437 000 besök av vilka ca 

284 000 av besökarna kunde åldersbestämmas. Av de besök som kunde åldersbestämmas 

framgick det dels att 95 procent av besökarna var i åldern 18-34 år, dels att 95 procent var 

kvinnor samt att 90 procent av besöken hade varit återkommande.113 KO påtalade emellertid 

det faktum att en tredjedel av besöken inte hade kunnat åldersbestämmas. En anledning till att 

ett besök inte kan åldersbestämmas beror bland annat på att Google Analytics inte mäter 

besökare som är under 18 år, men det kan också bero på att besökaren använder en enhet som 

inte tillåter så kallade cookies.114 PMD anförde att den åberopade statistiken varken var 

fullständig eller helt tillförlitlig, men att uppgifterna ändock gav starkt stöd för att 

genomsnittskonsumenten var en kvinna i åldern 18-34 år.115 

 

För att visa att genomsnittskonsumenten uppfattade inläggen som reklam hade Tourn 

genomfört marknadsundersökningar på Kissies blogg där 80 % av läsarna hade identifierat 

fiktiva inlägg som marknadsföring. PMD var dock av åsikten att svaren inte var helt 

tillförlitliga. Detta på grund av att de fiktiva inläggen hade utförts under en 

marknadsundersökning som gjort respondenten medveten och uppmanad att ta ställning 

                                                 
109 PMT 11949-16 s. 34. 
110 Ibid s. 35. 
111 Ibid. 
112 Ibid s. 32 
113 Ibid 
114 Ibid. 
115 Ibid.  
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huruvida ett inlägg är reklam eller inte. Detta leder således till att läsarens uppmärksamhet 

ökas och det är därför en annan situation. De fiktiva inläggen skilde sig dessutom från 

inläggen i förevarande mål på ett sådant sätt att det tydligare framgick för läsaren att det var 

fråga om reklam. Vidare ansåg PMD att de vittnesförhör som utförts, med följare från Kissies 

blogg och Instagramkonto, samt förhör med sakkunniga inte kunde ge någon avgörande 

betydelse för hur genomsnittskonsumenten uppfattat inläggen i målet.116  

 

De tre berörda inläggen i målet innehöll någon form av reklammarkering. Blogginlägg 1 

bestod utöver texten av tre bilder där en var på Kissie med två mobiltelefoner framför halva 

ansiktet. Under sista bilden framgick texten ”i samarbete med” i det högra hörnet. 

Blogginlägg 2 innehöll ”sponsored post” samt ”i samarbete med mobilpengar.se” och 

Instagraminlägget innehöll ”#samarbete”. PMD prövade huruvida genomsnittskonsumenten 

förstår att samtliga uttryck står i samband med att ett inlägg innehåller reklam.117 PMD ansåg 

att resultatet från marknadsundersökningarna samt vittnesförhören föranleder till att 

genomsnittskonsumenten är väl medveten om, och förstår, att reklammarkeringarna som 

använts innebar att inläggen innehöll reklam. PMD anförde däremot att 

genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt ska uppfatta att ett inlägg är reklam och 

domstolen avsåg därför att pröva om varje inlägg i fråga, inklusive reklammarkeringarna, 

hade presenterats på ett sådant tydligt sätt att kravet i 9 § MFL var uppfyllt.118 

 

2.3.2.1 Blogginlägg 1 

 

KO anförde att detta inlägg var utformat som övriga redaktionella inlägg på bloggen. PMD 

bedömde att mobiltelefonen som förekom på samtliga bilder inte medförde att inlägget skiljde 

sig från övriga inlägg. Bilder på produkter kan förekomma genom en redaktionell 

rekommendation. Vidare var Kissie i fokus tillsammans med produkten på majoriteten av 

bilderna och Tourn hade även uppmanat henne att skriva på ett sådant sätt att det skulle 

uppfattas som om det var hon själv som skrivit inlägget. Detta för att det skulle passa in bland 

övriga redaktionella inlägg på bloggen. Vidare ansåg PMD att rubriken ”Tjäna pengar på dina 

gamla mobiler” kunde anses som säljande. Men eftersom inlägget innehöll kommersiella 

uppgifter, som exempelvis hänvisning till en hemsida, kunde det även uppfattas som en 

                                                 
116 PMT 11949-16 s. 36. 
117 Ibid s. 37. 
118 Ibid s. 39 f.  
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redaktionell rekommendation och det var således svårt och otydligt för en 

genomsnittskonsument att vid flyktig kontakt uppfatta det som marknadsföring.  

 

Reklammarkeringen var placerad längst ner i inlägget och var i och för sig läsbar. 

Markeringen var emellertid skriven med ett mindre typsnitt och inte utformat på ett sådant sätt 

att den skiljde sig från övrig text i inlägget. Reklammarkering hade därmed enligt PMD inte 

varit tydligt utformad, inte heller placerats på en lämplig plats och således behövde läsaren ta 

del av hela inlägget för att kunna se markeringen och därefter förstå att inlägget i själva verket 

var reklam. PMD fann därmed att inläggets innehåll och utformning samt 

reklammarkeringens placering medförde att genomsnittskonsumenten inte efter en flyktig 

kontakt kunde uppfatta att det var fråga om reklam, detta även om genomsnittskonsumenten 

skulle scrollat ner direkt. Blogginlägg 1 stred därmed mot 9 § 1 st. MFL och utgjorde 

otillbörlig marknadsföring.119 

 

2.3.2.2 Blogginlägg 2 

 

Blogginlägg 2 var en omgjord version av blogginlägg 1 med ändringen att texten ”sponsored 

post” hade lagts till direkt under rubriken. PMD menade att genomsnittskonsumenten är 

medveten om vad ”sponsored post” innebär, det vill säga att inlägget innehåller 

marknadsföring. Vidare hade markeringen en egen rad under rubriken som var placerad på en 

rosa list som löpte över skärmen och således tydligt skiljde sig från övriga inlägg på bloggen. 

PMD anförde att detta fångar läsarens intresse. Därmed kunde genomsnittskonsumenten vid 

en flyktig kontakt inse att det rör sig om reklam och kravet på reklamidentifiering var således 

uppfyllt. PMD fann således att blogginlägg 2 hade utformats på ett sådant sätt att 

reklamidentifieringen var tydlig och KO:s talan kunde därmed inte bifallas.120 

  

 

 

 

 

                                                 
119 PMT 11949-16 s. 40 ff. 
120 Ibid s. 42. 



20 

 

2.3.2.3 Instagraminlägget 

Beträffande Instagraminlägget hänvisade PMD inledningsvis till artikel 7.1 i direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder att hänsyn ska tas till kommunikationsmediets begränsningar. 

Domstolen ansåg att viss hänsyn måste tas till att det inte är möjligt att ändra typsnitt på 

Instagram för att särskilja markeringen mot resterande innehåll. PMD var av åsikten att 

inlägget inte skiljde sig från övriga redaktionella Instagraminlägg. Detaljen som gjorde att 

genomsnittskonsumenten kunde uppfatta att det rörde sig om reklam var den avslutande 

markeringen ”#samarbete”. För att kravet på reklamidentifiering ska vara uppfyllt krävs det 

dock att genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt inser att det rör sig om 

marknadsföring. Det förelåg ingen annan detalj som talade för att inlägget tydligt skiljde sig 

från andra redaktionella inlägg vilket medförde att läsaren behövde ta del av hela inlägget för 

att se reklammarkeringen och således förstå att det var fråga om marknadsföring. PMD fann 

således att Instagraminlägget, trots sin korta utformning och reklammarkering, inte var 

tillräckligt tydlig för att genomsnittskonsumenten vid flyktig kontakt skulle kunna bedöma 

inlägget som marknadsföring. Därmed stred Instagraminlägget mot 9 § 1 st. MFL.121 

 

2.3.3 Särskilt om marknadsföring riktad mot barn och ungdomar 
Det finns noterbart lite uttrycklig reglering i lagtext som beträffar marknadsföring riktad till 

barn och ungdomar. Den enda uttryckliga reglering som finns i MFL gällande detta är 

bestämmelsen att det i samtliga medium alltid är otillbörligt att rikta direkta köpuppmaningar 

till barn, vilket framgår av svarta listans 28 p. Ett exempel på annan lag som reglerar reklam 

riktad mot barn är radio- och tv-lagen (2010:696), RTVL. I 8 kap. 7 § RTVL stadgas det att 

det är förbjudet att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år vid reklam i tv-sändningar, 

sökbar text-tv och beställ-tv. Syftet med förbudet i RTVL har varit att när barn tittar på TV, 

ett medium med stor genomslagskraft, ska de inte behöva utsättas för kommersiella 

meddelanden. Detta för att barn har svårt att skilja på vad som är reklaminslag och vad som är 

vanliga TV-program, samt att de tar till sig information på ett mer okritiskt sätt än vuxna.122   

 

Bristen på uttrycklig reglering innebär emellertid inte att barn och ungdomar står utan skydd 

vid reklam i andra typer av medium än TV. Om en marknadsföringsåtgärd riktar sig främst 

mot barn ska bedömning av marknadsföringen således göras utifrån hur ett genomsnittligt 

barn uppfattar den.123 Barn och unga innefattas i begreppet sårbara konsumenter. Det innebär 

                                                 
121 PMT 11949-16 s. 43 f. 
122 Prop. 2007/08:115 131 f. 
123 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga, 2014. 
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att barn är en särskilt utsatt grupp för kommersiella budskap eftersom de genom sin bristande 

erfarenhet inte har samma förmåga att kritisk granska vad som är marknadsföring och inte.124 

Med det följer högre krav på annonsörerna som väljer att marknadsföra mot barn, eftersom 

reklambudskapet måste anpassas utifrån hur ett barn uppfattar det.125  Principen om att barn är 

en särskilt utsatt grupp framgår inte direkt av lagtexten i MFL, utan detta framgår istället 

genom bland annat förarbetena till MFL,126 direktivet om otillbörliga affärsmetoder,127 ICC:s 

regler samt genom MD:s praxis. I ICC:s regler om marknadskommunikation framgår det att 

särskilt aktsamhet ska iakttas vid marknadsföring som riktas till barn eller ungdomar. En 

marknadsföringsåtgärd får inte heller utnyttja barn och ungdomars naturliga godtrogenhet 

eller bristande erfarenhet. Marknadsföringen ska också vara utformad på ett sådant sätt att 

barn och unga klart kan urskilja att det är ett kommersiellt meddelande.128  

 

Marknadsföring som särskilt riktas till barn och ungdomar måste således reklamidentifieras på 

ett sådant sätt att det genomsnittliga barnet uppfattar att det är fråga om reklam.129 Det 

innebär att en reklammarkering som är tydlig för en vuxen inte nödvändigtvis innebär att 

samma reklammarkering är tydlig för ett barn. Det framgår särskilt i ett beslut från RON.130 

En influencer anmäldes till RO för en video hon hade lagt upp på sitt Youtubekonto. Videon 

bestod av att influencern pratade om dockor som går under produktnamnet MissMiniMe. I 

inledningen sa hon att videon är i samarbete med MissMiniMe.131 I videons titel och i videons 

beskrivningstext stod det ”i samarbete med MissMiniMe”. Det framgick även länkar till 

MissMiniMe:s hemsida samt Instagramkonto.132 Ärendet sköts till RON som inledningsvis 

bedömde att målgruppen för reklamen var barn i yngre tonåren, eller ännu yngre. RON 

konstaterade därför att ord som ”i samarbete med” inte var en tillräcklig reklammarkering för 

att målgruppen skulle uppfatta att videon var ett kommersiellt budskap för MissMiniMe. Inte 

heller det som i övrigt förekom med till exempel länkar till annonsören uppfyllde kravet på 

reklamidentifiering enligt RON.133 

 

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

fortsätta med marknadsföringen eller annan liknande åtgärd. Enligt 23 § 2 st. MFL får ett 

sådant förbud även meddelas mot: 

1. en anställd hos näringsidkaren,  

2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och  

3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen. 

På samma sätt får ett åläggande att lämna ut sådan väsentlig information som vid 

marknadsföringen har utelämnats meddelas mot en anställd hos näringsidkaren och någon 

annan som handlar på näringsidkarens vägnar, enligt 24 § 2 st. MFL. Även 

marknadsstörningsavgift kan bli aktuellt för näringsidkare som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet väsentligen har bidragit till en eventuell överträdelse. 

                                                 
124 Ibid s. 1. 
125 Ibid s. 5. 
126 Prop 2007/08 s. 67. 
127 Skäl 18 och 19 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
128 Art. 18 ICC regler för reklam och marknadskommunikation. 
129 Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga, 2014. 
130 RON ärende 1609-164. 
131 Ibid s. 1. 
132 Ibid s. 3. 
133 Ibid s. 4. 
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Ansvarsfrågan regleras även i ICC-koden och grundregeln i art. 23 lyder enligt följande:  

 

”Ansvaret för att dessa regler iakttas åvilar den vars produkter marknadsförs 

genom marknadskommunikationen i fråga (annonsören/marknadsföraren), 

reklam- eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget 

eller annan uppdragstagare/leverantör. 

 

Annonsören/marknadsföraren har det övergripande ansvaret för 

marknadskommunikationen.”134 

  

I ICC:s Onlineregler135 som är tillämpliga på all reklam och marknadskommunikation i 

digitala interaktiva medier regleras ansvarsfrågan specifikt för detta medium i art. D8: 

  

”Den som deltar i planering, utformning eller utförande av digital 

marknadskommunikation […] har det ansvar som anges i artikel 23 i 

Grundreglerna för att detta regelverk iakttas i förhållande till de som påverkas 

eller sannolikt påverkas. 

 

[…] Oavsett aktivitetens art och karaktär har dock alla delaktiga ett ansvar i 

förhållande till den roll de har i processen och inom ramen för sina respektive 

funktioner.” 

 

Vidare har även NKO i ovan nämnda ståndpunkt redogjort för sin syn på ansvarsfrågan vid 

dold marknadsföring. NKO anför att företaget vars produkter marknadsförs, personer som 

omtalar produkter för ett företags räkning om det finns ett kommersiellt syfte, agenturer som 

ger råd till exempelvis bloggare och förmedlar kontakten mellan dessa och annonsören samt 

reklambyråer som har utarbetat annonsen alla kan hållas ansvariga för den otillbörliga 

marknadsföringen.136  

 

Det har slagits fast i MD:s praxis att huvudansvaret för otillbörlig marknadsföring alltid 

stannar på företaget vars produkter annonseras, även i de fall annonsören varken varit 

inblandad eller känt till utformningen av en marknadsföringsåtgärd. Det gäller mot bakgrund 

av att det varken krävs uppsåt eller vårdslöshet för att ett förbud ska kunna meddelas enligt 23 

§ MFL, utan enbart en objektiv bedömning om marknadsföringen är otillbörlig.137 I MD 

1987:5 lämnade annonsören över ansvaret till en tidning att utforma ett från annonsörens 

förslag till annons på ett sådant sätt att den uppfyllde gällande regler. Likväl det ansåg MD att 

huvudansvaret skulle vila på annonsören.138 

 

Utöver det kan som tidigare nämnts ett medverkansansvar utdömas även mot andra som 

deltagit i marknadsföringen i enlighet med bestämmelsen i 23 § 2 st. MFL. För att ett 

medverkansansvar ska bli aktuellt krävs det att en person är anställd hos näringsidkaren, att 

någon annan har handlat på näringsidkarens vägnar eller enligt tredje punkten samma 

bestämmelse att någon i övrigt väsentligen bidragit till marknadsföringen. Bestämmelsen 

riktar sig främst till så kallade mellanhänder, till exempel en reklambyrå eller en tidning som 

                                                 
134 Art. 23 ICC regler för reklam och marknadskommunikation. 
135 Kapitel D: Reklam och marknadskommunikation i digitala interaktiva media. 
136 Nordiska konsumentombudsmännen, Ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016. 
137 MD 1992:19 s. 9. 
138 MD 1987:5.  
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hjälpt till med reklamutformningen.139 Andra exempel på mellanhänder som dykt upp i 

samband med den digitala världens utveckling är förmedlare av reklamuppdrag mellan en 

annonsör och en influencer samt även bloggnätverk och bloggportaler.140   

 

För att ansvar ska utdömas enligt 23 § 2 st. 2-3 p. MFL krävs det, enligt ordalydelsen, en 

konkret rättslig relation mellan annonsören och den som medverkar i marknadsföringen, 

antingen genom ett anställningsavtal eller ett fullmaktsförhållande.141 Någon närmare 

definition om vad som krävs för att ansvar ska utdömas enligt bestämmelsens tredje punkt 

framgår inte enligt lagens förarbeten. Det enda som kan utrönas är att lagstiftarens syfte med 

bestämmelsen är att det ska finnas en möjlighet att rikta sanktioner mot reklambyråer och 

andra som på uppdrag av en näringsidkare lägger upp en marknadsföringskampanj eller 

utformar reklammaterial. Detta för att det är av stor vikt att de som yrkesmässigt utformar 

reklam åt andra företag har klart för sig vilka normer som gäller, och vidare att ett förbud 

stoppar reklambyrån eller annan mellanhand att använda samma otillbörliga reklammetod vid 

ett senare tillfälle.142 Definitionen om någon part väsentligen har bidragit till 

marknadsföringen har således till stor del lämnats över och utarbetats i MD:s praxis.  

 

Det kan först och främst utläsas i praxis att det även här krävs någon form av rättslig relation 

eller samarbete mellan annonsören och den medverkande. Exempel på fall där part ansetts 

haft ett medverkansansvar har bland annat handlat om upplåtelse av annonsutrymme, ett 

uppdragsförhållande och ett ansvar för en hemsida. I alla mål fanns det mer eller mindre 

bevisade rättsliga relationer.143 Vidare för att ett ansvar ska utdömas krävs det, enligt MD:s 

fasta praxis, att en part ska ha utformat eller tagit aktiv del i utformningen av 

marknadsföringen eller på annat sätt aktivt medverkat till den.144 I mål MD 1986:6 ansågs en 

annonsbyrå ha aktivt medverkat till marknadsföringen genom att vara idégivare till en 

annonskampanj och även ansvarig för produktionen av den. Ett exempel där 

medverkansansvaret inte triggades är mål MD 2008:7 där ett bolag inte ansågs medverkande 

till marknadsföringen av kommersiella annonser i en periodisk skrift. Bolaget hade inte 

samarbetat med annonsören kring den gemensamma marknadsföringsåtgärden mer än att 

bolaget hade distribuerat reklammaterialet vidare till svenska detaljister. Enligt MD räckte 

inte det för att sträcka ut ansvaret för marknadsföringen till bolaget i fråga.145 Det är således 

inte tillräckligt att någon annan endast har kommit i kontakt med marknadsföringen för att ett 

medverkansansvar ska aktualiseras. I motsats till detta utdömdes medverkansansvar i ett annat 

mål på grund av att det enligt utredningen i målet fanns ett väl utvecklat samarbete mellan 

annonsören och dess svenska agent om gemensamma åtgärder gällande marknadsföringen.146 

 

Som ovan nämnts krävs det enligt huvudregeln ett aktiv deltagande i annans otillbörliga 

marknadsföring för att medverkansansvaret i 23 § 2 st. MFL ska aktualiseras. I MD:s praxis 

har emellertid medverkansansvar under speciella omständigheter ansetts föreligga även om en 

näringsidkare inte har tagit aktiv del i marknadsföringen. Undantaget gäller särskilda typer av 

företag. Tidningsföretag anses endast genom publicering av annonser i papperstidning 

väsentligen bidragit till marknadsföringen. MD anförde i bland annat mål MD 1995:2 att det 

                                                 
139 Levin, Marknadsföringslag (2008:486) kommentaren till 23 §, Karnov. 
140 SOU 2018:1 s. 282. 
141 Holtz, H., Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet, SvJT 2017, s. 117. 
142 Prop. 1970:57 s. 77. 
143 Holtz, H., Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet, SvJT 2017, s. 117 och där gjorda 

hänvisningar. 
144 MD 1986:6.  
145 MD 2008:7 s. 4. 
146 MD 2004:9. 
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är av stor betydelse för upprätthållandet av god marknadsföringssed att ett tidningsföretag 

granskar de annonser som ska publiceras. Ett tidningsföretag kan därför anses som 

medverkanansvariga enbart genom att ta emot och införa färdiga annonser i tidningen.147 

Vidare har MD gjort bedömningen att sådan granskningsskyldighet även åligger ett företag 

vars verksamhet är inriktad uteslutande på annonsförmedling.148 Samma skyldighet åligger 

även näringsidkare som på sin egna hemsida upplåter utrymme åt annan näringsidkares 

marknadsföring.149 Denna utvidgade skyldighet är dock enligt MD begränsad på så sätt att 

den inte sträcker sig längre än vad som aktuell näringsidkare kan konstatera utan en ingående 

utredning. Ansvaret är således begränsat enbart till sådana situationer där det borde stå helt 

klart för näringsidkaren att en annons är otillbörlig.150 

 

2.4.1 Ansvarsfrågan i Kissie-målet 
Beträffande ansvarsfrågan hade KO i målet gjort gällande att Kissie i första hand hade ett 

delat huvudansvar tillsammans med Mobilåtervinning för den otillbörliga marknadsföringen, 

och i andra hand att hon i vart fall hade ett medverkansansvar genom att hon handlat på 

Mobilåtervinnings vägnar, samt i övrigt väsentligen bidragit till marknadsföringen. PMD hade 

således att pröva denna fråga inledningsvis. Domstolen anförde att Kissie i och för sig hade 

varit delaktig i utformningen och publiceringen av marknadsföringen. Kissie hade däremot 

inte varit inblandad i att erbjuda tjänsten i sig, och marknadsföringen hade inte heller skett i 

Kissies intresse. PMD ansåg på den grunden att förutsättningarna saknades för att Kissie 

skulle anses ha ett delat huvudansvar tillsammans med Mobilåtervinning.151  

 

Beträffande medverkansansvaret anförde PMD inledningsvis att en influencer samt den som 

har förmedlat ett reklamuppdrag till en influencer, i föreliggande fall Tourn, beroende på 

omständigheterna kan anses vara medverkansansvarig för en otillbörlig marknadsföring.152 

Genom att Kissie stod för den slutligt utformade marknadsföringen och publicerade denna 

både på sin blogg och sitt Instagramkonto ansågs hon enligt domstolen både ha handlat på 

Mobilåtervinnings vägnar och även i övrigt väsentligen bidragit till marknadsföringen enligt 

23 § 2 st. 1-2 p. MFL.153 

 

PMD prövade vidare huruvida även Tourn kunde anses ha ett medverkansansvar för den 

otillbörliga marknadsföringen. I målet var det utrett att Tourn hade förmedlat 

reklamuppdraget mellan Mobilåtervinning och Kissie. Tourn hade även tillhandahållit Kissie 

ett utkast till blogginlägg samt lämnat feedback på hennes därefter omarbetade utkast. Det var 

emellertid Kissie som utformade de slutliga inläggen på både blogg och Instagram, utan något 

slutligt godkännande från Tourn. Vidare hade även Tourn tillhandahållit Kissie en 

webbplattform för bloggen och utarbetat en teknisk lösning för Kissie som skulle göra det 

enklare att reklammarkera i bloggen. Tourn hade även hanterat kontakten med KOV under 

deras tillsynsärende på Kissies vägnar. PMD konstaterade att Tourn genom detta agerande 

hade bidragit till marknadsföringen i viss mån. Domstolen menade emellertid att Tourn inte 

haft något bestämmande inflytande över den slutliga utformningen av inläggen. I målet var 

det inte heller visat att Tourn varit delaktig i utformningen av reklammarkeringarna. Genom 

ovan nämnda omständigheter kom PMD således fram till att Tourn inte kunde anses ha tagit 

                                                 
147 MD 1995:2 s. 6. 
148 Se MD 2003:26 där företaget i målet bedrev verksamhet genom utgivning av kupongkataloger. 
149 MD 2016:8 s. 8. 
150 MD 1995:2 s. 6. 
151 PMT 11949-16 s. 52. 
152 Ibid s. 51. 
153 Ibid s. 53. 
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sådan aktiv del i utformningen av den otillbörliga marknadsföringen, och på så sätt hade 

bolaget inte väsentligen bidragit till den. Tourn friades därmed från medverkansansvar.154      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Ibid s. 53 f. 
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3. Analys 

3.1 Var går gränsen mellan kommersiellt och redaktionellt 

material vid influencer marketing? 
Gränsdragningen mellan MFL och yttrandefriheten ställs på sin spets vid influencer 

marketing. Många influencers är som sagt ofta inriktade på ett visst område, det kan handla 

om träning, mode, smink och så vidare. Det innebär att en stor del av influencerns material 

består av personliga rekommendationer av olika produkter utan att det sker mot någon 

ersättning. Sådant material är som sagt redaktionellt och sker inom ramen för influencerns 

yttrandefrihet. Svårigheter uppstår däremot när influencern lägger upp ett inlägg som är 

utformat på ett identiskt sätt men att det istället för att vara en personlig åsikt sker 

rekommendationen på grund av ett bakomliggande samarbete med företaget vars produkt eller 

tjänst rekommenderas. MD har som nämnts slagit fast att även om framställningar på internet 

vanligtvis inte omfattas av TF/YGL ska MFL:s räckvidd ändock bestämmas på samma sätt i 

förhållande till yttrandefriheten, innebärande att även framställningar på internet måste ha ett 

rent kommersiellt syfte och förhållande till föremål för att kunna ingripas med stöd av 

MFL.155 För att inte ingripa möjligheten att på internet förmedla sina åsiktsyttringar och skapa 

opinionsbildningar är bland annat Hovstadius av uppfattningen att det måste finnas ett 

uttrycklig avtal mellan en annonsör och en influencer för att det inlägg som sedermera 

publiceras ska anses ha ett kommersiellt syfte. Hovstadius menar vidare att ett positivt inlägg 

som skrivs om en gratisprodukt influencern har fått skickad till sig av ett företag inte ska 

anses som ett sådant uttryckligt avtal, detta för att inte inskränka yttrandefriheten.156 Vi håller 

med Hovstadius i denna del. Eftersom redaktionellt och kommersiellt material 

sammanblandas i så stor utsträckning vid influencer marketing finns det ingen annan 

möjlighet att fastställa det kommersiella syftet än att annonsören uttryckligen önskar att 

influencern ska skriva positivt om deras produkt eller tjänst, mot ersättning. Det ska även 

uppmärksammas att ersättningen inte behöver vara ekonomisk, det kan till exempel handla 

om att annonsören bjuder på en resa mot att influencern lägger upp inlägg från resan och 

samtidigt marknadsför annonsörens produkt eller tjänst. Det måste däremot vara tydligt att 

annonsörens ersättning sker mot att influencern ska skriva ett positivt inlägg om annonsörens 

produkt eller tjänst. Att enbart skicka en produkt i förhoppning att influencern ska 

rekommendera den till sina följare räcker som sagt inte, eftersom det inte går att slå fast om 

influencerns avsikt med inlägget är att skapa redaktionellt innehåll eller att främja 

annonsörens avsättning.157 Tidigare redogjorda princip om att tryck- och yttrandefriheten ska 

ges företräde framför MFL vid tveksamheter bör därför tillämpas även i sådana fall. 

 

3.2 Vad krävs för att uppnå kravet på reklamidentifiering vid 

influencer marketing?  
Som redogjorts för i uppsatsen ställs det höga krav på att kommersiella meddelanden ska 

identifieras som sådana. Det framgår inte ordagrant i lagtexten hur annonser ska utformas för 

att uppfylla detta krav men som ovan nämnts är det en allmän princip som har utvecklats i 

MD:s praxis att konsumenten ska ha möjligheten att med minimum av ansträngning kunna 

avvisa kommersiella meddelanden, det innebär att konsumenten redan vid en flyktig kontakt 

ska förstå att ett innehåll är reklam. Reklamidentifieringen är således inte uppfylld om 

                                                 
155 Se avsnitt 2.2.1.  
156 Ibid.  
157 Ibid.  
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konsumenten inledningsvis endast anar för att senare förstå att reklam föreligger.158 

Huvudregeln är att annonser ska utformas på ett sådant sätt att det framgår utan 

reklammarkering att det är marknadsföring. I medium som vanligtvis innehåller redaktionellt 

material ställs det däremot högre krav på reklamidentifieringen för att det ofta är svårt att 

tillräckligt snabbt skilja på redaktionellt och kommersiellt material endast genom 

utformningen. Det innebär i princip att sådana annonser bör innehålla någon slags tydlig 

reklammarkering. Inom influencer marketing är det ännu svårare att skilja på influencerns 

redaktionella kontra kommersiella innehåll eftersom mycket av det en influencer förmedlar är 

rekommendationer av olika produkter. Ibland sker det utan ersättning från företaget i fråga 

och ibland sker det mot ersättning. Mot bakgrund av det torde det vara svårt att enbart genom 

layouten utforma ett inlägg så att det tydligt och direkt framgår för konsumenten att ett inlägg 

är marknadsföring, framförallt eftersom det finns begränsade möjligheter i de flesta 

plattformar att ändra utformningen av inlägg. Enligt vår mening torde därför detta högre krav 

på reklamidentifiering även gälla inom influencer marketing, innebärande att en tydlig 

reklammarkering ska finnas i alla inlägg som har ett kommersiellt syfte. För att uppfylla 

kravet att en konsument redan vid en flyktig kontakt ska förstå att ett inlägg är reklam torde 

det stå helt klart att en sådan markering ska placeras först i ett inlägg, något som även PMD 

redogör för i Kissie-målet.159 Om placeringen sker sist måste konsumenten ta del av hela 

inlägget för att förstå att det är marknadsföring och kravet på reklamidentifiering kan således 

inte anses vara uppfyllt.  

 

Utöver att markeringen ska placeras först i ett inlägg torde den även enligt huvudregeln 

utformas på ett sådant sätt att den tydligt framgår och fångar läsarnas uppmärksamhet direkt. 

Som PMD resonerar i Kissie-målet, och som framgår av KOV:s vägledning för 

marknadsföring i bloggar och sociala medier, torde markeringen därför ges ett annat typsnitt 

och färg än övrigt innehåll i samma inlägg.160 Som vi nämnde precis ovan finns det däremot i 

vissa plattformar begränsade möjligheter att förändra typsnitt och färg på texten i ett inlägg, 

detta gäller framförallt plattformar som Instagram och Youtube. Sådana begränsningar i ett 

medium ska som sagt beaktas, enligt art. 7.1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, i 

bedömningen om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande.161 I en blogg har användaren 

däremot större möjligheter att utforma texten i ett inlägg efter eget önskemål. För att uppfylla 

kravet på reklamidentifiering i en blogg krävs det enligt oss att reklammarkeringen, utöver att 

placeras överst i inlägget, även utformas på ett sådant sätt att den drar till sig särskild 

uppmärksamhet i jämförelse med resterande innehåll, vilket enklast torde uppnås genom ett 

annat typsnitt och annan färg på texten. I plattformar där det inte är möjligt att ändra 

utformningen på texten ska markeringen i vart fall placeras först i inlägget. Det räcker inte att 

markeringen ligger sist även om inlägget är kort, likt Instagraminlägget i Kissie-målet, 

eftersom det ändå erfordrar att läsaren måste ta del av hela inlägget för att förstå att det är 

fråga om marknadsföring.162 I videomaterial torde det även inledningsvis nämnas att 

framställningen är kommersiell, genom att influencern säger att videon är i samarbete med 

aktuellt företag. 

 

För att vidare bedöma om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig ska åtgärden bedömas 

utifrån hur den utpekade genomsnittkonsumenten uppfattar den.163 Vissa 

                                                 
158 Se avsnitt 2.3.  
159 PMT 11949-16 s. 41. 
160 Ibid s. 43 och Konsumentverket, Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga, 2014.   
161 Se avsnitt 2.3. 
162 Se vidare domstolens resonemang i PMT 11949-16 s. 43. 
163 Se avsnitt 2.3.1.  
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marknadsföringsåtgärder anses så allmänt hållna att genomsnittskonsumenten bestäms utifrån 

hela konsumentkollektivet. Om marknadsföringen däremot sker mot en specifik målgrupp 

bestäms genomsnittskonsumenten inom den specifika målgruppen. En specifik målgrupp kan 

till exempel vara mer uppmärksam på vissa saker än andra målgrupper.164 Det innebär att en 

reklamidentifiering som är riktad till en viss genomsnittskonsument kan anses som tillräcklig 

medan samma utformning riktad till en annan genomsnittskonsument inte anses uppfylla 

samma krav. I Kissie-målet kom PMD fram till att genomsnittskonsumenten var en kvinna 

mellan 18-34 år som var en van användare av sociala medier, hade grundläggande kunskaper i 

engelska och något mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet på att uppfatta om 

framställningar på sociala medier är marknadsföring.165 Mot den bakgrunden kom domstolen 

fram till att genomsnittskonsumenten i målet förstod att termen ”sponsored post” innebar att 

inlägget var marknadsföring och domstolen ansåg därför att blogginlägg 2 uppfyllde kravet på 

reklamidentifiering. Domstolens resonemang styrker att vad som är tydlig reklamidentifiering 

beror på vem den aktuella genomsnittskonsumenten är. Om genomsnittskonsumenten hade 

varit i en annan ålder och inte en van användare av sociala medier skulle det troligtvis 

innebära att blogginlägg 2 inte heller skulle uppfylla kravet enligt 9 § MFL. Detta kan 

jämföras med RON:s beslut som tidigare redogjorts för166 där influencern i ett sponsrat 

videoklipp skrivit att videon var i samarbete med aktuellt företag både i videons titel och i 

videons beskrivningstext. Influencern nämnde även det muntligt i de första sekunderna i 

videon. RON kom dock fram till att genomsnittskonsumenten, som antogs vara i yngre 

tonåren eller ännu yngre, inte förstår att orden ”i samarbete med” innebär att det som 

förmedlas är reklam.167 Om genomsnittskonsumenten hade varit yngre i Kissie-målet menar 

vi att blogginlägg 2 också borde ha fällts eftersom ”sponsored post” torde vara än mer otydligt 

än ”i samarbete med”. Vi anser även att den av PMD utpekade genomsnittskonsumenten i 

Kissie-målet väl kan ifrågasättas. Domstolen baserade genomsnittskonsumenten direkt utifrån 

den statistik från Google Analytics som åberopades av Tourn och Kissie.168 Statistiken visade 

att besökarnas ålder låg mellan 18-34 år, men som tidigare redogjorts kunde inte en tredjedel 

av besöken mätas. Det kunde dels bero på att Google Analytics inte mäter åldern på besökare 

under 18 år, dels att en besökare använder en dator som inte tillåter så kallade cookies. PMD 

gick inte närmare in på den tredjedelen som saknades utan slog som sagt fast, med stöd av den 

bristande statistiken, att åldern på genomsnittkonsumenten var mellan 18-34 år. Vi anser att 

det är tämligen överraskande att domstolen bortser från en hel tredjedel och stödjer sig så 

starkt på den åberopade statistiken, särskilt när frågan hur genomsnittskonsumenten uppfattar 

viss marknadsföring framförallt innefattar en normativ bedömning och således utgör en 

rättsfråga och inte en bevisfråga. Det måste stå relativt klart att flera av Kissies läsare och 

följare består av unga personer. En enkel sökning på bloggportalen.se visar att ett flertal 

personer under 18 år har Kissie som favoritblogg. Det går hur som helst inte att bortse från 

den tredjedel som inte är inräknad för att avgöra åldersgruppen för genomsnittskonsumenten. 

Om den tredjedelen består av barn och ungdomar under 18 år, vilket den med stor sannolikhet 

gör, uppstår som sagt högre krav. Sammanfattningsvis tror vi att genomsnittskonsumenten i 

en eventuell prövning i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) kommer att utgöras av 

en yngre målgrupp vilket torde medföra att även blogginlägg 2 fälls för bristande 

reklamidentifiering. Till sist ställer vi oss frågande till varför domstolen utan motivering valde 

att inte tillämpa p. 11 i den svarta listan. Även om bestämmelserna i listan ska tolkas 

restriktivt anser vi att p. 11 i det här fallet skulle kunna vara uppfyllt. Som vi tidigare nämnt 

                                                 
164 Se avsnitt 2.3.1. 
165 Ibid.  
166 Se avsnitt 2.3.3. 
167 RON ärende 1609-164.  
168 Se avsnitt 2.3.1.  
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räcker det enbart med att rekvisiten i punkten är uppfyllda för att marknadsföringsåtgärden 

ska anses vara otillbörlig i sig.169 Det är ostridigt att Mobilåtervinning har betalat Kissie för 

att hon ska göra reklam för deras produkt och att detta inte tydligt framgår av reklamen. Det 

oklara ligger emellertid i om Kissies sociala medier kan jämställas med det som p. 11 avser 

med ”medierna”. Ett tillämpande av punkten hade således medfört att en utredning för den 

kommersiella effekten på marknadsföringen inte behövts eftersom metoden i sig hade ansetts 

vara otillbörlig.     

 

Det är svårt att i nuläget utifrån gällande rätt fastställa exakt hur kommersiella inlägg på 

sociala medier ska utformas för att uppfylla kravet på reklamidentifiering i 9 § MFL. 

Framförallt om bedömningen varje gång ska likt PMD:s resonemang i Kissie-målet utgå från 

hur den preciserade målgruppen uppfattar marknadsföringen. Klart är i vilket fall att det krävs 

en reklammarkering och att den ska placeras överst i ett inlägg. Markeringen ska även, när 

möjligheten finns, utformas i ett annat typsnitt och annan färg än resterande innehåll. Det 

oklara är däremot vilket begrepp som bör användas i reklammarkeringen så att det ska bli 

tydligt för hela konsumentkollektivet att ett inlägg är kommersiellt. Vi anser att markeringen 

först och främst ska vara på svenska och vidare bestå av sådana begrepp som nästintill alla 

förstår, förslagsvis begrepp som ”reklam” eller ”annons” som framgår i KO:s tidigare nämnda 

vägledning.170 Termen ”i samarbete med” anser vi är en tillräckligt tydlig reklammarkering. 

Men frågan är om barn och ungdomar förstår innebörden av det. 

 

3.3 Vilka kan bli ansvariga för dold marknadsföring vid 

influencer marketing? 

3.3.1 Annonsören 
Som framförts ovan stannar huvudansvaret på näringsidkaren vars produkter annonserats även 

om näringsidkaren inte deltar själv i varken utformning eller produktion. Detta på grund av att 

förbudsbestämmelsen i 23 § MFL är objektiv och kräver varken uppsåt eller oaktsamhet.171 

Det innebär att en annonsör inte kan undgå ansvar genom att till exempel ge en influencer fria 

händer att utforma marknadsföringen på egen hand, om influencern inte reklammarkerar 

tillräckligt tydligt har annonsören huvudansvaret för det. Det händer emellertid att KO inte 

väljer att stämma annonsörerna i mål om bristande marknadsföring. Det ska inte misstolkas 

som att det finns en uppfattning att annonsörerna inte har ett ansvar utan orsaken vilar oftast 

på andra principiella anledningar. Syftet med Kissie-målet var att få en tydlighet i hur reklam 

via influencer marketing ska utformas för att uppfylla kravet på reklamidentifiering, samt 

vilket ansvar en influencer och en mellanhand kan antas ha vid sådan marknadsföring. KO:s 

syfte att ta frågan till PMD var inte för att ”sätta dit någon”.172 

 

Det kan möjligtvis anses som hårt att ett företag ska behöva kontrollera att alla som 

marknadsför åt deras vägnar håller sig inom lagens ramar men på samma sätt som PMD 

resonerar i Kissie-målet anser vi att det i slutändan ändock är annonsörens produkt som 

marknadsförs och marknadsföringen sker inte i någon annans intresse än annonsörens.173 Det 

torde därför främst vara upp till annonsören att ha kunskap om de regelverk som gäller vid 

influencer marketing och vidare sätta tydliga krav på andra inblandade parter att 

                                                 
169 Se avsnitt 2.3. 
170 Se avsnitt 2.3. 
171 Se avsnitt 2.4.  
172 Karlén, Konsumentverket om rättegången mot Kissie: Världshistorisk, 2017-12-14. 
173 Se avsnitt 2.4.1.  
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marknadsföringen uppfyller de krav som regelverket ställer upp. I Kissie-målet hade 

Mobilåtervinning i och för sig skrivit i orderbekräftelsen till Tourn att det var en förutsättning 

för att uppdraget skulle anses fullgjort att det tydligt framgick i Kissies inlägg att det var fråga 

om ett samarbete. Däremot fanns det inga närmare instruktioner från Mobilåtervinning hur 

detta skulle göras. Eftersom en annonsör inte kan undgå ett marknadsrättsligt ansvar genom 

att lämna över annonseringen till annan part torde tydliga instruktioner om reklamidentifiering 

regleras i avtalet mellan parterna, samt vilka påföljder som blir aktuella om den part som 

utformar reklamen brister i denna del. På så sätt kan annonsören uppnå ett avtalsrättsligt 

skydd genom en regressverkan om ett marknadsrättsligt ansvar utdöms.  

 

3.3.2 Influencern  
Beträffande vilket ansvar som tillfaller en influencer kan det inledningsvis konstateras att ett 

delat huvudansvar inte kan bli aktuellt enligt gällande rätt. Som redogjordes för ovan krävs 

det för ett huvudansvar att den produkt eller tjänst som marknadsförs är ens egna och att 

marknadsföringen därför sker i eget intresse. Även om influencern har helt fria händer att 

slutligt utforma ett kommersiellt inlägg likt i Kissie-målet kan ett huvudansvar inte 

aktualiseras. Beträffande ett medverkansansvar har det i ett tidigare avsnitt redogjorts att en 

part som aktivt medverkat till marknadsföringen anses väsentligen ha bidragit till denna.174 

Att ett medverkansansvar enligt 23 § 2 st. MFL blir aktuellt när influencern har ett sådant stort 

och slutligt ansvar för marknadsföringens utformning får därför anses som självklart. Även i 

de fall en influencer ska få en slutgiltig bekräftelse av annan part men ändock bidragit till 

utformningen av annonsen genom att till exempel tillföra bilder på sig själv med eller utan 

aktuell produkt175 torde ett medverkansansvar aktualiseras. Samma sak torde även gälla i de 

fall en influencer får en helt färdigt utformad annons och förmedlar den på sina sociala 

kanaler.    

 

3.3.3 Förmedlaren 
Den kanske mest intressanta ansvarsfrågan idag är i vilken utsträckning ett 

reklamförmedlingsföretag likt Tourn i Kissie-målet ska anses ha ett ansvar vid influencer 

marketing. Inledningsvis kan det konstateras att medverkansansvaret är beroende på vilken 

roll företag intar i en marknadsföringsåtgärd. Som det har redogjorts för i uppsatsen krävs det 

enligt gällande rätt att en part har utformat eller tagit aktiv del i utformningen av ett 

marknadsföringsmaterial, eller på annat sätt medverkat i marknadsföringen för att denne ska 

anses ha ett medverkansansvar.176 Om reklamförmedlarens uppdrag enbart stannar vid att 

knyta ihop en annonsör med en influencer torde inte ett medverkansansvar bli aktuellt. I vissa 

fall är det samma företag som förmedlar kontakten som också driver den plattform där 

influencern bloggar på, vilket var fallet i Kissie-målet. Inte heller det torde räcka för ett 

medverkansansvar eftersom plattformsägaren vanligtvis inte är inbladad i det som förmedlas 

på en influencers blogg. För att en reklamförmedlare ska bli medverkansansvarig krävs 

således en mer konkret inblandning i själva marknadsföringsåtgärden.  

 

Med det sagt finns det i Kissie-målet enligt vår mening åtgärder från Tourns sida som talar för 

ett medverkansansvar och åtgärder som inte gör det. Att Tourn tillhandahöll en plattform för 

Kissies blogg och arbetat fram en teknisk lösning för reklammarkering är åtgärder som inte 

kan aktualisera ett medverkansansvar. Inte heller kan förmedlandet mellan Mobilåtervinning 

                                                 
174 Se avsnitt 2.4.  
175 En vanligt förekommande åtgärd i Influencer marketing. I Kissie-målet fanns bilder på Kissie hållandes en 

mobiltelefon.  
176 Se avsnitt 2.4.  
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och Kissie medföra ett medverkansansvar. Det avgörande är istället om Tourn genom att de 

utarbetade och tillhandahöll ett utkast till Kissie samt lämnade synpunkter på det omarbetade 

utkastet kan anses ha väsentligen bidragit till marknadsföringen. PMD kom som nämnts i 

avsnitt 2.3.1 fram till att Tourn på grund av att de inte hade något bestämmande inflytande 

över den slutliga utformningen endast kunde anses ha bidragit till marknadsföringen i viss 

utsträckning. Vi anser att domstolens slutsats i denna del är direkt felaktig. Enligt MD:s fasta 

praxis krävs det som sagt att någon utformat eller tagit aktiv del i utformningen av ett 

marknadsföringsmaterial eller på något annat sätt varit aktiv i marknadsföringen för att ett 

medverkansansvar ska kunna utdömas.177 Vad som framgår av Kissie-målet var det Tourn 

som hade utarbetat utkastet som med några få förändringar av Kissie utgjorde de inlägg som i 

slutändan publicerades. Det var även Tourn som lämnade synpunkter på Kissies omarbetade 

utkast. Vi anser att denna inblandning väl når upp till att Tourn torde anses ha aktivt 

medverkat till marknadsföringsmaterialet samt medverkat till marknadsföringen på annat sätt. 

Att Tourn inte lämnade ett slutligt godkännande på inläggen innan publicering är ingenting 

som enligt gällande rätt ska påverka bedömningen. Vi anser vidare att Tourns medverkan kan 

jämföras med den reklambyrås medverkan i tidigare redogjorda mål MD 1986:6.178 

Medverkansansvar utdömdes i det målet på grund av att reklambyrån var idégivare till en 

annonskampanj samt stod för produktionen av den. Vi tror även här att bedömningen kommer 

bli annorlunda i nästa instans och att Tourn får ett medverkansansvar. I det fallet att Tourn 

skulle frias från ansvar även i högre instans anser vi att en lagändring torde ses över. Som 

lagstiftaren resonerade i lagens förarbeten bör ett företag som yrkesmässigt utformar reklam 

åt andra stoppas från att kontinuerligt använda otillbörliga metoder.179 Ett företag, likt Tourn, 

som har en sådan aktiv roll i utformningen av marknadsföringen måste ha klart för sig vilka 

normer som gäller och riskera ett ansvar om normerna inte följs. Det får anses särskilt viktigt 

att sådana mellanhänder tar ett ansvar eftersom många influencers är under 18 år.     

 

3.3.4 Plattformarna  
Om bloggplattformar och övriga sociala medie-plattformar såsom Instagram och Youtube 

skulle ha ett ansvar för att annonsering sker enligt gällande regelverk på plattformen får anses 

som det mest optimala, det är i slutändan plattformsägarna som har den största kontrollen över 

det innehåll som publiceras. Om plattformsägaren riskerade påföljd för dold marknadsföring 

som sker på plattformen skulle det med stor sannolikhet finnas en vilja från deras sida att 

motverka det. Plattformarna skulle på ett relativt enkelt sätt kunna införa en teknisk lösning 

som medför att en tydlig reklammarkering införs när ett kommersiellt meddelande förmedlas. 

Ett sådant marknadsrättsligt ansvar är emellertid inte möjligt att ålägga plattformarna utifrån 

gällande rätt. Att plattformarna genom självreglering ändå inför sådana tekniska funktioner på 

eget initiativ torde dock förespråkas. Instagram har till exempel föregått med gott exempel 

och infört möjligheten för användarna att lägga till texten ”i betalt samarbete med [företagets 

namn]” under användarens namn vid kommersiella inlägg. Det torde även ses över vilken 

möjlighet plattformarna har att ta bort inlägg i efterhand som strider mot MFL. Både 

Instagram och Youtube granskar aktivt det som läggs upp och innehåll som strider mot deras 

egna policy tas bort. På ett liknande sätt torde en granskning av otillåten marknadsföring 

kunna ske, eller åtminstone att det införs en möjlighet för användarna att anmäla inlägg som 

eventuellt strider mot MFL. På så sätt behöver inte plattformen på egen hand granska allt 

innehåll.      

 

                                                 
177 Ibid.  
178 Se avsnitt 2.4. 
179 Ibid.   
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4. Slutsats  

Efter ovan förd analys kan vi konstatera att gränsdragningen mellan redaktionellt och 

kommersiellt material är fortsatt svår att fastställa vid influencer marketing. Har en influencer 

en viss inriktning och således publicerar framställningar av exempelvis tips eller personlig 

rekommendation, av produkter eller tjänster inom inriktningen, torde detta material falla inom 

yttrandefriheten. På grund av att det är svårt att visa influencerns avsikt med en framställning 

anser vi att det inte räcker med att en näringsidkare skickar hem en gratis produkt, som 

influencern sedan skriver om, för att det ska bli en kommersiell framställning. För att 

framställningen ska anses vara ett kommersiellt sådant krävs således ett uttryckligt avtal 

mellan influencern och näringsidkaren. 

 

För att marknadsföring, som förekommer på sociala medier, skall uppnå kravet på 

reklamidentifiering krävs fortsatt att konsumenten redan vid en flyktig kontakt uppfattar att 

det som förmedlas är reklam. Det ställs högre krav på framställningar som ter sig genom 

medium där redaktionellt material huvudsakligen förekommer och därav ställs det högre krav 

på sociala medier. Detta innebär att en tydlig reklammarkering ska finnas i alla inlägg där 

kommersiellt syfte förekommer. Då plattformarna har vissa begränsningar torde ändock 

reklammarkeringen placeras först i ett inlägg eftersom kravet på reklamidentifieringen inte 

uppfylls om den placeras sist. Vidare ska reklammarkeringen utformas på ett sådant sätt att 

den drar till sig särskild uppmärksamhet genom exempelvis annat typsnitt och annan färg. 

Detta för att skildra markeringen från övrigt innehåll och tydligt visa att det föreligger reklam. 

Om inte plattformen tillåter ändringar vad gäller färg och typsnitt torde en reklammarkering 

överst vara tillräckligt.   

 

Beroende på hur många parter som varit inblandade vid utformandet av den kommersiella 

framställningen föreligger olika mycket ansvar för respektive part. För annonsören föreligger 

ett huvudansvar som den inte kan undgå då det är den som vill marknadsföra sin produkt. 

Denna part torde ha kunskap om regelverket och kan således aldrig undgå ansvar oavsett hur 

inflytelserik denna varit vid utformningen. Influencern undgår huvudansvar men anses dock 

ha ett medverkansansvar. Detta avser båda fallen där influencern har möjlighet till att ändra 

och utforma framställningen men också om den skulle få en färdig annons. Vid användning av 

ett reklamförmedlingsföretag beror det på vilket ansvar företaget skall erhålla. Företaget kan å 

ena sidan erhålla ett medverkansansvar, likt influencern, om företaget är involverade på ett 

sådant aktivt sätt i marknadsföringen, som Tourn i förevarande fall. Om företaget å andra 

sidan enbart medverkat till att knyta samman kontakten mellan en annonsör och en influencer 

torde inget ansvar föreligga. Slutligen anser vi att det inte går enligt gällande rätt att kräva 

plattformarna på ett ansvar. De initiativ som däremot på egen hand tas av plattformarna, i 

form av möjligheten för användarna att reklammarkera, är positiva. Förhoppningsvis fortsätter 

plattformana att utarbeta ytterligare verktyg för att förebygga förekomsten av dold reklam vid 

influencer marketing.    
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5. De lege ferenda   

I vårt arbete med uppsatsen har vi kommit fram till att det främsta problemet med influencer 

marketing inte bottnar i att gällande rätt är allt för otydlig.180 Det största problemet ligger 

istället framförallt i svårigheten för KOV att utöva en effektiv tillsyn på området. Influencer 

marketing sker i väldigt högt tempo och de tillsynsverktyg KOV har att tillgå idag har 

utvecklats för en analog värld och är inte längre tillräckliga. Vi anser därför i likhet med 

tidigare nämnda utredning181 att det framförallt torde ses över hur man kan effektivisera 

KOV:s tillsynsarbete. Vi håller med tidigare redogjorda förslag om hur tillsynen kan bli 

effektivare som presenterades av utredningen.182 Utredningen föreslog bland annat att KO ska 

kunna förena en begäran enligt 42 § MFL med vite direkt. Idag måste KO först göra en 

uppmaning, om en sådan uppmaning inte följs kan uppmaningen sedermera förenas med vite. 

Som utredningen påpekade är det idag med den snabba digitala världen viktigt att KOV:s 

tillsynsarbete inte saktas ned i onödan och användandet av vite direkt torde ses som ett bra 

påtryckningsmedel.183 En sådan inledande lagändring bör därför ses över. Värt är också att 

nämna att Konkurrensverket (KKV) enligt 6 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), KL, har 

rätt att förena en liknande uppmaning med vite direkt. Det finns ingen egentlig anledning 

enligt oss att KO inte ska ha samma möjlighet.   

 

Det som enligt vår mening framförallt torde ses över som också uppmärksammades i 

utredningen är KOV:s behov av bättre teknisk kunskap samt nya tekniska lösningar.184 Ett av 

de största problemen i tillsynen av influencer marketing ligger som sagt i att KOV har stora 

svårigheter att visa på att ett affärsförhållande föreligger mellan annonsören och influencern. 

Denna svårighet bottnar enligt oss framförallt i den bristande tekniska kompetensen hos 

myndigheten. En uppmaning att inblandade parter i en eventuell överträdelse ska yttra sig och 

lämna uppgifter enligt 42 § MFL torde inte på något sätt säkerställa att KOV får 

sanningsenliga yttranden att ett affärsförhållande föreligger. Utredningen ansåg dock att KOV 

torde ha möjligheten enligt gällande rätt att med samma bestämmelse kunna begära ut sådan 

data från plattformarna för att på den vägen möjligtvis kunna bevisa ett affärsförhållande. 

Myndigheten har däremot som framgick i SOU 2018:1 aldrig försökt begära ut sådan data 

med stöd av bestämmelsen.185 Enligt oss visar även det behovet av ökad teknisk kunskap. Vi 

anser därför i enlighet med utredningen att ökade medel torde tillses KOV så att myndigheten 

kan anställa personal med specialiserad IT-kunskap som kan arbeta gemensamt med juristerna 

på myndigheten. Vidare torde det ses över vilka tekniska verktyg som kan upphandlas av 

KOV.  

 

Vi redogjorde tidigare i uppsatsen om det projekt som pågår med att arbeta fram en så kallad 

smygreklamrobot (FairAdBot) som automatiskt kan samla in och analysera innehåll i sociala 

medier och därefter sortera ut misstänksamma marknadsrättsliga överträdelser.186 Enligt vår 

uppfattning efter samtal med projektets idéutvecklare kopplar roboten ihop en influencers 

inlägg med det företag vars produkt eller tjänst marknadsförs i inlägget.187 Vi anser att 

projektet är ett bra initiativ och en väldigt intressant idé. Om det material som roboten får 

fram skulle räcka för att bevisa att ett affärsförhållande föreligger är svårt att utröna innan det 

                                                 
180 En prejudicerande dom från PMÖD eller till och med HD i Kissie-målet bör tydliggöra gällande rätt än mer. 
181 SOU 2018:1.  
182 Se avsnitt 2.2.2.  
183 SOU 2018:1 s. 320.  
184 Se avsnitt 2.2.2.  
185 Ibid. 
186 Ibid.  
187 Telefonsamtal med Gustav Martner 2017-05-17.  
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används som bevisning i en domstolsprövning, men vi anser att en sådan teknisk lösning 

skulle effektivisera tillsynsarbetet avsevärt. Genom användandet av roboten skulle KOV 

snabbt kunna ta del av misstänkta överträdelser på sociala medier och därigenom 

inledningsvis uppmärksamma influencern om gällande regelverk vilken förhoppningsvis 

initierar en rättelse.  

 

De flesta som använder sociala medier är barn och ungdomar. Det bör möjligtvis därför ses 

över om ett liknande förbud som finns i RTVL kan införas i MFL. Som tidigare nämnt får 

reklam i TV inte rikta uppmärksamhet mot barn under 12 år. Idag väljer barn i större 

utsträckning att konsumera underhållning på internet snarare än på TV, därför bör ett sådant 

förbud på internet idag anses vara mer adekvat. Däremot tror vi att internet inte går att 

kontrollera på samma sätt som TV eftersom internet inte har samma begränsningar. Vem som 

helst kan publicera saker på internet, vilket talar för att ett förbud på internet kan vara svårt att 

genomföra. Som också har nämnts ska MFL vara teknikneutral vilket också talar emot 

införandet av ett sådant mediespecifikt förbud.    

 

Vi anser vidare att KOV behöver mer avskräckande sanktionsmöjligheter för att problemet 

med influencer marketing slutligen ska kunna lösas. Vår uppfattning om varför det 

förekommer så stor mängd dold reklam på sociala medier är inte på grund av en okunskap om 

gällande regelverk, utan den stora förekomsten beror mer på en ovilja att göra rätt. Vi har till 

exempel tidigare nämnt att en känd bloggerska har fällts sex gånger för bristande 

reklamidentifiering i RON. Eftersom RO/RON inte har några sanktionsmöjligheter anses det 

möjligtvis inte som hela världen att fällas av dem, vilket visar på att självregleringen inte 

utgör ett fullgott skydd i dagsläget. På samma sätt kan ett förbudsåläggande från KOV vid 

vite inte heller uppfattas som särskilt avskräckande, varken för de som förbud riktas mot eller 

för andra i branschen. Att Mobilåtervinning och Kissie nu har fått ett förbudsåläggande att 

fortsätta marknadsföra på liknande sätt stoppar med stor sannolikhet inte andra att fortsätta 

med dold marknadsföring. Det framstår inte som optimalt att KOV ska behöva jaga och 

förbudsålägga samtliga som använder sig av dold reklam vid influencer marketing. När ett 

förbud åläggs är skadan också egentligen redan gjord eftersom den dolda marknadsföringen 

har nått ut till konsumenterna. För att komma åt problemet med dold reklam vid influencer 

marketing ex ante krävs det enligt oss hårdare sanktioner som visar på allvaret i situationen 

samt avskräcker samtliga inblandade parter att använda sig av det. Det bör finnas en möjlighet 

att använda marknadsstörningsavgift som sanktion i större utsträckning. Vidare bör KOV 

även ha möjligheten att utfärda ett så kallat avgiftsföreläggande, ett förslag som tidigare har 

väckts av professorn Per Jonas Nordell.188 KKV har idag möjlighet enligt 3 kap. 16 § KL att 

istället för att väcka talan om konkurrensskadeavgift, vilket motsvarar MFL:s 

marknadsstörningsavgift, förelägga ett företag att betala en sådan avgift. Enligt andra stycket, 

i samma paragraf, får ett sådant föreläggande endast meddelas i fall där sakomständigheterna 

rörande en överträdelse är klara. Avgiftsföreläggande måste även godkännas av företaget som 

föreläggandet riktas mot, om föreläggandet inte godkänns kan talan om 

konkurrensskadeavgift väckas. Om ett företag är villig att medge ett avgiftsföreläggande har 

det framstått som ineffektivt att i sådana fall behöva inleda en domstolsprocess för att 

fastställa avgiften.189 Även här anser vi att det inte finns någon anledning att inte införa en 

liknande bestämmelse i MFL för att vidare effektivisera KOV:s tillsynsarbete och undanröja 

möjligheterna att onödiga resurser läggs på en domstolsprocess som inte är nödvändig.  

 

                                                 
188 Nordell, P J., Promemoria om stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen s. 22 f.  
189 Prop. 2007/08:135 s. 87.  
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Sammanfattningsvis menar vi att den stora förekomsten av dold reklam vid influencer 

marketing inte består av okunskap utan mer av en ovilja från samtliga inblandande parter att 

tydligt markera marknadsföringen. Näringslivets egenåtgärder har inte visat sig vara 

tillräckliga, RO/RON har fällt ett flertal företag och influencers för bristande 

reklamidentifiering utan att någon nämnvärd förändring har skett. Det krävs därför en hårdare 

tillsyn på området från KOV:s sida. För att KOV ska kunna utföra en effektiv tillsyn på 

området krävs emellertid bättre teknisk kunskap och nya tekniska lösningar. Ökade medel 

behövs därför till myndigheten för att kunna anställa teknisk kunnig personal och upphandla 

olika tekniska lösningar. Vidare krävs det även att KOV/KO får ökade sanktionsmöjligheter 

som sätter en avskräckande effekt att bryta mot MFL. Här har vi främst redogjort för att 

marknadsstörningsavgiften ska kunna användas i större utsträckning och att KO likt KKV ska 

ha möjligheten att utfärda ett så kallat avgiftsföreläggande. Genom nämnda ändringar 

kommer KOV ha möjligheten att snabbt via IT-vägen kunna identifiera eventuell dold reklam 

och samtidigt enklare kunna bevisa att ett affärsförhållande föreligger, och vidare utfärda en 

ekonomisk kännbar sanktion som avskräcker branschen att fortsätta utforma reklam i strid 

mot MFL.  
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