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Sammanfattning 
Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens 
teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare 
idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med 
dess marknadsföring. I och med att många av dessa privatpersoner är unga och inte besitter 
tillräcklig kunskap inom marknadsrätt så uppstår det ofta problem vid utformandet av 
marknadsföringen.  

I samband med detta har dold marknadsföring ökat frekvent och ibland kan gränsdragningen 
mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material bli svårt att urskilja. Bristen av vägledning 
och bristfällig kunskap medför att mottagare kan bli vilseledda så det blir svårt att avgöra när 
det är marknadsföring eller egna åsikter som presenteras. Många gånger kan det uppfattas som 
att materialet på exempelvis en blogg enbart berör tryck- och yttrandefriheten, dock är inte 
fallet så. Så fort ett meddelande på sociala medier innehåller någon form av 
avsättningsfrämjande syfte blir detta reklam och omfattas av marknadsföringslagstiftningen.  

Gränsdragningen mellan tryck- och yttrandefrihet och marknadsföring är inte alltid lätt att dra, 
ofta uppstår problem vid meddelande som innehar både kommersiell och icke-kommersiell 
karaktär. Den tryck- och yttrandefrihet vi har i Sverige har företräde framför allmän lag och 
tillämpas exklusivt. Då problem som detta uppstår har domstolen fastslagit i praxis att när det 
finns en tydlig gräns så bedöms det kommersiella för sig och det icke-kommersiella för sig. 
Men när gränsen inte är tydlig så omfattas hela meddelande av TF och YGL. Det finns således 
vägledning inom detta, dock berör det endast traditionell media. Därav är det av intresse att se 
hur bedömning av likande material bör göras på sociala medier.  

Reklamidentifiering och sändarangivelse är krav vid kommersiella annonser. Dock har det 
visat sig efter en kartläggning från Skatteverket att dold marknadsföring förekommer i stor 
utsträckning, orsaken till detta är dels bristen på kunskap hos dem som ska utföra 
marknadsföringen och dels bristen på tydliga riktlinjer. 

På grund av bristfällig vägledning och att det inte finns uttryckliga principer om 
marknadsföring på sociala medier vore det av intresse att undersöka hur tryck- och 
yttrandefriheten förhåller sig till marknadsföring på sociala medier, samt hur den utbredda 
dolda marknadsföringen bör kontrolleras.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Marknadsföring med ett kommersiellt syfte omfattas av marknadsföringslagen (SFS 2008:486) 
(MFL). I 1 § MFL stadgas det att ”denna lag har till syfte att främja konsumenternas och 
näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka 
marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”. Lagen har med andra 
ord till syfte att säkerställa ett skydd för konsumenter och näringsidkare samt att motverka 
otillbörlig marknadsföring.  

Dagens samhälle och teknikutveckling har medfört att näringsidkare har flera nya alternativ till 
att marknadsföra sig själva och nå ut med deras budskap till en större mottagarkrets genom 
möjligheterna till nya marknadskommunikationskanaler. I och med teknikutvecklingen har nya 
plattformar skapats, och dessa ger användarna möjlighet till att interagera med varandra, så 
kallat sociala medier. Det kan exempelvis röra sig om att användare socialiserar sig, läser 
nyheter, delar idéer och åsikter samt underhålls. Alla som har uppkoppling till internet och 
nätverk kan ta del av dessa nya plattformar. 

I samband med nya möjligheter till marknadskommunikation har influencer1 blivit ett populärt 
yrke, där en person får ersättning av ett företag mot att visa upp produkter eller tjänster på sin 
plattform för att influera andra till att köpa produkterna eller tjänsterna. I början när detta var 
relativt nytt var kunskapen bland dem som utförde marknadsföringen bristfällig och det fanns 
inga tydliga riktlinjer för just det ändamålet. I dagsläget är influencer mycket mer medvetna 
om vad som gäller, exempelvis hur marknadsföringen ska utformas, men det är fortfarande ett 
stort problem. Det kan exempelvis vara svårt att urskilja när det rör sig om egna åsikter eller 
köpta åsikter.  

Ofta handlar det om bloggar och andra sociala medier som influencers använder sig av. Mycket 
av deras material och innehåll omfattas av tryck- och yttrandefriheten. Däremot när det handlar 
om ren marknadsföring omfattas innehållet av MFL. Det kan uppstå gränsdragningsproblem i 
de fall då innehållet består av material som hamnar inom ramen för både tryckfrihet och 
yttrandefrihet samt marknadsföring.  

I och med denna utveckling har problem kring dold marknadsföring ökat frekvent, vilket har 
konstaterats i en kartläggning från Skatteverket.2 Problemet ligger i att det är svårt att avgöra 
huruvida det föreligger ett avtal mellan parterna eller inte. Det kan handla om att företag skickar 
ut pressutskick bestående av gratis produkter till influencers. Här föreligger det inget avtal 
mellan partnerna och någon motprestation krävs inte. Emellertid är det vanligt förekommande 
att produkterna visas upp ändå, och här blir frågan om detta ska omfattas av tryck- och 
yttrandefriheten eller om det uppstår marknadsföring med ett kommersiellt syfte.  

Praxis på området rör i dagens läge enbart reklam i traditionell media, således finns det ingen 
vägledning hur gränsdragningen bör göras på sociala medier. Allt eftersom influencer har blivit 
ett mer populärt yrke torde det vara av betydelse att detta utreds.  

                                                             
1 För vidare definition se avsnitt 3.3. 
2 Se Skatteverket kartlägger sociala medier, https://www.dn.se/ekonomi/skatteverket-kartlagger-sociala-medier/, 
publicerad 2013-11-06 (hämtad 2018-05-17). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att försöka utreda och klargöra rättsläget hur marknadsföring på sociala 
medier förhåller sig till tryck- och yttrandefriheten. Vidare ska en diskussion kring dold 
marknadsföring på sociala medier föras och hur detta bör kontrolleras. 

För att uppnå syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

• Hur bör gränsdragningen kommersiellt och icke-kommersiellt material på sociala 
medier ske? 
 

• Hur bör dold marknadsföring på sociala medier kontrolleras?  

 
1.3 Avgränsning 
Problematiken kring marknadskommunikation via kanaler på sociala medier har efter 
teknikutvecklingen uppdagat till ett antal problem på området. Flertal som står för 
marknadsföringen är unga och saknar grundläggande kunskap inom marknadsrätt vilket har 
lett till att dold marknadsföring har blivit ett stort problem i dagens läge. I samband med detta 
har det blivit svårt att urskilja kommersiellt från icke-kommersiellt material. 

Vi har valt i vår uppsats att undersöka marknadsföring på sociala medier med fokus på dold 
marknadsföring och förhållandet till tryck- och yttrandefrihet. Detta då vägledning på området 
är bristande och det finns inga tydliga grundprinciper. 

 

1.4 Metod 
Vid författandet av denna uppsats har vi valt att använda oss av den traditionella 
rättsdogmatiska metoden. Det brukar nämnas att den rättsdogmatiska metoden har två sidor, 
vilket är att beskriva gällande rätt och att sedan systematisera den. Systematisering innebär att 
identifiering av samband, principer och likheter undersöks. Vid användandet av rättsdogmatisk 
metod utgår man ifrån ett antal begränsande källor, lag, förarbeten, prejudikat och juridisk 
litteratur som sedan blir relevant i analysen.3  

I en analys eller juridisk bedömning är en rättskällas auktoritet avgörande. I princip så bör 
rättsdogmatiken vara fri från värderingar inom rättsvetenskapen då målbilden är att när två 
rättsvetenskaper söker svar i samma fråga bör de komma fram till samma resultat.4 
Rättsdogmatiken har stor betydelse för praktikern och har sin grund i dem befintliga 
rättskällorna som sedan går ut på att definiera rättsregler som finns, vilket även benämns de 
lege lata, eller hur rättsregler bör formas och preciseras av lagstiftaren, vilket även benämns 
de lege ferenda.5  

Rättsdogmatiken kan emellertid ta in andra åsikter och värderingar som är allmänt känt inom 
ett specifikt område, dem kan till och med vara fastställda i lag. Exempelvis kan det vara 
principen om att lika ska behandlas lika, yttrandefrihet eller andra rättssäkerhetsprinciper. 

                                                             
3 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
4 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44–45. 
5 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203. 
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Dessa exempel bör och får beaktas inom ramen för en rättsdogmatisk bedömning. Detta är dock 
en avgränsningsfråga då olika värderingar kan ha olika betydelse inom vissa rättsområden.6 

Lehrberg beskriver att det skiljer sig mellan fria och bundna argument i en juridisk 
argumentation. De bundna argumenten fastställs av rättsliga normer, medan fria argument är 
det resterande. Ytterligare skillnad görs mellan auktoritativa argument och de supplerande 
rättskällorna vid en juridisk argumentation. Lehrberg beskriver auktoritativa argument som 
förarbeten, prejudikat och det som uttrycks i lag. Dessa väger tyngre vid bland annat domstol 
och vid domares ändamålsavvägning. Juridisk doktrin och handelsbruk som även benämns som 
de supplerande rättskällorna sägas ofta vara icke-auktoritativa rättskällor, dock kan dem 
förvisso fortfarande ha en någorlunda auktoritativ tyngd men bör ändå skiljas från lag, 
förarbeten och prejudikat vid en juridisk bedömning.7  

Metoden har tilldelats viss kritik. I och med metodens komplexitet är det i princip omöjligt att 
undersöka hur vissa rättsregler fungerar i praktiken. Rättsdogmatisk metod används enbart för 
att fastställa gällande rätt och analysera juridiken som sådan.8  

Kleineman hävdar att metoden är att anses som föråldrad, då den inte har ändrats i någon 
märkbar utsträckning samt att det borde ifrågasättas om ens metoden ska kallas för en 
vetenskap.9 Dock har Jareborg slått tillbaka på kritiken om metodens bristande vetenskaplighet. 
Han anser ”rättsdogmatikens verklighet är i själva rättssystemet som normativt system, inte det 
som systemet resulterar i, i fråga om mänskligt handlande när dessa regler tillämpas av 
myndigheter och enskilda”.10 Det finns förslag för att uttrycket rättsanalytisk metod borde 
brukas istället, just för att det bättre skulle beskriva den analys av rättsregler som föreligger.11 

Vi anser att den traditionella rättsdogmatiska metoden är för handen för att behandla dem 
områden i uppsatsen som vi valt att fokusera på. Detta då marknadsrätt är ett brett område och 
för att på ett systematiskt sätt kunna redogöra för gällande rätt är den hierarkiska ordningen 
som traditionella rättdogmatiska metoden består av relevant för oss.  

Vidare kommer rättspolitiska inslag i form av ett de lege ferenda resonemang föras kortfattat. 
Detta för att komplettera den rättsdogmatiska metoden då den rättspolitiska metoden tar sikte 
på att analysera om rätten är i behov av en förändring för att ett visst mål bättre ska tillgodoses. 
Metoden ger plats åt ett visst mått av ställningstaganden och värderingar som inte går att tyda 
utifrån dem klassiska rättskällorna.12 

 

1.5 Material 
Vi har i vår uppsats främst behandlat juridisk litteratur och rättspraxis, men även lagstiftning, 
förarbeten och artiklar har behandlats.  

Vid den marknadsrättsliga beskrivningen har MFL legat till grund samt dess förarbeten och 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Även en stor del av fastställandet av gällande rätt har 
bestått av rättspraxis på området för att visa hur rättstillämpningen sker i praktiken. Som 

                                                             
6 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. 
7 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 106 ff.  
8 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
9 Zamboni, M., Korling. F, Juridisk metodlära, s. 24. 
10 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 9. 
11 Zamboni, M., Korling. F, Juridisk metodlära, s. 24. 
12 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
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komplement till detta har vi vidare använt oss av rekommendationer från Internationella 
Handelskammaren samt juridisk litteratur.  

Vid den informativa delen av sociala medier har den största delen av materialet bestått av 
förarbeten samt ärenden från Reklamombudmannen (RON) som visat vägledning då det inte 
finns befintligt rättspraxis på området.  

Slutligen har vi berört den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten. I denna del har förarbeten 
och rättspraxis haft ett stort fokus, just på grund av att visa på hur gränsdragningen mellan 
tryck- och yttrandefrihet och marknadsföring ser ut i praktiken. Emellertid har även juridisk 
litteratur behandlats i viss mån.  

 

1.6 Disposition 
I första kapitlet kommer bakgrund till ämnesvalet att presenteras. Ytterligare presentation av 
problemformulering om marknadsföring på sociala medier och frågeställningarna vi valt att 
fokusera på. Vidare i inledningskapitlet kommer uppsatsens syfte, avgränsning, metodval, 
använt material och disposition att redogöras för.  

I andra kapitlet kommer marknadsrätt att behandlas. Här presenterar vi fyra olika otillbörliga 
marknadsföringsmetoder. Vilket är renommésnyltning, vilseledande marknadsföring och 
vilseledande efterbildning samt vilseledande om kommersiellt ursprung. 

I tredje kapitlet presenterar vi begreppet sociala medier och dess innebörd samt ett urval av 
kategorier av sociala medier som finns. Vidare behandlas marknadsföring på sociala medier, 
och där tar vi specifikt upp dold marknadsföring, produktplacering och sponsring. 

I fjärde kapitlet behandlar vi förhållandet till tryck- och yttrandefriheten, där vi redogör för 
gällande rätt samt problematiken kring gränsningen i rättspraxis.  

I femte kapitlet analyseras ovanstående kapitlen samt sammanfattande kommentarer ges. 

I sjätte kapitlet besvaras frågeställningarna i en slutsats. 
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2. Marknadsföringslagstiftningen 
 

2.1 Marknadsrättens utveckling 
Statens kontroll över handeln under medeltiden var sträng och det krävdes ett så kallat burskap, 
det vill säga tillstånd för hantverkare. Under 1700-talet inom ramen för merkantilismen växte 
statliga kontrollsystem fram i form av tullordningar som reglerade handeln rigoröst. 
Liberalismen tog form i mitten av 1800-talet och dess motto var handelsfrihet, fri konkurrens 
och avtalsfrihet och dem tog upp kampen mot merkantilismen. En uppfattning inom 
liberalismen var jämställda avtalspartner och det är genom dess prägel vår moderna svenska 
avtals- och köprätt växt fram.13  

Industrialismen var ett faktum vid sekelskiftet 1900, dock skedde handel och tillverkning vid 
den tiden ändå närmare slutanvändaren i mycket större utsträckning än idag. Tillverkningen av 
produkter skedde oftast i samma ort där användningen fanns. Detta ledde till att det var mycket 
enklare att lösa problem som kvalitébrister och missnöjde mellan avtalspartnerna. När 
industrialismen tog sin form blev det mycket enklare med transportmöjligheter och 
massproduktion. Marknadsföring via tidningar och radio gjorde att avstånden mellan 
tillverkare och konsument ökade markant. Distansförsäljning och mellanhänder blev också allt 
vanligare. Om konsumenten var missnöjd klagade denne till säljaren som hänvisade till 
tillverkaren, vilket i sin tur medförde att det var svårt för konsumenten att få tag i tillverkaren.14 

Problem växte fram när producenter och distributörer i stort sett själva fick reglera sina egna 
villkor, vilket ledde till att konsumenterna, som varken hade kunskap eller förmåga att hävda 
sin rätt, hamnade i kläm. Problemet uppmärksammades och år 1957 infördes Näringslivets 
Opinionsnämnd som kontrollerade marknadsbeteenden och om dem efterföljde "god affärssed" 
som härstammade från Internationella Handelskammarens regler för reklam, ICC. Efter denna 
insatts förelåg fortfarande maktproblemet och det tillsattes ett antal nya olika regleringar i syfte 
att skydda konsumenten, bland annat tillkom lag mot otillbörlig marknadsföring i stånd år 
1971.15 

 

2.2 Gällande rätt i enlighet med marknadsföringslagstiftningen 
Termen marknadsrätt används i princip för att summera samtliga regler för företagens agerande 
gentemot varandra och för konsumenternas ställning på marknaden. MFL har till syfte att 
reglera hur företag får agera på marknaden och lagen innehåller rättsliga styrmedel. 
Lagstiftningen behandlar framförallt regler om hur företag får marknadsföra och konkurrera 
med andra företag på marknaden samt att det finns regler som inskränker företagens 
handlingsfrihet. Dessa regler brukas benämnas näringsrättsliga rättsregler, medan rättsregler 
som reglerar partsförhållande och bistår vid tvister kallas för civilrättsliga rättsregler.16  

Det som emellertid är gemensamt för näringsrättsliga rättsregler är att dessa innehåller 
förebyggande regler som fastställer normer och hur företag får handla på marknaden. Således 
kan det sägas att marknadsföringslagen har ett preventivt syfte samt innehåller förbud för 
företagen i deras handlade gentemot konsumenter. Således är detta en skillnad från 
                                                             
13 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 14.  
14 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 15.  
15 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 16.  
16 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 14. 
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civilrättsliga rättsregler då dessa till skillnad från näringsrättsliga rättsregler agerar i enskilda 
fall samt ger rättelse i efterhand.17 

För att en marknad ska fungera bra och smidigt krävs det att företag inom och utom Sverige 
har en slags frihet som gör att dem kan specialisera och individualisera sig samt marknadsföra 
sina produkter. Likväl krävs det att det finns ett starkt skydd mot otillbörlig marknadsföring 
samt att konsumenter och andra näringsidkare skyddas mot vilseledande reklam. Det krävs 
således att reklam och marknadsföring är vederhäftig och att tillräcklig information 
framkommer.18 

Bakom lagstiftningen ligger främst ett EU-direktiv som behandlar otillbörliga affärsmetoder19 
vilket har bidragit till en harmonisering på området inom EU. Direktivets syfte har varit att 
säkerställa att den inre marknaden verkar korrekt och att det har ett högt konsumentskydd.20 
Detta har i stort sett inte medfört några större skillnader från hur lagstiftningen om 
marknadsföring såg ut tidigare, emellertid har lagstiftningen succesivt utvecklats samt byggt 
vidare på principer om bedömning. Harmoniseringen inom EU har således bidragit till en 
gemensam europeisk standard på området som främst utvecklats genom praxis från EU-
domstolen.21 

Ett centralt begrepp i direktivet är affärsmetod vilket omfattar alla typer av annonsering och 
kommersiell dialog ett företag har som riktats mot konsumenter vid försäljning, 
marknadsföring och leverans (B2C). Emellertid riktar direktivet även sig indirekt på företag 
som har till intresse av otillbörlig konkurrens gentemot varandra (B2B).22  

Som tidigare nämnt ska MFL bidra till ett harmoniskt samspel mellan företag på marknaden 
samt att konsumenter skyddas mot otillbörlig marknadsföring. 

 

2.3 God marknadsföringssed  
MFL innehar ett yttre område som bestäms av tre generalklausuler23 som reglerar 
missbruksprincipen. Hamnar en näringsidkare innanför det yttre området riskerar denne att 
drabbas av förbud eller åläggande. Med åläggande och förbud menas att om en näringsidkare 
rättar sig efter förbudet eller åläggandet så tillkommer det inga faktiska påföljder.24  

Lagens yttre område ger uttryck för att marknadsföringen ska stämma överens med god 
marknadsföringssed, 5 § MFL. Marknadsföring som står i strid med god marknadsföringssed 
är otillbörlig enligt 6 § MFL om den "i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar 
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut", det så kallade transaktionstestet.  

God marknadsföringssed definieras i 3 § MFL som "god affärssed eller andra vedertagna 
normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter".25 Det är främst ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation som 

                                                             
17 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 15. 
18 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 15. 
19 Europarlamentet och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
20 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG, artikel 1. 
21 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 15. 
22 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 27-29. 
23 Se 5–6 §§, 7 § samt 8 § MFL.  
24 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 17.  
25 Prop. 2007/08:115, s. 69.  
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åsyftas med god affärssed eller andra vedertagna normer, som ska vara lagliga, hederliga och 
vederhäftiga enligt marknadskommunikation. Enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
anges i artikel 5.1 att näringsidkare inte får använda affärsmetoder som strider mot god 
yrkessed. Definitionen av god yrkessed återfinns i direktivets 2 (h) artikel som beskriver att 
konsumenten ska förvänta sig en viss nivå av fackmässighet och aktsamhet av näringsidkare. 
God yrkessed ingår i begreppet god marknadsföringssed.26 

Speciallagstiftning, föreskrifter från konsumentverket och allmänna råd innefattas också med 
begreppet god marknadsföringssed. Dessutom ingår normer genom praxis från MD (nuvarande 
Patent- och marknadsdomstolen (PMD)) samt andra vedertagna normer som håller sig innanför 
lagens syfte. Den så kallade lagstridighetsprincipen kommer därtill, med den menas att 
marknadsföring som strider mot lagstiftning eller är ägnad att strida mot lagstiftning ska anses 
stå i strid med god marknadsföringssed.27 

 

2.4 Renommésnyltning 
2.4.1 Begreppet renommésnyltning 
Renommé innebär att en produkt eller näringsidkare har ett gott anseende. Ett renommé ska 
vara känt på marknaden vilket kan uppstå genom att det sker en direkt anknytning till en 
näringsidkare eller dennes produkter. Förutom detta kan det även vara andra nyttigheter eller 
tjänster som karaktäriserar sig på ett särskilt sätt. Emellertid krävs det i fråga om ett renommé 
att detta kan sammanföras, med andra ord associeras, med ett särskilt företag eller dennes 
produkter för att MFL ska kunna bli tillämplig.28 

När ett företag lyckas med sin image och sina produkter på marknaden brukar detta ofta kräva 
omfattande insatser och kostnader, vilket även kan leda till att företaget lyckas med att erhålla 
ett gott renommé. Emellertid finns det en baksida med detta. Andra näringsidkare kan dra sig 
till att utnyttja ett redan etablerat och välkänt renommé för att deras produkter ska kunna stärka 
sig på marknaden, och där med åka snålskjuts på ett annat företags bekostnad. Således finns 
det en risk att företaget med det goda renomméet kan utsättas för urvattning medan företaget 
som snyltar enbart gör en ekonomisk vinning. Detta är vad som menas med renommésnyltning 
som är en form av otillbörlig marknadsföring i enlighet med 5 och 6 §§ MFL.29 

Renommésnyltning anses strida mot god marknadsföringssed, detta enligt generalklausulen i 5 
§ MFL. Som tidigare nämnt rör det sig oftast om en otillbörlig anknytning som görs mot ett 
företags goda renommé då det snyltande företaget obehörigt associeras till detta företag. 
Emellertid kan detta röra sig om att det snyltade företaget förväxlas med det andra företagets 
ursprung, med andra ord att en konsument kan få uppfattningen att det rör sig om ett dotterbolag 
exempelvis. Har ett företag arbetat upp ett gott renommé på marknaden finns risken att det tar 
skada på den näringsidkaren om det snyltade företagets produkter och marknadsföring drar ned 
ursprungsföretagets goda inställning på marknaden och hos konsumenter.30 

Vid en bedömning om renommésnyltning är för handen ska det tas in i beaktning huruvida 
marknadsföringsåtgärden står i strid med god marknadsföringssed samt om mottagaren av 

                                                             
26 Prop. 2007/08:115, s. 70.  
27 Prop. 2007/08:115, s. 70.  
28 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 435–436. 
29 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 436.  
30 Prop. 2007/08:115, s. 112. 
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marknadsföringen, med andra ord konsumenter, haft en förmåga att göra ett välgrundat 
affärsbeslut. Denna bedömning brukar ske utifrån genomsnittskonsumenten. Regeringen 
menar i förarbeten till MFL att renommésnyltning är ett sådan förförande som kan skapa 
kritiska konsekvenser för genomsnittskonsumenten. Skulle inte lagen vara så pass skärpt skulle 
mottagaren riskera att få det svårare att skilja mellan produkters ursprung och kvalitet. 
Emellertid skulle det även riskeras att konkurrensen mellan näringsidkare blir snedvriden vid 
en ökad tillåtlighet.31 

 

2.4.2 Obehörig anknytning 
Som tidigare nämnt innebär renommésnyltning att ett företag i sin marknadsföring obehörigen 
anknyter sig till ett annat företags god renommé. Begreppet otillbörligen betyder att det sker 
utan tillstånd, medgivande eller licens från ursprungsföretaget. I situationer när en 
näringsidkare påstår sig ha rätten att göra en anknytning måste denne kunna påvisa detta.32 

I ICC:s grundregler artikel 15 regleras renommésnyltning. Emellertid stadgas det en vidare 
förklaring att all form av marknadskommunikation inte får obehörigt utnyttja namn, logotyp 
eller varukännetecken som tillhör en annan näringsidkare. 

I ett rättsfall33, som även blivit ett nyckelfall på området, fastslogs innebörden med att ett 
företag otillbörligen anknyter sig genom sin marknadsföring till ett annat företags välkända 
verksamhet.34 I rättsfallet klargjordes ett par centrala frågor. Här fastslog MD att även ett TV-
program kan inneha ett välkänt och kommersiellt renommé, således kan även det bli föremål 
för snyltning. Samtidigt som TV-programmet Expedition: Robinson sändes på TV lanserade 
OLW sina ”Robinson Chips”, tillsammans med förpackning och namnet ansågs det att OLW 
hade en stark anknytning till TV-programmet Expedition: Robinson. TV-programmet var ett 
välkänt program som sändes i TV och på kort tid hade det blivit mycket populärt och 
uppmärksammats hos en större mängd konsumenter.  

Emellertid var detta program enligt MD särskilt speciellt jämfört med andra program, samt att 
det inte såldes till konsumenter på ett vanligt sätt utan visades för konsumenter vid en viss 
utsatt tid. Detta utgjorde, tillsammans med faktorn att programmet blivit så populärt på kort 
tid, att MD ansåg att TV-programmet hade ett betydande kommersiellt värde. Utfallet blev som 
sådant att OLW förbjöds att fortsätta marknadsföra sina chips med namnet Robinson under 
perioder då TV-programmet Robinson sändes på TV och ett år efter, då renommésnyltning var 
för handen.35  

I ett annat rättsfall36 klargjordes att ett namn kan ha ett renommé. Ägaren av hotellet Villa 
Villekulla hade påstått att Astrid Lindgren muntligen gett ett godkännande att få använda 
namnet Villa Villekulla till sitt hotell. Emellertid förnekade Saltkråkan AB detta medgivande, 
som förvaltar Astrid Lindgrens rättigheter. MD konstaterade i detta fall att ord stod mot ord, 
samt att hotellägaren behövde styrka påståendet om ett godkännande av Astrid Lindgren fanns. 

Namnet Villa Villekulla är sedan innan känt och allmänheten förknippar det med Astrid 
Lindgren och hennes verk. Stora insatser har gjorts för att bibehålla och bygga upp värdet. 
                                                             
31 Prop. 2007/08:115, s. 112. 
32 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 439.  
33 MD 1999:21, Robinson. 
34 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 437. 
35 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 444–445. 
36 MD 2008:8, Hotell Villa Villekulla.  
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Således är namnet Villa Villekulla bärare av ett renommé, vilket utgjorde att MD ansåg att 
hotellet genom sitt namn anknöt sig till renomméet på ett obehörigt sätt, som kvalificerades 
som otillbörlig renommésnyltning.37  

 
2.4.3 Väl känd 
När en näringsidkare obehörigen anknyter sig genom sin marknadsföring till ett annat företag 
krävs det att original företaget har en välkänd verksamhet, kommersiella symboler eller 
välkända produkter. Det finns således ett krav på välkändhet för att renommésnyltning ska vara 
för handen. Om ett företag eller dess produkter förknippas med ett visst ursprung brukar det 
sägas att företaget är väl känt. EU-domstolen har klargjort i ett rättsfall relevanta 
omständigheter som ska tas in i bedömningen huruvida ett företag eller ett kännetecken är väl 
känt eller inte. Vid den bedömningen ska den nationella domstolen ta i beaktning varumärkets 
marknadsandel, geografisk omfattning, huruvida företaget gjort stora investeringar i 
kännetecknet och marknadsföringen samt hur länge företaget existerat på marknaden.38 

I rättsfall39 från 1993 klargjordes när ett kännetecken är att anses som känt. RKA Ömsesidigt 
Livförsäkringsbolag hade i en annons i Veckans Affärer en bild på en kostymklädd hund 
tillsammans med ordet ”boss”. Företaget Hugo Boss AG marknadsför sina herrkläder under 
namnen ”HUGO BOSS” och ”BOSS”, företaget är även väl känt och deras kännetecken 
”BOSS” är väl känt bland en stor omkrets konsumenter. Emellertid associeras företaget även 
med produkter av en exklusiv karaktär och mycket hög kvalitet. MD menade här i fallet att 
RKA hade vid valet av tidning riktat in sig på samma målgrupp som företaget Hugo Boss i 
samband med deras annons. Som tidigare nämnt avbildade annonsen en hund i kostym med 
ordet ”boss” tryckt över, detta var en påtaglig likhet med företaget Hugo Boss AG och på grund 
av deras goda renommé kunde det antas att annonsen kunde locka till sig fler kunder som 
riskerade att associera RKA med Hugo Boss. MD ansåg således att RKA utnyttjade Hugo Boss 
AG:s goda renommé och annonsen var otillbörlig enligt MFL.40 

Ett renommé kan likaså ägas av flera näringsidkare gemensamt. Större grupper kan emellertid 
äga ett renommé. Detta kallas för kollektivt renommé, och en sådan kollektiv goodwill fordrar 
att gruppen kan avgränsas väldigt precist. Således kan inte diffusa sammanställningar av 
näringsidkare göra anspråk på ett specifikt renommé. Detta då det förutsätter vid ett 
kommersiellt renommé att det finns en positiv föreställning som uttryckligen associeras med 
dessa verksamheter eller produkter.41  

Kollektivt renommé har fastslagits i ett rättsfall42 där Arla Foods AB tillverkat en yoghurt med 
champagnesmak. Benämningen ”champagnesmak” förekom i både marknadsföringen av 
yoghurten samt på själva förpackningen. Domstolen påpekade här att ”champagne” är EG-
rättsligt skyddat som geografisk ursprungsbeteckning. Emellertid är namnet ”champagne” ett 
ytterst välkänt namn på mousserande vin som produceras av druvor från distriktet Champagne 
i Frankrike. Dessutom förknippas namnet med kvalité och klass. Domstolen fastslog här att ett 
renommé kan innehas av ett flertal näringsidkare samtidigt, eller av ett större definierat 
kollektiv av näringsidkare vilket var för handen i detta fall. Utifrån Arlas marknadsföring samt 
                                                             
37 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 440. 
38 Mål C-375/97, General Motors. 
39 MD 1993:9, Hugo Boss. 
40 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 442–443. 
41 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 448. 
42 MD 2002:20, Yoggi Champagnesmak. 
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en helhetsbild ansåg MD att yoghurten anknöts till det inarbetade champagneproducenternas 
kännetecken och utnyttjade det specifika goodwill som tillhör champagne. Rätten ansåg här att 
det var ett tydligt fall av avsiktlig renommésnyltning.43 

 
2.5 Vilseledande marknadsföring 
Den vanligaste typen av otillbörlig marknadsföring är olika former av vilseledande reklam och 
vilseledande marknadsföring. I ICC:s grundregler artikel 5 stadgas att marknadsföring ska vara 
vederhäftig och inte vilseleda. 

Den grundläggande bestämmelsen för vilseledande marknadsföring återfinns i 10 § MFL som 
stadgar "En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden 
eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon 
annans näringsverksamhet". I paragrafen återfinns en lista med tio punkter som särskilt 
omfattas av bestämmelsen.44  

För att marknadsföring ska ses som vilseledande krävs uppfyllande av transaktionstestet i den 
tredje generalklausulen 8 § MFL, som stadgar ”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”. Tröskeln 
för vilseledande marknadsföring är inte lika hög som vid tillämpning av 5 § MFL. Det krävs i 
8 § MFL att mottagaren påverkas eller sannolikt påverkas vid sitt affärsbeslut, till skillnad från 
påverkas i märkbar mån som krävs i 5 § och 7 § MFL.45   

I 10 § 2 st. 2 p.  MFL stadgas vilseledande om produktens ursprung, vart produkten kommer 
ifrån. Det kan handla om vilket land, landsdel eller ort produkten kommer ifrån eller en 
geografisk ursprungsbeteckning som erhåller särskild skydd såsom Champagne, Bordeaux 
eller Parmaskinka. I ett fall46 ansågs knäckebröd vara vilseledande i och med texten Mora på 
förpackningen, då produkten varken hade sitt ursprung eller tillverkades i Mora.  

I 10 § 2 st. 4 p. MFL stadgas att en näringsidkare inte får använda vilseledande eller felaktiga 
påståenden om produktens pris, grunderna för prissättning och betalningsvillkor. Det har inom 
marknadsföring blivit vanligare att använda sig av påståenden om att man är billigast eller att 
man har ständigt låga priser. MD har i ett antal fall fastslagit att påståenden som "ingen är 
billigare"47, "det största urvalet och de bästa priserna"48 är att anses som vilseledande då 
företagen som stod för marknadsföringen inte kunna bekräfta vederhäftigheten i påståendena.   

Begreppet vilseledande kan även omfatta ett utelämnande. Det stadgas i 10 § 3 st. MFL att en 
näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen som skulle kunna 
påverka mottagarens affärsbeslut. Dessutom omfattas som vilseledande utelämnade 
information som är oklar, tvetydigt eller obegriplig.  

Själva begreppet vilseleda kan förstås utifrån att en näringsidkare vill få en konsument att tro 
att en produkt är både bättre och billigare än vad den faktiskt är. Det kan även ses som en 

                                                             
43 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 448. 
44 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 72.  
45 SOU 2018:1, s. 73.  
46 MD 2003:13, Mora Knäcke. 
47 MD 2004:28, Ingen är billigare. 
48 MD 2004:27, De bästa priserna. 
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underlåtenhet från näringsidkaren att upplysa konsumenten om väsentlig information som 
krävs för att konsumenten ska kunna göra ett välgrundat affärsbeslut.49 

Vid bedömning om marknadsföring ska anses som vilseledande måste bedömningen utgå från 
mottagarkretsen. Även näringsidkare kan omfattas av bestämmelsen men det är 
konsumenternas uppfattning om marknadsföringen som kommer i första hand. Frågan blir här 
hur konsumenterna ska uppfattas, ska dem anses som kunniga eller relativt okunniga i 
allmänhet? Utgångspunkten för en sådan bedömning utgår från hur direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder ser på saken. Praxis50 från EU-domstolen har fastslagit hur en konsument bör 
uppfattas, "en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst 
genomsnittskonsument". Detta återfinns även i direktivet om otillbörliga affärsmetoder artikel 
6.1.51 

Exempel på ett rättsfall52 på området är marknadsföring av Volvos dåvarande nya modell 
XC60, där Volvo i sin marknadsföring påstod att bilen var säkrast i världen. Domstolen kom 
fram till att säkerheten i en bil är av väsentlig betydelse när genomsnittskonsumenten ska göra 
ett val av bil. Påståendet om att bilen skulle vara säkrast i världen kräver således att 
vederhäftighetskravet ställs högt. Domstolen fann att Volvo inte hade täckning för ett sådant 
påstående och dömde Volvo för vilseledande marknadsföring då det påverkar mottagarens 
affärsbeslut.   

 

2.6 Reklamidentifiering och sändarangivelse 
Det finns vissa specifika krav uppställda för reklamidentifiering och sändarangivelse, detta 
stadgas i 9 § MFL. Av 9 § 1 st. MFL framgår det att reklam ska utformas och presenteras på 
ett sådant sätt att det framstår klart att det är fråga om marknadsföring, således ett krav på 
reklamidentifiering. Principen om reklamidentifiering har formats inom näringslivet och finns 
stadgat i ICC:s grundregler artikel 9.53 

I 9 § 2 st. MFL återfinns krav om sändarangivelse. Det innebär att det tydligt ska framgå vem 
som svarar för marknadsföringen. Syftet med bestämmelsen är att mottagaren lätt ska kunna 
identifiera vem som står för budskapet och för att kunna kontakta vederbörande. Dock finns 
det undantag på sändarangivelse när det kommer till teasers, en så kallade framställning om en 
kommande aktivitet, eller banners i digital form.54 Bestämmelsen är en kodifiering av ICC:s 
grundregler artikel 10.55 

Ett rättsfall56 på området har fastslagit att marknadsföring inte får framstå som en redaktionell 
text. Fallet handlade om en tidning som utgavs av en näringsidkare med statligt tillstånd. 
Tidningen såg vid första anblick ut som en vanlig dagstidning. KO ansåg att tidningen var 
utformad på så sätt att den lätt kunde förväxlas med redaktionellt material och MD kom fram i 
sin bedömning att tidningen till största del innehöll kommersiell reklam men det framgick inte 
tillräckligt tydligt att det var fråga om marknadsföring.  

                                                             
49 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG, p. 14.  
50 Mål C-220/98, Estée Lauder. 
51 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 75.  
52 MD 2010:8, Volvo. 
53 SOU 2018:1, s. 77.  
54 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 108.  
55 SOU 2018:1, s. 78. 
56 MD 2009:15, Postkod Lotteriet. 
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2.7 Vilseledande efterbildning 
2.7.1 Vilseledande efterbildning 
Vilseledande efterbildning definieras i 14 § MFL och innebär att en näringsidkare inte får 
använd efterbildningar som är vilseledande i sin marknadsföring. Vad som menas med 
vilseledande är att dessa lätt kan förväxlas med produkter från en annan näringsidkare, och att 
dessa produkter är kända och särpräglade. I ICC:s grundregler artikel 16 finns det en ytterligare 
förklaring till förbudet. Efterbildning av marknadskommunikation får inte vara utformat på ett 
sådant sett att det är ägnat att vilseleda konsumenter eller skapa förväxlingsrisk. Ett ytterligare 
moment i bedömningen om vilseledande efterbildning är det så kallade transaktionstestet i 8 § 
MFL, där det tas i beaktning att förväxlingsrisken som skapas sannolikt kan påverka 
konsumenternas duglighet att fatta ett riktigt affärsbeslut.57  

Det är i princip tillåtet enligt svensk rätt att efterbilda en annan näringsidkares kännetecken, 
prestationer eller andra objekt när det själva efterbildande föremålet inte är immaterialrättsligt 
skyddat som exempelvis firma, varumärke, mönster, patent eller konstnärligt/litterärt verk. 
Emellertid kan användande av efterbildande objekt, som även är oskyddat, i sin 
marknadsföring utgöra vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Som nämnt tidigare så tar 
förbudet sikte på efterbildningar av andra företags särpräglade och kända produkter, och inte 
vilka efterbildningar som helst. Förbudet gäller till exempel inte efterbildning av viss 
utformning som huvudsakligen utgör produktens funktion.58  

Genom det tydliga förbudet i 14 § MFL uppfyller Sverige sina skyldigheter enligt 
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. I Pariskonventionen stadgas det att handlingar 
som har till syfte att förväxla med konkurrerande företag, varor eller verksamhet, så skall 
förbudet klart och tydligt framgå i den nationella lagstiftningen.59 Det framgår även i bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG, även kallat för svarta listan, 
kompletterande föreskrifter om förbud av försäljning av produkter som liknar en annan vara, 
som även producerats av en annan tillverkare. Detta på ett sådant sätt så det anses att det 
förelegat en avsikt att inbilla konsumenterna att produkterna är gjorda av en och samma 
tillverkare även fast fallet inte är så.60 

 

2.7.2 Särprägel 
Som tidigare nämnt krävs det att tre kumulativa rekvisit är uppfyllda för att vilseledande 
efterbildning ska vara aktuellt. Det första av dessa rekvisit är särprägel, med andra ord krävs 
det att produkten som efterbildas ska ha särprägel. Vad som menas med att en produkt har 
särprägel är att produktens utformning har en specifik särskiljande utformning. Med andra ord 
besitter produkten en särskild design eller utseende som gör att den i ett estetiskt hänseende 
skiljer sig stort från andra liknande produkter. Emellertid kan inte en utformning som har en 
viss funktionell eller teknisk betingelse som utgör produktens ändamål ha särprägel.61 Motiven 
till en sådan begränsning är att det inte ska vara möjligt att få monopol på en funktionellt 

                                                             
57 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 114. 
58 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 108. 
59 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 109. 
60 Bilaga 1 till Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG, p. 13.  
61 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 108. 
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utformad produkt sett ur ett konkurrensperspektiv.62 I ett rättsfall63 fastslogs just att 
efterbildningar av rörkopplingar inte kan förbjudas då den viktigaste faktorn är att dessa har en 
teknisk och funktionell utformning. Emellertid krävs det att rörkopplingar har ett specifikt 
utseende för att de ska kunna vara ändamålsenlig. 

Syftet med särprägel är att produkter ska kunna särskilja sig från liknande produkter på 
marknaden. Emellertid finns det varor och produkter där det inte går att ändra på formen, bra 
exempel på detta kan vara grönsaker och frukt. Formen på ett äpple eller en banan är det svårt 
att ändra på. Vill en näringsidkare i detta fall då särskilja sina varor från andra kan 
förpackningar eller etiketter av olika slag vara ett alternativ till att få sina produkter att bli 
unika.64 

Ett rättsfall65 från 70-talet har kommit att bli ett ledande fall gällande efterbildning av 
förpackning. I det rådande fallet rörde det sig om växtnäringsmedlet Blomin från Barnängen 
AB vars förpackning hade särprägel och var enligt MD väl känt på den svenska marknaden. 
Detta medförde att MD förbjöd AB Buketten att fortsätta använda den förpackning dem hade 
till sin flytande växtnäring, då den hade efterbildat såväl Barnängens form på flaska som dess 
färgsättning på både flaskan och etikett samt form och placering av etikett. Domstolen anförde 
ytterligare att förpackningarnas storlek, form och färg skapade samma bestående helhetsbild 
och minnesbild hos konsumenter. Därmed fanns det enligt MD en risk för förväxling.66 

 

2.7.3 Känd 
Det andra rekvisitet för att vilseledande efterbildning ska vara för handen är att produkten som 
efterbildas är känd. Emellertid krävs det med andra ord att produkten även är känd i 
omsättningskretsen och förknippas med ett kommersiellt ursprung. Säljs produkten till 
konsumentkollektivet i sin helhet erfordras det att produkten är känd av 
genomsnittskonsumenten. Riktar sig produkten istället sig till en viss målgrupp eller 
adressatkrets så krävs det att produkten på motsvarande sätt ska vara känd för näringsidkarna 
inom denna målgruppen.67  

Vad som menas med att det kopplas till ett kommersiellt ursprung är att konsumenter genom 
att kolla på exempelvis logotyp eller förpackning faktiskt kopplar det till företaget som säljer 
produkten.68 Detta medför också att efterbildningar av produkter som utformats med ett 
estetiskt syfte kan förbjudas om det visar sig att dem genom bearbetning på marknaden, med 
andra ord inarbetning, bedöms ha ett visst kommersiellt ursprung.69 

I ett rättsfall70 bedömde MD att elljusstaken vid namnet ”Eldflugan” var så pass inarbetat på 
marknaden att det blivit känt för konsumenter och på så sätt förknippades med ett kommersiellt 
ursprung.71 Ljusstaken ”Eldflugan” hade fått en stor uppmärksamhet i bland annat 
inredningstidningar och beskrevs vid den tiden som en ny designprodukt och ansågs särskilja 
                                                             
62 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 76. 
63 MD 1981:2, Rörkoppling. 
64 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 76. 
65 MD 1974:5, Blomin. 
66 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 351–352. 
67 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s.115. 
68 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 108. 
69 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 76–77. 
70 MD 2001:12, Eldflugan. 
71 Nordell, P J., Marknadsrätten - en introduktion, s. 77. 
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sig från andra liknande produkter på marknaden. Den blev så populär på marknaden att den 
såldes i cirka 10 000 exemplar årligen. Med detta i beaktning ansåg MD att ”Eldfluga” var 
särpräglade och hade blivit känd snabbt på marknaden. Efter en tid började ICB Svenska AB 
marknadsföra en liknande ljusstake vid namn ”Cascade”. Denna hade en liknande utformning 
som ”Eldflugan”, emellertid fanns det dock vissa skillnader mellan dem två ljusstakar men MD 
ansåg ändå att de karaktäristiska formdetaljerna gav samma helhetsintryck och skapade därmed 
en uppenbar risk för förväxling. ”Cascade” betraktades som en vilseledande efterbildning och 
skapade förvirring enligt domstolen om ljusstakarnas kommersiella ursprung och förbjöds att 
fortsättas säljas på marknaden.72 

I praxis har MD avstått ifrån att se till hur stor del av målgruppen som bör känna till originalet 
och kunna förknippa produkten med en särskild näringsidkare, detta med hjälp av exempelvis 
procentsatser. MD menar istället att det ska vara fråga om en betydande del av 
omsättningskretsen, emellertid ställer MD rätt höga krav vid kändhet. Vidare gör domstolen en 
uppskattning om en produkts kännetecken och design är så pass känd inom omsättningskretsen 
i proportion till helhetsbilden av produkten samt försäljningsmönster. Hänsyn tas även till hur 
lång tid produkten marknadsförts och hur stor marknadsandel företaget i fråga har.73   

 

2.7.4 Förväxling 
I dem fall där det kan konstateras att en produkt är en efterbildning av en annan redan känd och 
särpräglad produkt så kan det föreligga en risk att denna efterbildning kan komma att påverka 
konsumenters ekonomiska handlingsmönster. Förväxlingsrisk är det tredje kumulativa 
rekvisitet. Förväxlingsrisk vid vilseledande efterbildning föreligger i dem fallen en konsument 
av misstag råkar ta fel vara i en butik, direkt förväxlingsrisk, och tror konsumenten att det finns 
ett kommersiellt samband till det kända och särpräglade varumärket föreligger en indirekt 
förväxlingsrisk.74 

Vid en bedömning om förväxlingsrisk tar MD genomsnittskonsumenten i beaktning, med andra 
ord en normalt informerad och tämligen uppmärksam och upplyst konsument. Bedömningen 
ligger nära den bedömning som görs inom varumärkesrätten där även EU-domstolen utgår från 
en genomsnittskonsument som inte ägnar tid till att studera detaljer utan ser på produkter i ett 
normalt flyktigt beskådande, med andra ord skapas ett helhetsintryck. I dem fallen där 
efterbildningen skapar en någorlunda samma minnesbild som originalet hos konsumenten så 
föreligger en förväxlingsrisk. Emellertid tas det vid bedömningen inte lika stor hänsyn till om 
det går att särskilja produkterna från varandra om dem står bredvid varandra. Istället tas i 
beaktande konsumenternas handlingsvanor, exempelvis hur snabbt det går och ifall det sker på 
rutin. Dock krävs det att efterbildningen och originalet är av samma sort eller att 
omsättningskretsen har anledning att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan dessa.75  

I ett rättsfall76 dömdes Existo Import AB för att i princip plagierat Original Universal 
alltputsmedels förpackning. Original Universal allputsmedel hade vid tidpunkten funnits på 
marknaden i cirka 20 år och sålde ungefär 80 000 exemplar per år. Existo erkände detta och 
medgav att originalprodukten hade särprägel samt var känd inom omsättningskretsen. MD 
ansåg i fallet att förpackningarna var så pass lika att det nästintill var omöjligt att hålla brukarna 
isär och att detta skulle medföra att konsumenter skulle ha svårt att skilja märkena åt, 
                                                             
72 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 364. 
73 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 115-116. 
74 Svensson, C A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 109. 
75 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 116-117. 
76 MD 2004:15/MD 2008:16, Original Allputsmedel. 
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förväxlingsrisk förelåg med andra ord. Existos förpackning var enligt MD en otillåten 
efterbildning. Dock ansåg inte MD att namnet Original Universal allputsmedel i sig var separat 
känt för allmänheten på att sådant sätt att konsumenter skulle kunna koppla namnet till ett 
kommersiellt ursprung. Detta då ordet ”universal” fanns bland nästintill alla konkurrerande 
produkter på marknaden. Trots förbudet fortsatte Exisots att sälja den otillåtna förpackningen 
vilket medförde att dem dömdes till ett vite samt skadestånd till originalföretaget.77  

Förväxlingsrisk har bedömts i ett ytterligare fall78 där det gällde en väldigt närgående 
efterbildning av Pumas sko ”Repli Cat”. Företaget Svexico AB hade utformat en sko, 
”Network”, som ansågs vara väldigt lik ”Repli Cat”. Puma har funnits på marknaden under 
många år och haft en mycket omfattad marknadsföring, detta även när det gällde deras sko 
”Repli Cat”. Just denna sko hade med stöd av marknadsundersökning visat sig vara betydande 
inarbetat och själva designen på skon hade ett mycket karaktäristiskt särdrag från andra skor. 
Skon var således känd på marknaden och hade särprägel. Svexicos sko ”Network” ansågs ha 
betydande likheter med Pumas sko och vid en helhetsbedömning ansågs det röra sig om ett rent 
plagiat. MD ansåg att det var fråga om förväxlingsrisk då det hade framgått i en undersökning 
att konsumenter trodde det förelåg ett kommersiellt samband mellan skorna.79 

 
2.8 Vilseledande om kommersiellt ursprung 
En annan form av vilseledande är vilseledande om kommersiellt ursprung. Det innebär att en 
näringsidkare låter en produkt eller dess verksamhet se ut som att den härstammar från en annan 
näringsidkare än vad som faktiskt är fallet. Vilseledande om kommersiellt ursprung kan 
förekomma i mängder av former, men sammantaget leder det ofta till en förväxlingsrisk med 
den andra näringsidkaren. För att vilseledande av kommersiellt ursprung ska föreligga krävs 
inte att produkterna eller verksamheten är av samma kategori. Dock krävs det att produkten 
eller verksamheten är känd och innehar särprägel så att det går att utmärka ett specifikt 
kommersiellt ursprung.80 Vanligen använder företagen snarlika eller identiska namn på 
företaget, produkten eller kännetecknet så att konsumenten tror att det finns en kommersiell 
koppling eller ett samarbete mellan företagen.81 Praxis82 på området har fastslagit hur 
bedömning av förväxlingsrisk ska göras, det krävs en jämförelse av helhetsintrycket som 
produkten i fråga ger. Det anses föreligga en förväxlingsrisk om den bestående minnesbilden 
ger samma intryck hos konsumenterna. Inköpssituation räknas även med i bedömningen. 
Vilseledande om kommersiellt ursprung täcks av förbudet om vilseledande marknadsföring i 
10 § MFL.83 

Ett rättsfall84 som tar upp just detta förfarande var när ett svenskt företag under en längre tid 
som generalagent för ett danskt företag sålt fönster producerade av det danska företaget i 
Sverige under namnet Svita. Varumärket tillhörde det svenska företaget. Efter en tid upphörde 
samarbetet mellan företagen, vilket ledde till att det svenska företaget fortsatte att sälja fönster 
från en konkurrerande leverantör även det under märket Svita. MD förbjöd det svenska 

                                                             
77 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 361. 
78 MD 2005:33, Puma. 
79 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 364. 
80 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 333. 
81 Svensson, C A. m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 334. 
82 MD 2004:23, Lego.  
83 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 124. 
84 MD 1989:9, Svita. 
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företaget att fortsätta försäljningen under märket Svita under en viss tid, då konsumenter torde 
associera märket Svita med den danska tillverkaren.85 

Ett exempel på rättsfall86 som påvisar när kommersiellt ursprung inte anses föreligga handlade 
om marknadsföring av ostbågar. OLW i Sverige AB hävdade att AB Estrella hade utformat 
dess förpackning av ostbågar på så vis att förpackningen efterbildande OLW:s förpackning. 
Domstolen i målet fann att bägge företagen använde liknande färger på deras förpackning men 
att båda företagen använt den färgsättningen under en längre tid. MD kom slutligen fram till 
efter helhetsintryck med en bestående minnesbild samt inköpsställe att det inte utgjorde en 
förväxlingsrisk. Således ansåg domstolen efter en samlad bedömning att Estrellas förpackning 
inte utgjorde efterbildning av OLW:s förpackning och att det inte var fråga om vilseledande 
om kommersiellt ursprung. 

  

                                                             
85 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 125. 
86 MD 2001:6, OLW. 
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3. Sociala medier 
 

3.1 Begreppet sociala medier 
Enligt Nationalencyklopedin används begreppet sociala medier som ett samlingsnamn för olika 
kommunikationskanaler. Dessa kanaler möjliggör användare att kommunicera och ha kontakt 
med varandra genom till exempel ljud, bild eller text. Sociala medier kan särskiljas från 
exempelvis massmedia då det bygger på ett innehåll som skapas av användarna själva. Medan 
massmedias innehåll produceras av yrkesmässiga organisationer kan det sägas att sociala 
medier är ett nätverk som involverar flera användare som både sänder sitt innehåll och som tar 
emot andras information. 

Vidare beskrivs det enligt Nationalencyklopedin exempel på sociala medier, dessa kan vara 
bloggar, chattforum, internetforum eller webbaserade fotodagböcker. Sociala medier är en 
form av teknologi som kombineras med social interaktion där användarna kan förmedla 
nyheter, marknadsföring, underhållning och kulturbyte samt ett socialt umgänge. 

Nationalencyklopedin beskriver att en mycket stor del av internet idag består av sociala medier, 
detta då fler hemsidor och webbtjänster lägger till funktioner och tillhandahåller användare att 
direktkommunicera med varandra. Denna tillväxt och utveckling till ett kommunicerande och 
öppet internet från ett väldigt statiskt har kommit att kallas för webb 2.0. 

 

3.2 Olika kategorier av sociala medier 
Det finns ett flertal olika kategorier av sociala medier. Utvecklingen av sociala medier har gått 
snabbt, bara på några år har det gått från något enklare textbaserade plattformar till 
multimediala verktyg för masskommunikation. Sociala medier skiljer sig från traditionella 
medier på så vis att innehåll och användare är ett och samma. Exempelvis kan en roman 
publiceras utan att den får några läsare, men Twitter skulle däremot sakna innehåll utan några 
användare.87  

Till en kategori kan exempelvis blogg, diskussionsforum och artikelkommentarer räknas. Det 
är inte heller ovanligt att online-spel innehåller något slags chattforum eller diskussionsforum 
som anses som social media. Sedan räknas även nätverkssajter som Facebook, Twitter, 
Instagram med mera. Sociala medier kan ha olika funktioner. Instagram exempelvis har en 
bilddelningsfunktion medan Youtube är mer inriktade på videodelning, sedan finns det även 
plattformar som är mer inriktade på textbaserad kommunikation såsom Twitter. Det finns även 
sociala medier där kommunikationen sker mer flyktigt i olika chattgrupper och där är Snapchat 
ett exempel.88 

En väsentlig förändring de senaste åren som sociala medier har genomgått är kopplingen till 
det fysiska rummet. Förr var det bundet till stationära eller bärbara dator med uppkoppling till 
internet. Idag är det mycket mer lättillgängligt i form av mobiltelefoner med konstant 
interntuppkoppling, vilket leder till att alla med en smart mobiltelefon kan lägga upp samt ta 
del av information ständigt.89 

                                                             
87 SOU 2018:1, s. 55.  
88 SOU 2018:1, s. 56. 
89 SOU 2018:1, s. 56.  
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3.3 Marknadsföring på sociala medier 
3.3.1 Inledning 

Sociala medier har öppnat nya möjligheter för riktad marknadsföring och reklam till 
allmänheten. Detta med hjälp av informationen som skickas ut av användarna på sociala medier 
i kombination med den fakta som skapas om dem. Den information som näringsidkarna bakom 
sociala medierna får in från sina användare används inte enbart i reklamsyfte, den 
informationen använder dem även för att vidareutveckla tjänsten. Företagen ser vad 
användarna gillar och ogillar, och utefter det kan dem anpassa sitt innehåll.90 

För det mesta är sociala medier gratis för användarna. I dem fallen då sociala medier skapar 
intäkter så kommer detta till den mesta delen från annonsförsäljning. Emellertid kan det även 
förekomma att tjänster under några år finansieras av riskkapitalbolag som har förväntningen 
att tjänsten på längre sikt kommer utvecklas och tjäna in pengar. För att dra till sig annonsörer 
på sin plattform handlar det dels om volym, det vill säga att annonsören kan nå ut till många 
användare via tjänsten. Dels handlar det om kvalitet, således att annonsören når ut till rätt och 
relevanta användare utifrån tjänsten. I traditionella medier är det vanligt att 
publikundersökningar utförs för att få reda på vilka som tittar, lyssnar och läser på mediet det 
gäller. Information om ålder, inkomst, kön och intresse tas även fram i undersökningen. Således 
blir det lättare att se vilken målgrupp som mediet riktar sig till, och annonsörer kan utefter det 
rikta erbjudande till deras huvudsakliga konsumenter.91  

Med marknadsföring menas enligt MFL att företag genom reklam och marknadsföring av sina 
produkter och näringsverksamhet har till syfte att främja försäljningen av och tillgången till 
deras produkter.92 Vidare är det viktigt att marknadsföringen stämmer överens med god 
marknadsföringssed93, således är marknadsföring som strider mot detta eller är vilseledande 
otillbörlig.  

Som nämnt i tidigare avsnitt görs bedömningen otillbörlig marknadsföring utifrån ovanstående 
samt ett transaktionstest, med andra ord hur marknadsföringen påverkar konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Begreppet affärsbeslut har en omfattande 
innebörd. Det har fastslagits i praxis att affärsbeslut inte bara avser själva beslutet att köpa eller 
inte köpa en produkt, utan även huruvida konsumenterna bestämmer sig för att agera på en 
marknadsföring, exempelvis besöka en webbplats för att hämta in mer information om 
produkten eller företaget.94 

Influencer kan använda sin plattform för att upplysa sina följare om produkter, ofta får dem då 
en ersättning i form av pengar eller andra produkter till exempel. Begreppet influencer syftar 
på en mer eller mindre inflytelserik opinionsbildare eller påverkare som genom sin plattform 
av följare på sociala medier kan föra ut sina åsikter. Det förekommer även fall då influencer på 
uppdrag av företag och mot ersättning då publicera rent kommersiella inlägg på sina medier i 
ett avsättningsfrämjande syfte. Vid en sådan framställning utgör inläggen på plattformen 
marknadsföring och ska därmed omfattas av MFL:s krav om bland annat reklamidentifiering 
och sändarangivelse.95 

                                                             
90 SOU 2016:41, s. 379. 
91 SOU 2016:41, s. 379. 
92 Se 3 § MFL. 
93 Se 5 § MFL. 
94 MD 2016:6, Arla Foods, p. 64. 
95 Mål PMT 11949–16, Kissie, s. 29. 



 19 

3.3.2 Dold marknadsföring 
Som ovan nämnt i avsnitt 2.5.1 ska det på ett klart och tydligt sätt framgå när det är fråga om 
marknadsföring samt framgå vem som står bakom marknadsföringen, vilket stadgas i 9 § MFL, 
motsvarande bestämmelse finns även stadgat i ICC:s grundregler artikel 9.  

Även fast det är förbjudet med dold reklam förekommer det allt oftare på sociala plattformar, 
som på bloggar, i videos på Youtube med mera. Att använda sig av sociala medier vid 
marknadsföring är relativt nytt som marknadsföringskanal och det är ofta personer med ung 
ålder som driver och sköter sina plattformar på helt egen hand. Detta är faktorer som 
presumeras påverka att dold marknadsföring förekommer.96  

En influencer som driver en plattform som lyfter fram en viss produkt eller tjänst som denne 
är nöjd med är tillåtet. Men så fort det handlar om att en ersättning utgår för att skriva eller 
prata om produkten eller tjänsten är det marknadsföring och hamnar innanför 
marknadsföringslagens regler. Med ersättning menas inte bara pengar, utan det kan även vara 
tillhandahållandet av en produkt eller tjänst.97  

I pågående praxis98 har MD prövat frågan angående dold marknadsföring på blogginlägg och 
instagraminlägg. Målet handlar om två inlägg på Alexandra Media Sweden AB:s (vidare 
benämnt Alexandra Media) blogg och ett inlägg på hennes instagram konto. KO hävdar att det 
rör sig om otillbörlig marknadsföring på samtliga inlägg på grund av att Alexandra Media 
uppträtt som konsument felaktigt och brist av reklamidentifiering och sändarangivelse.  

Domstolen i målet lägger stor vikt på hur genomsnittskonsumeten ska uppfattas, och skriver 
"Domstolen har bedömt att den s.k. genomsnittskonsumenten i målet är en van användare av 
sociala medier som är något bättre än konsumenter i allmänhet på att uppfatta om ett inlägg 
är marknadsföring. Enligt marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering måste dock en 
konsument redan efter en flyktig kontakt förstå om ett inlägg är reklam".  

Reklamidentifiering ska tydligt framgå, och konsumenten ska vid en flyktig överblick förstå 
om inlägget är marknadsföring eller inte. Domstolen konstaterar att en influencer kan både 
rekommendera och marknadsföra produkter eller tjänster på dennes plattform men att kravet 
på reklamidentifiering är viktigt och det ska framgå tydligt – "reklammarkering på 
framträdande plats".  

Domstolen i målet kom fram till i sin bedömning att vid två av inläggen sakandes tydlig 
reklamidentifiering och sändarangivelse då reklammarkeringen först kom i slutet av inläggen, 
vilket medförde att mottagaren var tvungen att läsa hela inlägget innan denne fick syn på 
reklammarkeringen. Detta har inte ansetts uppfylla kravet på reklamidentifiering då 
markeringen inte vart tillräckligt tydlig i sitt sammanhang.  

Fallet är det första i sitt slag, MD har tidigare aldrig bedömt marknadsföring på sociala medier. 
Målet är under process och domen har överklagats så den kan med andra ord vara föremål för 
ändringar.  

RON har emellertid tidigare prövat frågan om dold reklam vid marknadsföring på sociala 
medier, främst på bloggar, där kravet på reklamidentifiering och sändarangivelse inte uppfyllts.  

                                                             
96 SOU 2018:1, s. 212. 
97 SOU 2018:1, s. 212. 
98 Mål nr PMT 11949–16, Kissie. 
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RON har i ett ärende99 prövat om ett blogginlägg på Gabriella Joss:s blogg som innehöll bilder 
på kläder och accessoarer från klädföretaget Nelly strider mot kravet på reklamidentifiering. 
Gabriella hade publicerat ett inlägg innehållande bilder på kläder och accessoarer, under varje 
bild återfanns en länk till respektive produkt som ledde läsaren till Nellys hemsida. Gabriella 
hade vid skapandet av inlägget använt sig av tjänsten Stylewish som är ett onlinebaserat 
verktyg som kan användas när bloggare vill skapa kollage med produkter från Stylewish 
samarbetspartner. Nelly som är samarbetspartner med Stylewish betalar retroaktivt en summa 
till Stylewish för varje klick som leder till dess sida. Det fanns således inget uppdragsavtal 
mellan Nelly och Gabriella, utan Nelly samarbetar med Stylewish och Stylewish i sin tur hade 
en relation med Gabriella. 

RON har i sitt beslut meddelat att inlägget inte uppfyller kravet på reklamidentifiering och 
således strider mot ICC:s grundregler artikel 9. RON har anfört som grund för sin bedömning 
att samtliga länkar på blogginlägget ledde till Nellys webbshop, produkterna som visas får 
endast positiv feedback. Kollaget är skapat med verktyget Stylewish som innebär att bloggaren 
i efterhand får betalat per antal klick. RON menar att det finns ett avsättningsfrämjande syfte 
då det fanns direktlänkar till produkterna. Gabriella har ett samarbete genom Stylewish med 
Nelly, vilket framgår av parternas yttranden. Av ovan information finner RON att det finns ett 
kommersiellt syfte och att det avser rent kommersiella förhållanden. Det framgår ingenstans i 
inlägget att det är fråga om marknadsföring och därför uppfylls inte kravet på reklammarkering 
och det strider således mot ICC:s grundregler artikel 9.  

 

3.3.3 Produktplacering 
Produktplacering och dess definition saknas i MFL och i direktivet om otillbörlig 
marknadsföring, dock ses det fortfarande som marknadsföring trots att begreppet inte återfinns 
i lagen.100 Emellertid regleras det i 6 kap. Radio- och TV-lagen (SFS 2017:569) (RTL). Där 
framgår det i 4 § ”när det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas 
om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott 
för annonser. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av 
produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet”. 

I artikel 1 (m) AV-direktivet101 finns en tydlig beskrivning av produktplacering. Vidare i artikel 
1 (h) samma direktiv framgår det att produktplacering ingår i begreppet audiovisuellt 
kommersiellt meddelande tillsammans med exempelvis tv-reklam, teleshopping och sponsring. 
Det handlar emellertid om direkt eller indirekt marknadsföring av produkter saluförda av fysisk 
eller juridisk person som har en avsättningsfrämjande avsikt med marknadsföringen. 

Det går att beskriva produktplacering tydligare att det mot ersättning placeras ett varumärke 
eller en produkt i ett TV-program i syfte att marknadsföra. Detta är tillåtet i underhållnings- 
och sportprogram, dock är det förbjudet i barnprogram. Emellertid är det även förbjudet att 
produktplacera alkohol och tobak. Vad som är viktigt i och med produktplacering är att det 
tydligt ska framgå när det förekommer i programmet, det ställs med andra ord ett krav på ett 
öppet agerande.102 

Produktplaceringens förekomst har ökat i traditionella media under dem senaste årtionden. 
Produktplacering kan dyka som exempelvis rekvisita i tv-serier och det kan även vävas in 
                                                             
99 Ärende 1509–146. 
100 SOU 2018:1, s. 243. 
101 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster. 
102 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 152. 
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varumärken som en del av handlingen i en tv-serie. Vidare finns fall då varumärken blir själva 
medieinnehållets handling, exempel på detta är den svenska tv-serien ”Färjan” som ägde rum 
på Viking Lines färjor. Det har emellertid varit vanligt att produktplacering används av 
reklamköpare och medieproducenter för att komma runt det formella reklamförbudet. 
Produktplacering existerar även i bloggarvärlden och andra sociala medier. Här kan det vara 
svårt för konsumenter att avgöra huruvida det är fråga om produktplacering eller inte om en 
influencer nämner en produkt på sin plattform. Är det så att influencern köpt produkten själv, 
eller har denne fått betalat för att nämna och rekommendera den?103 

Produktplacering blir ofta en metod som dold reklam och förekommer ofta i samband med 
influencer marketing. Produktplacering i sig är inte en ny metod inom marknadsföring, men 
det som är nytt är att antalet kanaler som utnyttjar metoden har ökat med åren. Främst 
användningen av nyare digitala kanaler som sociala medier och bloggar.104 Metoden 
förekommer i rörligt material på internet, såsom Instastory, My story och Youtube, som är 
videoverktyg på olika plattformar.105 Exempelvis finns videoklipp på Youtube där det framstår 
att det är privatpersoner som ligger bakom videoklippen men det uppenbarligen är ett företag 
bakom det. Till exempel om Coca-Cola placerat ut colaflaskor överallt i bakgrunden och 
personerna i videoklippet dricker ur colaflaskorna. Produktplacering har till syfte att ett företag 
betalat för att deras varor och produkter ska synas i rätt kontext, således uppfattas det inte som 
traditionell marknadsföring. För att avgöra huruvida produktplacering är för handen finns det 
en tumregel, syns ett varumärke tydligt i en film eller tv-program förutsätts det att någon betalat 
för att det ska få synas där.106  

 

3.3.4 Sponsring 
Precis som produktplacering återfinns inte begreppet sponsring eller definitionen av det i MFL 
eller i direktivet om otillbörlig marknadsföring trots att det ses som marknadsföring.107 Istället 
regleras sponsring i 7 kap. RTL och i artikel 1 (k) AV-direktivet finns en tydlig definition av 
begreppet, ”varje bidrag, som ges för finansiering av audiovisuella medietjänster eller 
program av offentliga eller privata företag eller fysiska personer som inte är engagerade i 
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster eller i produktion av audiovisuella verk, i 
syfte att främja deras namn, varumärke, anseende, verksamhet eller produkter”. Sponsring av 
tobak, alkohol och nyhetsprogram är inte tillåtet enligt svensk rätt. 

Vidare stadgas det ett flertal krav i artikel 10 AV-direktivet om hur sponsring får förekomma, 
dessa går även att utläsa av paragraferna i 7 kap. RTL. Sponsringsmeddelande får exempelvis 
inte innehålla säljfrämjande anmärkningar eller påverka leverantörernas opartiskhet. Vad som 
är viktigt vid sponsrade program är att detta tydligt framgår genom exempelvis sponsorns namn 
eller logotyp. Detta bör lämpligast göras i början av programmet, under eller i slutet.  

Sponsring förekommer när ett företag eller en organisation ansvarar för en viss verksamhet i 
utbyte av någon form av reklam. Detta kan exempelvis handla om ett evenemang eller en 
tävling som ett företag vill associeras med. Genom sponsringen finns en chans att bilden av 
företaget stärks. Exempel på detta är Dreamhack, ett LAN där många människor träffas och 

                                                             
103 SOU 2018:1, s.194–195. 
104 SOU 2018:1, s. 195–196. 
105 SOU 2018:1, s. 244. 
106 SOU 2018:1, s. 219–220. 
107 SOU 2018:1, s. 243. 
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spelar datorspel tillsammans, som sponsras och i stort sätt anordnas av Telia. Emellertid brukar 
det nästintill alltid tydligt framgå vilket företag som står bakom sponsringen vid ett event.108 

I ett beslut109 från RON fann opinionsnämnden att ett blogginlägg från Isabella Löwengrip inte 
uppfyllde kravet om reklamidentifiering och därmed stred mot artikel 9 i ICC:s grundregler. 
Det framgick inte tydligt direkt i början av inlägget på bloggen att det var ett sponsrat inlägg/ett 
samarbete. Reklammarkeringen var inte så framträdande och tillräcklig att 
genomsnittkonsumenten omedelbart skulle kunna urskilja att inlägget var ett sponsrat 
inlägg/reklam för ett företag. 

  

                                                             
108 SOU 2018:1, s. 182. 
109 Ärende 1610–214. 
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4. Förhållandet till tryck- och yttrandefrihet 
 
4.1 Gällande rätt  
4.1.1 Inledning  
Marknadsföringslagens räckvidd kan ibland bjuda upp till komplicerade problem, framförallt 
när det gäller frågan om dess förhållande till den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten. 
Marknadsföring och reklam är medel som används inte bara i kommersiellt syfte utan även för 
opinionsbildning, attitydpåverkan och annan allmän information. Ibland kompliceras frågan 
ytterligare när det gäller meddelanden som är av både kommersiell och icke kommersiell 
karaktär, så kallade blandande meddelanden.110 Således kan det bli gränsdragningsproblem 
mellan strävan att motverka otillbörlig marknadsföring och tryck- och yttrandefriheten.111 

Att tryck- och yttrandefriheten är grundläggande människa rättigheter kommer i uttryck i EU:s 
rättighetsstadga artikel 11 samt i Europakonventionen om mänskliga rättigheter artikel 10. 
EU:s rättighetsstadga anses ha samma status som EU-fördragen och Europakonventionen 
gäller som lag i Sverige. Sveriges tryck- och yttrandefrihet i ett internationellt perspektiv är 
ensam i sitt slag, den är unikt stark. Det som är speciellt med den svenska tryckfriheten och 
yttrandefriheten är att den gäller exklusivt inom sina områden. Med det menas att om en 
framställning faller inom ramen för någon av dessa grundlagar så gäller endast den och den 
ensam, MFL kan således inte tillämpas alls. När det handlar om gränsfall har grundlagarna 
företräde framför MFL, i och med att dem befinner sig högre upp i den konstitutionella 
normhierarkin. EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen fungerar inte på samma sätt, 
dem är inte lika fasta i sin gränsdragning, utan dem gör en mer nyanserad avvägning i den 
specifika situation mellan tryck- och yttrandefrihetsskyddet och möjligheterna till att förbjuda 
otillbörlig marknadsföring.112 

Reklam och marknadsföring är en form av yttrande som omfattar informations- och 
nyhetsförmedling till sin natur. Dock är det informationsspridning av annat slag än vad som 
skyddas av reglerna om yttrandefrihet. Marknadsföring och reklam i MFL:s mening skiljer sig 
från nyhets- och informationsförmedling på så vis att det ska finnas ett kommersiellt syfte och 
rent kommersiella förhållanden till föremål. Det innebär enligt förarbetena113 till den första 
marknadsföringslagen att det måste avse en näringsidkares affärsverksamhet och 
tillhandahållandet av varor och tjänster.114  

I och med grundlagsskyddets utförande så finns det en central skiljelinje mellan kommersiell 
och icke-kommersiell reklam och marknadsföring i Sverige. Icke-kommersiell marknadsföring 
kan bland annat handla om politisk propaganda, religiösa budskap eller annan 
samhällsinformation såsom konsumentupplysning.115 Handlingsfriheten för icke-kommersiell 
reklam och marknadsföring är mycket stor då det inte finns någon slags motsvarighet till MFL. 
Ingripande av icke-kommersiell reklam i tryckt skrift kan således endast ske med stöd av TF:s 
särskilda ansvarssystem. På motsvarande sätt när det handlar om icke-kommersiell reklam i tv 
och radio så kan ingripande bara ske med stöd av YGL:s ansvarssystem.116 

                                                             
110 SOU 1975:49, s. 169.  
111 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 59.  
112 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 60.  
113 Prop. 1970:57, s. 67. 
114 SOU 2018:1, s. 148.  
115 SOU 2018:1, s. 148.  
116 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 60.  
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4.1.2 Gränsdragningen till RF  
I Regeringsformen (1974:152) (RF) skyddas yttrandefriheten gentemot det allmänna som 
gäller för samtliga medier. Gränsdragningsfrågan om vad som kan prövas enligt MFL med 
hänsyn till tryck- och yttrandefriheten har särskilt prövats i förhållande till 
tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1496) (YGL). 
Gränsdragningsproblematiken förefaller allt mer ovanligare mellan MFL och RF.117  

I motiven till RF berörs frågan om marknadsföringens förhållande till tryck- och 
yttrandefriheten i viss mån. Det anges i motiven att största delen av all marknadsföring 
påträffas i tryckt skrift, således görs avvägningen främst i förhållande till TF. Av 2 kap. 1 § 
och 2 kap. 23 § RF framgår det att yttrandefriheten skyddas när det gäller för samtliga medier, 
i princip kan det sägas att kommersiell marknadsföring omfattas av tryck- och 
yttrandefriheten.118 Emellertid kan vissa yttranden begränsas genom lag, förbud mot viss 
marknadsföring är exempel på detta.119 Av 2 kap. 23 § RF framgår det att det finns möjlighet 
till att inskränka i näringsidkares yttrandefrihet, vilket sker genom begränsningar i MFL:s 
bestämmelser. Yttrandefriheten får annars bara begränsas vid särskilt viktiga fall, det kan vara 
frågan om begränsning och spridning av kommersiell marknadsföring. Enligt 2 kap. 21 § RF 
får yttrandefriheten begränsas endast för att tillgodose syftet med ett demokratiskt samhälle. 
Det anges i motiven till RF att inskränkningar av yttrandefriheten i princip bara omfattar 
kommersiell marknadsföring inom ramen för ”yttrande i näringsverksamhet”, yttranden av 
opinionsbildande art omfattas således inte även om det är en näringsidkare som står för 
budskapet.120  

 

4.1.3 Gränsdragningen till YGL 
När det gäller andra medier som ljud- och bildupptagningar, tv, radio och film skyddas 
yttrandefriheten genom YGL som har ett utformande med TF som förebild.121 

YGL är inte tillämplig på yttranden som faller utanför YGL:s syfte, det vill säga yttranden som 
inte handlar om att ”säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt 
konstnärligt skapande”, vilket stadgas i 1 kap. 1 § YGL. När ett yttrande inte hamnar inom 
ramen för YGL:s syfte kan ingripande ske med stöd i vanlig lag. Finns det en oklarhet huruvida 
YGL är tillämplig eller inte, så ges alltid grundlagen företräde framför allmän lag.122  

När det gäller reklam anges det i förarbetet till YGL att det i princip åtnjuts skydd av 
yttrandefriheten, men att marknadsföring är mer begränsat än andra yttranden.123 När det 
handlar om reklam med ett rent kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden 
faller det utanför YGL:s syfte.  

I och med censurförbudet i 1 kap. 3 § YGL finns det ingen möjlighet för ett offentligt organ att 
förhandsgranska en näringsidkares tilltänka marknadsföring, däremot tillåter YGL ingripande 

                                                             
117 MD 2014:16, nWise, p. 124.  
118 Prop. 1975/76:209, s. 109. 
119 Prop. 1975/76:209, s. 106 och 141 f.  
120 SOU 1975:75 s. 206.  
121 SOU 2018:1, s. 147–148.   
122 Warnling-Nerep, W., Bernitz, H., En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, s. 120.  
123 Prop. 1990/91:64, s. 91.  
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i efterhand av rent kommersiell marknadsföring med stöd av MFL:s bestämmelser. Det finns 
vissa specifika undantagsbestämmelser i YGL som gör det möjligt med ett vidsträckt förbud 
eller speciella villkor mot produkter av vissa slag, exempelvis tobaksreklam, alkoholreklam, 
läkemedelsreklam och radio- och tv-reklam, detta finns stadgat i 1 kap. 12 § YGL.124 

 

4.1.4 Gränsdragningen till TF 
Tryckfriheten skyddas av ett gediget regelverk i TF som också är att anses som en grundlag. 
TF gäller dock endast för tryckta medier, såsom tryckt eller kopierad text och bild. 

I motiven till 1949 års TF diskuterades hur tillämpningsområdet av TF skulle inskränkas. Det 
framgår i propositionen till TF att inte all framställning av text skulle kunna skyddas inom TF:s 
ramar.125 Enligt förarbetena är omfattningen av föreskriften i 1 kap. 3 § TF bunden av tolkning 
av syftet med TF såsom det regleras i 1 kap. 1 § TF.126 I dem fallen ett yttrande faller innanför 
TF:s syfte så ska TF tillämpas, även i dem situationer samma yttrande strider mot TF:s regler 
så kan det prövas i enlighet med TF. Skulle det istället vara så att ett yttrande faller utanför 
TF:s syfte tillämpas inte TF alls. Yttranden som faller utanför TF:s syfte kan prövas istället i 
enlighet med exempelvis MFL.127 

I 1 kap. 1 § TF föreskrivs det ”med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan 
några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att 
sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat 
fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt 
lugn, utan att återhålla allmän upplysning”. Detta för att garantera ett fritt meningsutbyte och 
ett allsidigt informationsutbyte i samhället. Vidare är det varje människans rättighet att få fritt 
yttra sina åsikter och tankar, samt offentliggöra handlingar och rapportera uppgifter om vilket 
ämne en själv vill.128 

I 1 kap. 3 § TF framgår det ”för missbruk av tryckfrihet eller medverkan däri må ej någon i 
annan ordning eller i annat fall än denna förordning bestämmer kunna tilltalas eller dömas 
till ansvar eller ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras eller läggas under beslag”. Med 
andra ord, som tidigare nämnts, är TF tillämplig på en text är det endast är TF som ska 
tillämpas.  

Nyttjandet av tryckt text i samband med exempelvis näringsverksamhet omfattas inte av TF:s 
grundslagskydd om det förekommer i samband med ett kommersiellt syfte. Utanför TF:s syfte 
faller med andra ord skydd för näringsidkares ekonomiska intressen. Med grund i det som 
stadgas i 1 kap. 3 § TF, nämnt ovan, anses TF:s straff- och processrättsliga exklusivitet inte 
hindra att viss marknadsföring kan omfattas av annan lag.129 

På motsvarande sätt som i YGL finns det ett censurförbud som stadgas i 1 kap. 2 § 1 st. TF, 
som innebär att en näringsidkares planerade reklam inte får förhandsgranskas av offentliga 
organ, utan ingripande kan bara ske i efterhand. Även som i YGL finns det 

                                                             
124 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 62. 
125 SOU 1947:60, s. 119. 
126 Prop. 1986/87:151, s. 47. 
127 Warnling-Nerep, W., Bernitz, H., En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, s. 17.  
128 Prop. 1986/87:151, s. 46. 
129 Prop. 1986/87:151, s. 47. 
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undantagsbestämmelser för viss marknadsföring som vi nämnt ovan, vilket stadgas i 1 kap. 9 
§ TF.130 

 

4.2 Rättspraxis  
4.2.1 Gränsdragning 
Gränsdragningen för vad som är skyddat av TF och YGL eller kommersiell marknadsföring 
som kan bedömas och möjligen förbjudas enligt MFL är inte alltid lätt att göra. Lagstiftaren 
har valt att inte lagreglera denna avgränsning, utan den som finns har bildats genom rättspraxis. 
Emellertid finns det särskilt problem vid så kallade blandade meddelanden, dessa innehåller 
både rent kommersiellt och icke kommersiellt material. Vad som har varit av betydelse här är 
dem ställningstaganden som Högsta domstolen (HD) gjort i ett flertal avgöranden. Främst rör 
det resningsansökningar från MD som HD valt att pröva. HD har fastslagit följande princip 
som ligger till grund om HD tar upp en resningsansökan: ”marknadsföringslagen gäller endast 
för sådan marknadsföring från näringsidkarens sida som vidtagits i kommersiell verksamhet 
och i kommersiellt syfte och som har förhållanden av rent kommersiell natur till föremål”.131  

 

4.2.2 MD 1974:23 & NJA 1975 s. 589 
MFL:s förhållande till tryck- och yttrandefrihet har bland annat berörts i det 
uppmärksammande Helg-Extramålet132, som rörde sig om en löpsedel för tidningen Helg-
Extra. Den stora rubriken på framsidan ”Årets skandal” avsåg en artikel i tidningen, medan den 
andra rubriken ”100 000 sparare lurade” gällde en helt annan artikel. MD ansåg att det tydligt 
fanns ett kommersiellt syfte med löpsedelsrubrikerna och att detta hade en önskan om ökad 
försäljning av tidningen, och gjorde ett led i den kommersiella marknadsföringen. MD ansåg 
vidare att texterna inte berörde TF:s syfte att säkerställa en universell upplysning och fritt 
meningsutbyte. Löpsedelsrubrikerna gav ett intryck att handla om en angelägen nyhet enligt 
MD och vilka vidare ansåg att dem kunde ingripa mot texterna med MFL:s dåvarande 
generalklausul om otillbörlig marknadsföring. Detta då tidningen genom rubrikerna grovt 
vilselett konsumenterna om tidningens innehåll. 

Vidare beslutade HD efter resningsansökan att upphäva MD:s dom, då HD ansåg att domen 
stred mot lag och fann att löpsedlar tolkas som ett led i den nyhets- och åsiktsförmedling som 
TF värnar om. Utfallet blev som sådan att HD bedömde att Helg-Extra löpsedeln omfattades 
av TF och inte MFL, samt att det enbart i de fall då en löpsedel kan jämställas med en annons 
kan det röra sig om rent kommersiella förhållanden. Här fastslogs den så kallade bilagaregeln 
i 1 kap. 7 § TF, likväl den tryckta skriften ska bilagor omfattas av skyddet i TF.133 

 

4.2.3 MD 1977:1 & NJA 1977 s. 751 
Ett fall134 rörde en tidningsannons för Konsum/Domus Stockholmsregionen. På ena sidan av 
annonsen i ett hörn löd rubriken ”Privathandlare ömmar för Konsums medlemmar”. 
Annonstextens nedan handlade delvis om återbäring inom Konsum, och bestod av ett 

                                                             
130 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 62. 
131 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 62-63. 
132 MD 1974:23, NJA 1975 s. 589, Helg-Extra. 
133 Svensson, C A, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 69–70. 
134 MD 1977:1, NJA 1977 s. 751, Vivo-Favör. 
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bemötande av en annons från VIVO/Favör. MD ansåg här att avgränsningen huruvida skyddet 
i TF var aktuellt var helt avgörande i framställningen av annonsen. MD menade att annonsen 
hade ett avsättningsfrämjade syfte och var ett negativt uttalande om den privata handeln, texten 
hade med andra ord ett uppenbart kommersiellt ändamål och vidare påpekade MD att 
annonsens framställning behandlade affärsmässiga förhållanden. Annonsdelen kunde därmed 
enligt MD prövas enligt MFL. 

Emellertid ansökte Konsum om resning i HD. Dock biföll inte HD resningsansökan då dem 
ansåg att MD inte ”uppenbart” agerat lagstridigt, trots att dem inte delade MD:s bedömning i 
sak avseende annonsens opinionsbildande och ideologiska inslag.135  

 

4.2.4 MD 2006:15 & NJA 2007 s. 142 
Fallet136 rörde en annons som fanns på tidningen Metros omslag. På framsidan löd rubriken 
”Jorden blir aldrig sig mer lik” följt av en annons för Xbox-spelet Halo 2, som vid en hastig 
överblick gav en uppfattning om att en katastrof hade inträffat. På framsidan av Metro framgick 
det ingenstans att det var Microsoft som stod bakom annonsen. MD gjorde bedömningen att 
annonsen stred mot MFL då den med hänsyn till utförandet lätt kunde förväxlas med 
redaktionellt material.  

Vidare begärde Metro resning till HD och åberopade att MD:s dom uppenbart strider mot lag. 
Detta då MD prövat KO:s talan trots att tidningen omfattas av TF:s ”exklusiva ansvarssystem”. 
HD ansåg att framställningen i sin helhet var av utpräglad kommersiell natur samt att 
tidningens logotyp inte var så pass utstickande att annonsen som helhet inte skulle omfattas av 
TF:s skydd. Således gjorde HD samma bedömning som MD och beviljade inte Metros 
resningsansökan.137 

 

4.2.5 MD 2006:15  
Det vanligaste vid marknadsföring från näringsidkare är att det handlar om rent kommersiella 
förhållanden, men ibland är fallet inte så. Näringsidkare kan också i sin marknadsföring ha till 
syfte att lämna allmän information eller påverka dess värderingar eller beteenden åt ett visst 
håll. Exempelvis vid läsandet av en broschyr där det kan förekomma allmän information så ges 
det lite mer utrymme och överseende trots det kommer från en kommersiell aktör. Sådan 
marknadsföring faller utanför MFL:s syfte och hamnar inom ramen för tryck- och 
yttrandefriheten även fast den torde ha ett kommersiellt syfte.138 

Ett rättsfall139 som exemplifierar detta är när Greenpeace förde talan mot Vattenfall. 
Greenpeace yrkade att Vattenfall skulle förbjudas att använda uttrycket "koldioxidfri" vid dess 
marknadsföring av en viss metod för elproduktion. Det material på Vattenfalls hemsida som 
Greenpeace åberopat fann domstolen endast bestå av information om verksamheten och 
saknade kommersiell karaktär samt att det inte fanns något kommersiellt budskap. Domstolen 

                                                             
135 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 64. 
136 MD 2006:15, NJA 2007 s. 142, Metro. 
137 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 65. 
138 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten, s. 60.  
139 MD 2007:31, Vattenfall. 
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i målet avvisade Greenpeace talan om att detta skulle vara marknadsföring inom ramen för 
MFL:s regler och att det skyddades av TF:s bestämmelser. 

 

4.2.6 MD 1998:12 & NJA 2001 s. 319 
Fallet140 rörde sig om en annons angående snus från företaget Swedish Match, där det framgick 
i annonsen att snus klassas som livsmedel och är en naturprodukt. Vidare återfanns 
försäljningsomsättningen för snus i annonsen. MD ansåg att det rörde sig om kommersiell 
reklam och i sin helhet handlade det om marknadsföring för tobak, vilket är förbjudet enligt 14 
§ tobakslagen (SFS 1993:581) och utgjorde sålunda otillbörlig marknadsföring enligt MFL.  

MD menade vidare att även fast det är vanligt att kommersiella annonser innehåller 
sakuppgifter och informativ upplysning, som förelåg i detta fall, så innebär inte det att 
annonserna mister sitt karaktärsdrag av marknadsföring och reklam. Som det rör sig om i detta 
fall utgör inte sakuppgifterna i sig tobaksreklam, emellertid är uppgifterna ändock kopplade till 
snusföretaget och annonsen är kopplade med säljfrämjande uppgifter om snus. Således utgör 
helhetsbilden, enligt MD, av annonsen marknadsföring av tobaksvara.  

Swedish Match ansökte vidare om resning i HD, och yrkade om tillämpning av 1 kap. 9 § TF 
på ett så kallad blandat meddelande. HD fann inga skäl till att bevilja resningen då dem ansåg 
att MD:s dom inte stred mot TF eller annan lag. I enlighet med MD:s dom fann HD även att 
det tydligt fanns ett avsättningsfrämjande syfte med annonsen ifrån Swedish Matchs sida. 
Således avslog HD resningsansökan. 

 

4.2.7 MD 2002:34 
I detta fall141 rörde sig om en broschyr från HSB Sverige och Riksförbundet med rubriken 
”HSB vill stoppa farliga kemikalier i byggandet” som delats ut på mässor. I broschyren 
beskrevs det att HSB vill förvalta och bygga bra bostäder, samt att HSB tar initiativet att ta bort 
farliga kemikalier som koppar. HSB marknadsfördes i broschyrerna som det kvalitetsinriktade 
och trygga alternativet på byggmarknaden. Scandinavian Copper Development Association 
(SCDA) yrkade på att HSB genom broschyrerna marknadsförde sin verksamhet som bland 
annat vände sig mot nyttjande av kopparprodukter som byggmaterial. Således yrkade SCDA 
att MD ska förbjuda HSB att fortsätta använda dem omtalade broschyrerna. Riksförbudet 
menade istället att broschyrerna föll utanför MFL:s område och var skyddade av TF. 

Även fast broschyrerna ger HSB en positiv bild gentemot dess läsare och därmed kan anses 
som varumärkesbyggande så ansåg MD att broschyrerna saknade ett kommersiellt syfte och 
främst utgav ett opinionsbildande ändamål. I broschyrerna omnämns det inte något direkt 
säljbudskap eller något planerat byggprojekt. Ett ingripande med stöd av MFL mot 
broschyrerna kunde enligt MD inte vara möjligt.  

 

4.2.8 MD 2000:11 
Vad som har varit svårt att avgöra i praxis är när själva gränsdragningen vid så kallade 
blandande meddelande ska göras. Frågan blir huruvida meddelandet skyddas av 
                                                             
140 MD 1998:12, NJA 2001 s. 319, Swedish Match.  
141 MD 2002:23, HSB. 
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yttrandefrihetsregleringen i TF eller ska texten kunna dömas med stöd av MFL. Ett enkelt svar 
på den frågan skulle vara om det är lätt att skilja mellan dem icke-kommersiella och dem 
kommersiella delarna i meddelandet.142 Utifrån praxis på området kan det dock konstateras att 
denna uppdelning inte är lätt att göra i praktiken. Emellertid har MD kommit fram till att i vissa 
fall kan även meddelande av ”opinionsbildande karaktär” vara som en del i en kommersiell 
annons. Detta då om annonsen utifrån en helhetsbedömning kan bedömas ha ett 
avsättningsfrämjande syfte.143 

Exempel på det ovan nämnda är ett rättsfall144 där MD ansåg att dem kunde pröva ett påstående 
som den landstingsstyrda Folktandvården hade i sin annons. Påstående löd ”vi har inget 
egenintresse av att göra en massa onödiga åtgärder på dina tänder”. MD ansåg att 
formuleringen var en jämförelse av behandlingar som patienter kan göra både hos 
privatpraktiserande tandläkare och hos Folktandvården, samt att denna jämförelse gav ett 
intryck att dem privatpraktiserande tandläkarna till skillnad från Landstinget hade intresse att 
genomföra onödiga tandvårdsåtgärder. MD ansåg vidare att rörde sig om en otillåten 
misskreditering av privattandläkarna och menade att förbudet enligt dåvarande 19 § MFL 
(nuvarande 18 § MFL) ska förenas med ett vite. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
142 Prop. 1978/79:2, s. 52–53. 
143 Tonell, M., Journalistik, PR eller reklam? – några marknadsrättsliga aspekter, Mitt i Juridiken 2011. 
144 MD 2000:11, Privattandläkarna. 
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5. Analys 
 

5.1 Marknadsföring på sociala medier 
5.1.1 Inledning 

Av det ovan redogjorda kan det konstateras att det inte finns någon klar vägledning på området. 
Det föreligger viss osäkerhet hur bedömning kring marknadsföring på sociala medier bör 
förhålla sig till tryck- och yttrandefriheten, samt hur dold marknadsföring på sociala medier 
bör kontrolleras. 

I dagens samhälle väljer allt fler och fler näringsidkare att marknadsföra sig själva via 
alternativa marknadskommunikationskanaler, främst på sociala medier. Det har i 
undersökningar visat sig att marknadsföring som kommer från fysisk person på dess plattform 
uppfattas som mer trovärdig än traditionell marknadsföring som kommer från juridisk 
person.145 Detta kan beror på att användare som tittar på influencers känner ett samband, det 
blir nästan som en ”fiktiv” vänskap mellan användaren och influencern. En flitig användare av 
sociala medier kan ha daglig ”kontakt” med vissa influencers. När dessa rekommenderar eller 
marknadsför produkter eller tjänster är sannolikheten att användaren känner större tillit till 
vederbörande än från en näringsidkare, i och med att det förefaller självklart att näringsidkaren 
själv vill rekommendera dess produkter eller tjänster. Det råder dock oklarhet huruvida åsikter 
om en produkt eller tjänst är köpta eller egna åsikter från influencerns sida.  

För att MFL ska kunna tillämpas krävs det att det finns ett kommersiellt syfte och rent 
kommersiella förhållanden till föremål. Det innebär att näringsidkaren bakom 
marknadsföringen har till syfte att öka sin försäljning och tillgång av varor och tjänster. MFL 
tar upp ett antal olika typer av otillbörliga marknadsföringsmetoder, detta för att säkerställa 
skyddet mot konsumenter och även i viss mån näringsidkare.  

I och med att marknadsföring på sociala medier har blivit ett allt vanligare 
kommunikationsmedel för näringsidkare är det viktigt att marknadsföringen sker i enlighet med 
lagens bestämmelser, så att det inte vilseleder konsumenter och andra näringsidkare. En viktigt 
grundläggande norm inom marknadsföringsrätten är god marknadsföringssed. För att 
upprätthålla denna norm krävs det att således att näringsidkare håller sig till dem bestämmelser 
och normer som återfinns i lagstiftningen, och detsamma gäller även för marknadsföring som 
sker på sociala medier. Man ska inte särskilja marknadsföring på traditionell media och 
marknadsföring på sociala medier. Emellertid sträcker sig dock marknadsföring på sociala 
medier till en bredare mottagarkrets och marknadsföringen sker via alternativa metoder.  

Dagens marknadsföringslagstiftning, som grundar sig på direktivet om otillbörlig 
marknadsföring, kom i stånd år 2008, detta är med andra ord för tio år sedan. Under dessa år 
har en stor förändring skett, inte minst teknikutvecklingen och tillgängligheten till internet. 
Dagens MFL riktar sig således mer till traditionell media än sociala medier. Den skulle 
möjligtvis vara i behov av en uppdatering då en stor del av marknadsföring sker på sociala 
medier i dagens läge. 

Tidigare i år kom det ut ett betänkande146 där utredningen ansåg att en vidare förbättring av 
lagstiftningen inte är nödvändigt, då en särreglering av marknadsföring på internet skulle vara 
                                                             
145 Nygren, G., Wadbring, I., På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad, s. 162.  
146 SOU 2018:1 - Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld. 
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ett steg tillbaka i utvecklingen. Istället ansågs det att lagstiftningen fortsättningsvis ska vara 
teknikneutral till sin natur, således att inte skilja mellan marknadsföring på traditionell och 
icke-traditionell media. I utredningen beskrivs det att istället för en lagändring bör fokus ligga 
på utbildning, rådgivning och klara riktlinjer.147 

Vi håller med om detta, men samtidigt krävs det ett förtydligande av begreppet marknadsföring. 
Det har diskuterats i en artikel från 2016 av professor i ekonomi Micael Dahlén och docent i 
marknadsföring Sara Rosengren om definitionen av marknadsföring är i behov av en 
utveckling.148 Författarna av artikeln anser att definitionen av marknadsföring ligger närmare 
Daniel Starch definition från år 1923 ”selling in print” än hur marknadsföring faktiskt ser ut 
idag. I en undersökning från 2017 visade det sig att marknadsföring på internet stod för 33 % 
av all marknadsföring världen runt. Till skillnad mot traditionell marknadsföring har internet 
som marknadsföringskanal ökat år för år medan marknadsföring på traditionell media minskar 
år för år.149  

Detta är något som vi anser stämma i och med att en stor del av marknadsföring har förflyttats 
från tryckt skrift tills sociala medier. Då definitionen av marknadsföring år 1923 endast syftade 
på tryckta skrifter, vilket var den största marknadsföringskanalen som fanns då, är det i dagens 
läge avsevärt annorlunda och definitionen är i behov av en uppgradering. 

 

5.1.2 Förhållande till tryck- och yttrandefrihet 
Som det konstaterats finns det endast vägledning på området gällande traditionell media. Hur 
förhållande mellan marknadsföring på sociala medier och tryck- och yttrandefriheten ska 
bedömas förefaller oklart. 

Ett stort problem, som har blivit så pass vanligt idag att det är svårt att överblicka, är dold 
marknadsföring. I och med att stor del av det innehåll som publiceras på sociala medier 
omfattas av tryck- och yttrandefriheten kan det bli svårt att se vart gränsen går mellan 
kommersiellt och icke-kommersiellt material och där uppstår lätt dold marknadsföring. Det 
kan vara både medvetet och omedvetet från vederbörandes sida. Enligt lagens mening är det 
tillåtet att visa upp produkter som denne köpt själv och rekommendera dessa. Dock finns det 
alternativa metoder för näringsidkare att komma runt lagen, pressutskick samt pressdagar är 
metoder som frekvent används som tillvägagångssätt.   

Pressutskick är en vanlig PR-metod som många näringsidkare använder sig av, för att 
marknadsföra sitt varumärke och sina produkter. Vid pressutskick föreligger det inget avtal 
mellan förtaget och personen som tar emot pressutskicket, således finns det inga förpliktelser 
bundna till utskicket. Det som blir problematiskt här är när influencers visar upp dessa 
produkter på dess plattform, indirekt kan detta anses som marknadsföring. Näringsidkare har 
ofta till syfte med pressutskicken att influencern ska visa upp produkterna på sin plattform även 
fast det inte föreligger ett avtal om det, för att nå ut till en större mottagarkrets. Detta kan ses 
som en metod för både näringsidkaren och influencern att komma runt MFL i och med att det 
inte föreligger ett rent kommersiellt syfte. Dock går det att diskutera om det inte föreligger ett 
rent kommersiellt intresse från företagens sida. Detta då näringsidkaren är medveten om att 

                                                             
147 SOU 2018:1, s. 18. 
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Advertising, Journal of Advertising 2016, s. 335.  



 32 

influencern troligtvis kommer visa upp pressutskicket på till exempel sin Youtubekanal då 
detta är vanligt förekommande.  

En annan metod som används ofta av näringsidkare är när PR-byråer bjuder in influencers till 
pressdagar. Där visas nylanserade produkter och varumärken upp samt så delas det ut 
gratisprodukter. I samband med detta brukar influencers på dess plattformar visa upp 
produkterna samt ge kortfattad information kring varumärket och produkterna. Precis som vid 
pressutskick föreligger det inget avtal mellan parterna och inga förpliktelser medföljer. Det 
torde bli samma effekt här som vid pressutskick, att det anses föreligga en indirekt 
marknadsföring. Visserligen krävs det ingen motprestation från influencern men i och med att 
produkter visas upp så påverkar det ändå mottagaren i viss mån. Att påverka mottagarens 
affärsbeslut strider mot dem tre generalklausulerna150 i MFL.  

Problemet här blir att det inte föreligger ett avtal mellan parterna. Skulle det istället handla om 
ett sponsrat inlägg på en blogg där samma produkter som i pressutskicket visas upp så omfattas 
detta av MFL. Det sponsrade inlägget och uppvisandet av ett pressutskick är i grund och botten 
samma sak, dem omfattas bara av två olika lagar, pressutskicket av TF och YGL och det 
sponsrade inlägget av MFL. Frågan här blir huruvida mottagarna påverkas av metoderna samt 
om dem kunnat fatta ett välgrundat affärsbeslut. I båda förfaranden är det influencers åsikter 
om produkterna som presenteras, emellertid är det bara det sponsrade inlägget på bloggen som 
anses vara marknadsföring. Dock ligger ett stort ansvar hos den som tar emot pressutskicken, 
även fast det rör sig om ”gratis” produkter kan detta fortfarande ses som en form av ersättning. 

Förfarandet mellan MFL och tryck- och yttrandefriheten har endast behandlats i traditionell 
media, såsom dagstidningar och TV- och radioreklam. Praxis på området har fastslagit att så 
fort det finns ett kommersiellt syfte med meddelandet så omfattas det av MFL men är det 
informativt meningsutbyte och kommersiellt syfte saknas omfattas det av TF och YGL. Som 
det ovan beskrivs i avsnitt 4.2 finns det en del gränsdragningsproblem på området, exempelvis 
vid blandande meddelanden. MD har i praxis151 kommit fram till att delar i ett meddelande där 
det lätt går att särskilja det kommersiella från det icke kommersiella bör det bedömas separat, 
den kommersiella delen bedöms utifrån MFL och den icke kommersiella delen bedöms utifrån 
tryck- och yttrandefriheten. Detta är dock svårt att tillämpa i praktiken, då det oftast inte finns 
en klar skiljelinje. 

I och med att TF och YGL ligger högre upp i normhierarkin och tillämpas exklusivt blir det 
problem när delar av ett meddelande omfattas av MFL. Ska hela meddelandet omfattas av TF 
och YGL eller blir det en separat bedömning som MD anser borde föreligga om det går att 
särskilja. Men om det inte går att hitta en central skiljelinje och om helheten uppfattas ha ett 
kommersiellt syfte, ska då MFL tillämpas och TF och YGL sättas åt sidan? Här går det att 
ifrågasätta rättssäkerheten med tanke på tryck- och yttrandefriheten är grundlagsfästa och ska 
tillämpas exklusivt samt har företräde framför allmän lag. Det kan diskuteras huruvida detta 
blir en form av åsidosättande av grundlag, i och med att TF och YGL i grund och botten har 
företräde. 

Den svenska lagstiftningen vill värna om tryck- och yttrandefriheten men samtidigt motverka 
otillbörlig marknadsföring. Men där det förefaller oklart vilket rättsområde som ska tillämpas 
har TF och YGL alltid företräde framför allmän lag. Det kan här diskuteras huruvida Sverige i 
vissa fall bör tittat på hur den EU-rättsliga bedömningen görs där dem inte är lika fasta i sin 
gränsdragning utan gör en mer specifik bedömning i fall till fall. Detta för att nyansera 
situationen mellan tryck- och yttrandefriheten och möjligheterna till motverka otillbörlig 
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marknadsföring. Detta kan dock ses som motsägelsefullt i och med att TF och YGL är 
grundlagsfästa och tryck- och yttrandefriheten i Sverige är väldigt stark, när 
gränsdragningsproblem som exempelvis blandade meddelande förekommer och det inte går att 
särskilja det kommersiella från det icke kommersiella så tillämpas alltid TF och YGL framför 
MFL.  

Här uppstår avvägning av lagstiftningarna. Finns det ingen klar skiljelinje så delar vi samma 
uppfattning som MD fastslagit i tidigare rättspraxis att TF och YGL får företräde framför MFL 
för att upprätthålla rättssäkerheten. 

 

5.1.3 Reklamidentifiering och sändarangivelse 
MD har i sin praxis fastslagit vikten av reklammarkering och sändarangivelse. Mottagaren ska 
vid en flyktig överblick kunna identifiera om det handlar om marknadsföring av kommersiell 
natur samt vem som ligger bakom budskapet. Vidare har MD konstaterat att när 
reklammarkeringen endast framgår i slutet av ett inlägg finns risken att mottagaren blir 
vilseledd och inte är medveten om att det handlar om marknadsföring. Det är av vikt att 
mottagaren själv väljer om denne vill ta del av marknadsföring eller inte. För att det tydligt ska 
framgå att det rör sig om marknadsföring är det således angeläget att inlägget skiljer sig från 
dem andra inläggen på plattformen. Exempelvis kan layouten vara annorlunda i förhållande till 
resterande material på plattformen. Det är ändock av största vikt att det framgår i början av 
meddelandet att det handlar om marknadsföring i form av en reklammarkering. Vidare ska 
mottagaren få ta del av information och kontaktuppgifter till näringsidkaren bakom 
marknadsföringen i form av en sändarangivelse. Om dessa krav uppfylls är inlägget i enlighet 
med MFL.  

Vid en överblick av anmälningar till RON framgår det klart att detta är något som brister på 
många plattformar. I ett flertal ärenden har det bedömts att det saknats en tillräcklig tydlig och 
utstickande reklammarkering för att mottagaren ska kunnat identifiera att det handlat om 
marknadsföring. Även fast ärenden från RON inte ses som rättspraxis, kan detta ändock ses 
som en form av vägledning på området. Det enda avgörandet som finns hittills är en pågående 
process från PMD där frågan om just reklamidentifiering och sändarangivelse på sociala 
medier prövas.  

Domen från PMD är överklagad av kärande, dock kan denna ändå visa på en viss vägledning 
gällande vikten av reklamidentifiering och sändarangivelse. I och med att sociala medier har 
blivit en väldigt populär plattform för just näringsidkare att nå ut med sin marknadsföring och 
sitt budskap till allmänheten, är det av vikt att även marknadsföringen på sociala medier är i 
enlighet med MFL. Många influencers idag är relativt unga och besitter oftast inte den kunskap 
som krävs, vi anser att detta är en bidragande orsak till bristen av reklammarkering och 
sändarangivelse. Vilket leder till att det idag föreligger så mycket dold marknadsföring på 
sociala medier. 

Det torde inte vara ovanligt att näringsidkare utnyttjar denna situation och kringgår lagen. 
Emellertid är det inte alltid lätt att för KO att ha koll på omfattningen av dold marknadsföring 
på sociala medier, samt att kunna kontrollera ifall det föreligger avtal mellan influencers och 
näringsidkare då det inte är helt säkert att detta redovisas. Därav kan det vara svårt att avgöra 
hur förfarandet bör kontrolleras. Dock där det framgår klart och tydligt att det rör sig om 
marknadsföring föreligger inget problem, men omfattningen av influencers i dagens läge är så 
stort och bristen på kunskap bidrar till att företag kan tänkas komma att utnyttja detta. Därav 
är det av vikt att influencers får lära sig hur dem ska marknadsföring på deras plattformar och 
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hur en reklammarkring ska göras samt att sändarangivelse tydligt framgår. Även fast det oftast 
är näringsidkare som tar kontakt med influencers så ligger det primära ansvaret hur 
marknadsföringen utformas hos influencern, i och med att det är dem som är ansiktet utåt och 
har själva kontakten med mottagarna. 

 

5.1.4 Produktplacering och sponsring 
Både produktplacering och sponsring är några av dem marknadsföringsmetoder som ofta 
förekommer i marknadsföring på sociala medier. Som tidigare nämnt är det vanligt att 
influencers är unga och inte särskilt kunniga om hur lagen ser ut. Därför är det enligt oss en 
brist i lagen att varken produktplacering eller sponsring finns med som marknadsföringsmetod 
i MFL.  

För företag är det, genom influencers och deras material och innehåll, lätt att placera sina 
produkter och sitt varumärke. Detta kallas för produktplacering och ses som en 
marknadsföringsmetod i enlighet med MFL, dock finns det ingen förklaring av begreppet i 
MFL. Även sponsring ses som en marknadsföringsmetod och precis som produktplacering 
saknas definition av begreppet i MFL. Det är vad som enligt oss anses som ett problem med 
just produktplacering och sponsring. Därav är det av vikt att influencers har vetskap om att 
produktplacering och sponsring är former av olika marknadsföringsmetoder. Det krävs ett 
öppet agerande och ansvar från influencern, med andra ord upplysa på sin plattform när 
produktplacering och sponsring är för handen.  

När det gäller markering av reklam finns det en skillnad mellan MFL och RTL hur denna ska 
framstå. Här blir det problem i och med att sponsring och produktplacering ses som 
marknadsföringsmetoder i enlighet med MFL. RTL fokuserar på TV och radio och där är 
utformningen av sponsring och produktplacering annorlunda jämfört med sponsring och 
produktplacering på sociala medier. 

För att skapa mer vägledning och tydligare riktlinjer om hur sponsring och produktplacering 
ska hanteras så bör det finnas klarare reglering om detta i just MFL. Detta då det torde bli 
tydligare för influencers hur dem får marknadsföra på deras plattformar. Att ha koll på fler 
lagar än MFL erfordras vid val av yrke och det ansvar som följer, dock är inte lätt med tanke 
på att många influencers är unga och saknar kunskap. Möjligtvis torde en hänvisning från MFL 
till produktplacering och sponsring i RTL vara ett steg i rätt riktning, eller att dem som 
marknadsföringsmetoder inkorporeras i MFL. 

 

5.1.5 Hur bör dold marknadsföring kontrolleras?  
Det går att diskutera hur kontrollen av dold marknadsföring bör ske. Själva problemet i sig, att 
identifiera om det föreligger dold marknadsföring, är svårt i och med att det ibland är 
komplicerat att se huruvida ett avtal mellan parterna föreligger eller inte.  

I ärenden från RON har det konstaterats att det inte alltid behöver föreligga ett avtal mellan 
dem direkta parterna, utan att det kan räcka med att någon agerar som mellanhand. I fall där en 
förmedlare finns kan bristande reklammarkering anses vara otillbörlig marknadsföring, men 
självklart beror det på omständigheterna i fallet. Emellertid är den viktigaste faktorn att se 
huruvida ett avsättningsfrämjande syfte finns. RON har i ett ärende152 slagit fast att när 
meddelandet i sig kanske inte har ett kommersiellt syfte, men så fort en länkning till vart 
                                                             
152 Ärende 1509–146. 
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produkten kan köpas blir detta reklam och ska omfattas av MFL. Problemet ligger här i att ett 
flertal influencers inte förstår att även fast det inte föreligger ett avtal med företaget i fråga kan 
det fortfarande utgöra marknadsföring. Många gånger kan det säkerligen ses som tryck- och 
yttrandefrihet att länka till en produkt om influencers köpt själv och sedan upplyser mottagarna 
om sina åsikter kring denna, dock så uppstår ett avsättningsfrämjande syfte i och med 
länkningen till produkten och således blir det marknadsföring enligt MFL. 

För att det ska ske en förändring krävs det dels, enligt oss, att influencers blir upplysta om 
problemet och det faktiskt blir marknadsföring även fast det kan ses som att det inte föreligger 
marknadsföring, dels krävs att det införs någon form av kontrollsystem.  

 

5.1.6 Andra problem som kan uppstå 
Många större influencers jobbar under eget företag, det kan vara under enskild firma eller under 
aktiebolag exempelvis. Renommésnyltning kan vara för handen om influencern som jobbar 
under ett företag associerar sig till ett annat företag med ett gott renommé. Influencer som yrke 
bygger på mottagarna. Utan tittare eller användare hade inte influencer yrket kunnat överleva. 
Det kan då finnas en positiv effekt för en influencer att förknippas med ett företag med ett gott 
renommé, för att kunna bygga vidare på sitt egna varumärke. Det kan vidare handla om att ett 
kännetecken med ett gott renommé inte vill förknippas med en viss influencer, om denne 
uppfattas som oseriös. Kännetecken med ett gott renommé är noga med att upprätthålla sitt 
renommé och att då förknippas med en person som uppfattas som oseriös kan skada företagets 
goda renommé.  

Renommésnyltning är inte vanligt förekommande i samband med sociala medier, enligt vad vi 
har sett, på så vis att influencers själva snyltar på ett annat kännetecken och dess produkter eller 
tjänster. Men det kan bli problematiskt om en influencer marknadsför en produkt, tjänst eller 
kännetecken som i sin tur snyltar på ett annat företag.  

I dagens läge är detta inget större problem. Men industrin växer och detta kan komma att bli 
ett problem i framtiden. För att förebygga så att lagstiftningen efterföljs skulle det förslagsvis 
behövas mer riktlinjer. Vägledning som Konsumentverket har tagit fram rör till största del 
vikten av reklamidentifiering och sändarangivelse, vilket är grundläggande förutsättningar för 
en influencer att känna till för att marknadsföringen skall vara korrekt utformad. Men för att 
upprätthåll lagstiftningen behöver yrkesgruppen influencers även bli upplysta om detta 
område, just för risken att marknadsföra ett kännetecken som snyltar på ett annans 
näringsidkares goda renommé inte ska ske.  

Det går att diskutera huruvida marknadsföring på sociala medier kan avse vilseledande 
efterbildning enligt 14 § MFL. Det som ligger närmast är om en direktlänk till en produkt eller 
hemsida kan vara vilseledande efterbildning. Vilseledande efterbildning avser inte endast 
produkt i form av en vara, en produkt kan också avse enligt definitionen i 3 § MFL en tjänst, 
fast egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter. Det kan även avse affärs- och 
reklamkoncept. Direktlänkar förekommer i stor omfattning på sociala medier, det är särskilt 
intressant när användandet avser annans material med inbäddade länkar, det är då ett 
resonemang kring 14 § MFL kan ske. Dock för att ens kunna tillämpa 14 § MFL krävs det att 
originalet kan förväxlas med efterbildningen. Det har i en artikel153 diskuterats huruvida en 
direktlänk ens kan avse en efterbildning, då när användaren klickar på länken så kommer 
personen i fråga till hemsida som är själva originalet. Det kan konstateras att när det gäller 

                                                             
153 Holtz, H M., Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet, SvJT 2017, s. 111. 
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länkar kan det inte rent tekniskt utgöra efterbildning då länkningen leder till originalet, det går 
således inte att tillämpa 14 § MFL på direktlänkar då det inte utgör en faktisk efterbildning. 

 

5.2 Sammanfattande kommentarer 
I samband med teknikutvecklingen, den stora vågen av nya influencers och att marknadsföring 
till stor del har flyttat från redaktionell media till sociala medier går det att konstatera att det 
finns ett antal problem som behöver lösas. Definitionen av marknadsföring har hamnat i 
efterkant och det finns ingen tydlig vägledning på området. För att undvika att detta fortgår 
samt strävan efter att motverka otillbörlig marknadsföring bör det ske en förändring i form av 
att problemen uppmärksammas i större mån samt tydligare riktlinjer. 

Nu på senare dagar har bland annat United Screens, som är en svensk multiplattform och 
nätverk för influencers, utbildningar i marknadsföring så att utformningen av 
marknadsföringen sker på ett korrekt sätt. Konsumentverket har även tagit fram artiklar samt 
tydlig vägledning på deras hemsida om hur influencers ska marknadsföra på deras plattformar. 
Detta är något som tyder på att en utveckling sker vilket vi anser vore på sin plats. 

Tryck- och yttrandefriheten i Sverige är i ett internationellt perspektiv stark, detta är enligt oss 
viktigt för att upprätthålla det demokratiska samhället vi har idag.  

Lagstiftningen som finns idag är enligt oss tillräcklig i viss mån. Det enda som vi anser är i 
behov av förändring är en hänvisning från MFL till RTL om sponsring och produktplacering, 
eller att dessa inkorporeras som marknadsföringsmetoder i MFL. 

Utöver detta så vore det intressant huruvida KO kan ta upp ärenden som RON har behandlat 
om reklamidentifiering och sändarangivelse. Det finns återkommande fall där RON har bedömt 
i ärenden mot större influencers, exempelvis Isabella Löwengrip, som RON har fällt för 
bristande reklamidentifiering och sändarangivelse ett antal gånger. I och med att RON inte är 
en myndighet och kan inte ålägga sanktioner samt ger rekommendationer utifrån ICC:s regler 
om marknadskommunikation blir detta endast vägledning som förväntas efterföljas. Skulle 
däremot KO väcka talan kan det leda till praxis på området och tydligare riktlinjer samt kan 
sanktioner utges. 

KO har nu för första gånger ett åtal under process som just rör reklamidentifiering och 
sändarangivelse. Detta skulle kunna bilda en norm inom influencer yrket då mindre influencers 
ofta ser upp till dem som har en större plattform som nu i detta fall Kissie. Men det som är av 
betydelse är att det med störst sannolikhet leda till att praxis utvecklas för första gånger på 
området vilket är av vikt inför framtida åtal. 
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6. Slutsats  
 

Hur bör gränsdragningen kommersiellt och icke-kommersiellt material på sociala medier ske? 

Utifrån ovan presenterat kan det konstateras att den bedömning som MD fastslagit i rättspraxis 
är att anse som relevant i de fallen då det klart går att särskilja mellan kommersiellt och icke-
kommersiellt material. Vi är av den uppfattningen att detta även bör göras vid marknadsföring 
på sociala medier. 

Vidare anser vi också som MD fastslagit i tidigare rättspraxis att då det inte finns en tydlig 
gräns mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material ska grundlagarna alltid gå före 
allmän lag för att upprätthålla rättssäkerheten. Med andra ord går TF och YGL före MFL i 
dessa fall. 

 

Hur bör dold marknadsföring på sociala medier kontrollera? 

När dold marknadsföring föreligger är i sig inget problem som behöver undersökas då det finns 
uttömmande rättspraxis på området samt att det finns tydliga riktlinjer i MFL. Vad som dock 
enligt oss är bristfällande är själva kontrollen över förfarandet. Det är idag svårt att avgöra om 
det föreligger avtal mellan näringsidkare och influencer. Därav är det enligt oss för handen att 
ett kontrollsystem bör införas samt vidare upplysning för influencers hur dem ska 
marknadsföra på deras sociala medier.  
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