
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Oscar Pålsson  

Christoffer Gustavsson 
 

 
MARKNADSFÖRING RIKTAD 
MOT BARN GENOM INTERNET 

 
 
 
 

MARKETING DIRECTED TO CHILDREN 
THROUGH THE INTERNET 

 
 

 
 

Rättsvetenskap 
C-uppsats 

 
 

 
 
 
 
Termin: VT 2013 
Handledare: Peo Lundquist 

  



 
 

Sammanfattning 
Internet är ett relativt nytt fenomen och det finns idag inte någon specifik eller självständig 
lagstiftning som reglerar marknadsföring på detta område. Det var länge en allmän 
uppfattning att Internet var ett laglöst territorium som inte omfattades av den nationella 
lagstiftningen eller kunde regleras. Idag har det dock konstaterats att det inte finns någon 
begränsning av MFL:s tillämplighet och det är således oväsentligt vilket medium som 
används vid marknadsföringen. Genom den rättsdogmatiska metoden utreder vi gällande rätt 
för området och redogör för de regleringar som finns att tillgå då det kommer till 
marknadsföring riktad mot barn genom Internet. 

Marknadsföringen har parallellt med samhällsutvecklingen genererat nya 
kommunikationstekniker att tillgå. Resultatet blir att konsumenter dagligen utsätts för 
kommersiella påtryckningar, framförallt genom Internet som blivit en mycket potent 
marknadsföringskanal. Till skillnad från konventionella marknadsföringskanaler har Internet 
och dess interaktivitet utvecklat en sofistikerad form av marknadsföring och därmed försvårat 
själva reklamidentifieringen. Problemet med reklamidentifiering blir särskilt tydligt när 
marknadsföringen är riktad mot barn till följd av deras brist på kritisk granskning, oerfarenhet 
och mognadsgrad.  

Det är allmänt vedertaget att barn skall ses som en särskild skyddsvärd grupp då det 
kommer till marknadsföring till följd av barns godtrogenhet och oerfarenhet. För att skydda 
barn mot otillbörlig marknadsföring finns främst Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
(2005/29/EG), MFL, praxis från MD samt utomrättsliga regler vilka utformas av bland annat 
FN, ICC och RO.  

I all marknadsföring riktad mot barn är det förbjudet att rikta direkta köpuppmaningar 
till barn eller uppmana barnen att uppmuntra föräldrarna till köp. Det är även förbjudet att 
skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år samt ska reklamidentifieringen vara extra 
tydlig när marknadsföringen riktas till barn med hänsyn till deras brist på kritisk granskning, 
oerfarenhet och mognadsgrad. Ovan nämnda regleringar måste tas i beaktande vid all 
marknadsföring riktad mot barn. I radio och TV finns dock ett bredare reklamförbud då det är 
förbjudet att rikta reklam med syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år i radio 
och TV. Över Internet finns inget motsvarande förbud trots att Internet är ett massivt 
”multimedialt interaktivt medium med stor attraktionskraft” som i kombination med barn och 
ungas okritiska förmåga utgör en risk för deras enskilda tänkande.  

Marknadsföring riktad till barn regleras främst genom MFL. MFL blir tillämplig på all 
form av marknadsföring som helt eller delvis riktas till en svensk publik, vilket avgörs genom 
en helhetsbedömning, enligt effektlandsprincipen. Om en marknadsföring har effekt på en 
svensk publik skall marknadsföringen således anses falla inom ramen för MFL. Ofta kan 
effektlandsprincipen komma i konflikt med etableringsprincipen då sen sistnämnda ska 
tillämpas enligt e-handelslagen.  

Markandsföringsrätten är starkt influerad av EU och då MFL stiftades gjordes detta i 
syfte av harmonisera EU:s gemensamma marknadslagstiftning. Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder är grundpelaren i europeisk marknadsföringsrätt. Då 
fullharmoniseringsdirektivet implementerades uppkom problem med en enhetlig och 
konsekvent implementering till följd av medlemsländernas varierande preferenser, politik och 
rättssystem. Genom en rapport framförd av Kommissionen konstateras det att problemet med 
Direktivet inte var själva innehållet eller implementeringen utan själva tillämpningen.  

Som slutsats på uppsatsen konstaterar vi, efter att ha utrett gällande rätt, att nuvarande 
lagstiftning är av tillräcklig karaktär. Problematiken beror således inte på om, men väl hur, 
aktuella regleringar skall tolkas och tillämpas på nätet. På internet krävs det en anpassning till 
dess egenskaper, således att vi frigör oss från idémässiga kopplingar till traditionella medier 
och anpassar tillämpningen av gällande regelverk till den nya miljön. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Dagens samhällsutveckling har genererat mängder av nya kommunikationskanaler vilket har 
medfört att samhället numera genomsyras av kommersiella budskap. Genom utökade 
marknadsföringsmöjligheter har således mängden reklam eskalerat och ökningen är markant, 
inte minst till följd av Internet och dess enorma potential. Statistik från Konsumentverket 
(KOV) visar att Internet som portal för marknadsföring bara på några år föranlett en 
explosionsartad utveckling och klassas idag som den näst största marknadsföringskanalen 
efter TV, utan några indikationer på att stagnera.1 

Utvecklingen har dessvärre medfört att marknadsföringen i ökad utsträckning är svårare för 
mottagaren att identifiera som reklam, då underhållning och reklam blir alltmer integrerad. 
Problemet blir särskilt tydligt över Internet då reklamen riktas till barn och ungdomar vilka är 
mer mottagliga för kommersiella budskap, till följd av deras brist på kritisk granskning, 
oerfarenhet och mognadsgrad.2  

TV har länge betraktats som den mest verkningsfulla kommunikationskanalen för reklam i 
samhället till följd av dess väldiga genomslagskraft. Detta har resulterat i att det idag är 
förbjudet att rikta reklam med syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år i radio 
och TV. Däremot finns det inget motsvarande förbud över Internet. År 2010 inträffade ett 
paradigmskifte beträffande barns medieanvändning, då det konstaterades att barn numera 
spenderar mer tid framför Internet än framför TV:n.  

Det var länge en allmän uppfattning att Internet var ett laglöst territorium som inte omfattades 
av den nationella lagstiftningen eller kunde regleras.3 Idag har det dock konstaterats att så inte 
är fallet då det inte finns någon begränsning av marknadsföringslagens (2008:486) (MFL) 
tillämplighet och det är således oväsentligt vilken typ av medium som används vid 
marknadsföringen. 4  Trots detta kvarstår en betydande mängd otillbörlig marknadsföring 
riktad mot barn genom Internet idag. I en rapport från Europeiska Kommissionen bekräftas 
omfattningen av problemet då det kommer till otillbörlig marknadsföring riktad mot barn. 
Genom en kontroll av cirka 2200 webbsidor inom olika branscher fick 70% korrigeras eller 
stängas, då webbsidorna påvisade överträdelser av EU:s konsumentskyddsförordning. 
Majoriteten av nämnda hemsidor var inriktade mot barn.5  

Internet är ett relativt nytt fenomen och det finns idag inte någon specifik eller självständig 
lagstiftning inom detta område. Dagens snabba utveckling av informationsteknologin har lett 
till problematik för det rättsreglerade systemet då det är stringent i sin natur. Juridiken har 
svårt att följa med i förhållande till Internets utveckling då den i huvudsak är praxisburen och 

                                                 
1 Jarlbro Gunilla, Söderlund Magnus, Reklam i nya kläder, s 17 (figur 6) 
2 Prop. 2007/08:115, s 131 
3 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 76 
4 MD 2000:19 och MD 2001:19 
5 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s. 13 
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reaktiv på verkligheten. Marknadsföring kan genom Internet spridas extremt fort, utan några 
kvantitativa begränsningar och ofta förklädd genom varierande och nya former. Den är inte 
reglerad i den omfattning som radio- och TV-reklam och dessutom brukarstyrd. Värt att 
påpeka är även det faktum att Internet idag inte har några gränser utan verkar på ett 
överstatligt plan och Internets internationella prägel är en bidragande faktor till problematiken 
med regleringar på området.  

1.2 Syfte och problemformulering 
I beaktande av ovanstående problembild finner vi att rättsläget behöver utredas. Syftet med 
uppsatsen är således att utröna gällande rätt för marknadsföring riktad mot barn genom 
internet. Vidare diskuteras följande preciserade frågeställning och om det finns utrymme till 
förbättringar i marknadsföringslagen. 

• Är nuvarande lagstiftning tillräcklig eller kan ett fördjupat skydd likt Radio- och TV-lagen 
vara motiverat? 

1.3 Disposition 
Kapitel 1 

I inledningskapitlet tar vi upp inledning och problembild samt syfte med forskningen för att 
ge en klar och tydlig bild av hur och varför forskningen genomförs. I metodavsnittet 
behandlas val av metod samt motivering till varför just denna metod är bäst lämpad för vår 
undersökning. 

Kapitel 2 

Kapitel 2 är uppdelat i tre huvuddelar: 

2.1. Marknadsföring riktad mot barn genom Internet. I denna del framställs först en inledande 
bakgrund till Internet med inriktning på varför reglering av området är lämpligt. Därefter 
statueras och redogörs kort för olika typer av marknadsföringskanaler genom Internet. 
Slutligen presenteras huvudproblemet med reklam riktad mot barn genom Internet, samt 
praxis och legislativa institutioner. 

2.2. Internationell marknadsrätt. Häri presenteras gällande internationell rätt som tar sikte på 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG vilket är centralt i regleringen av 
marknadsföring och dess centrala principer. Där utöver redogörs ett kort kapitel om Radio- 
och TV-lagen (2010:696) (RTL) som komparation och slutligen framställs en rapport om 
tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 

2.3. Svensk marknadsrätt. Marknadsföringslagen presenteras och framförallt dess syfte, 
bakgrund och tillämpning. Vidare beskrivs viktiga komponenter i lagen såsom god 
marknadsföringssed och underliggande begrepp som till exempel genomsnittskonsumenten 
vilket är betydelsefullt i samband med marknadsföring riktad mot barn. 

Kapitel 3 

Analys och slutsats. I analysdelen tas framställd teori i föregående kapitel upp. Inledningsvis 
redogörs problemet i övergripande form för att vidare bryta ned de element som ligger till 
grund för gällande rätt inom marknadsföring riktad mot barn genom Internet och för att 
därefter analyseras utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv. Här återkopplas även stoffet i 
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analysen till de preciserade frågeställningarna. Häri tas även slutsatsdelen upp där vi 
sammanställer framställningen i analysen för att ge ett svar på frågeställningarna.  

1.4 Metod och material 
I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Dessutom nyttjas viss empiri inom den 
dogmatiska delen som stöd till argumentationen. Syftet med användandet av rättsdogmatiska 
metoden är att beskriva, tolka och systematisera gällande rätt, samt med hjälp av empiriska 
inslag utröna icke-dogmatisk teori.6  

Uppsatsen fastställer den mer specifika rätt som reglerar marknadsföring riktad mot barn 
genom Internet. Uppsatsen utgår från marknadsföringslagen som ramlag med dess proposition 
och Statens Offentliga Utredningars dokument (SOU) med viss komparation med tidigare 
marknadsföringslagar, ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation (ICC-koden) 
samt Fullharmoniseringsdirektivet om otillbörliga affärsmetoder (Direktivet) och slutligen 
dokument från Konsumentverket samt doktrin. Fokus läggs även på den viktiga och utbredda 
praxis som finns på området framförallt för att lägga ett fundament till förståelsen för varför 
barn är en skyddsvärd grupp.  

Den rättsdogmatiska metoden, i sin klassiska mening, ger inget utrymme för att frångå de 
dogmer som juridiken och dess vetenskap vilar på.7 Sandgren motiverar, på grund av detta, att 
en ramlag med tunt materiellt stoff i sitt expansiva skede borde söka empirisk kunskap från 
annat håll än konventionella dogmer för att producera kunskapstillskott och styrka den 
juridiska argumentationen. 8  Den rättsdogmatiska metoden är inte ett ändamålsenligt 
instrument för forskaren, som står inför ett problem som inte avser innehållet i gällande rätt.9 
Den används framförallt till att tolka och beskriva den rätt som inte bryter nya marker. Det är 
därför som empiriska källor i expansiva rättsområden, vid vetenskaplig forskning, kan 
motiveras.10 Empiriskt material i uppsatsen är icke-erkända dogmatiska rättskällor så som 
exempelvis lagrumskommentarer, artiklar och rapporter. 

Doktrin på det marknadsrättsliga området är generellt utformade och tidigare studier på detta 
specifika område är svårfunna. Därför används framförallt specifik lag som omfattar 
Direktivet för god marknadsföringssed, Direktiv 2005/29/EG - Affärsmetoder som under alla 
omständigheter är otillbörliga (2008:487) (den svarta listan) och ICC-kodens reglering, samt 
doktrin för att få en rättsdogmatisk utvärdering av rättsläget.  

Uppsatsen utgår från marknadsföringslagen och det bakomliggande direktivet med viss 
komparation till RTL. I komparationen används svensk doktrin som behandlar dessa områden.  

Europeisk rätt behandlas också då marknadsrätten är så pass starkt influerad av europeisering. 

Kopplingen till RTL görs med anledning av dess mer långtgående och definierade skydd för 
barn mot marknadsföring genom TV-sändningar. Dessutom studeras annan betingad doktrin 
för att finna nya källor, från exempelvis Konsumentverket i då detta ämne är i sitt expansiva 
skede, med syftet att få ett brett spektrum av ämnet och underbygga forskningens validitet.  

                                                 
6 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, s 25 
7 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del I, s 726 
8 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del II, s 1036f 
9 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del I, s 726 
10 Hydén Håkan, Anderberg Eva, Rätten i förvandling, s 217-251 
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1.5 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar inte sanktioner utan analyserar marknadsföring riktad mot barn genom 
Internet. I uppsatsen avgränsas även användandet av alkohol- och tobaksreklam samt osund 
mat, då det finns strängare bestämmelser inom dessa områden. Vidare bortser vi från 
problematiken kring prisangivelser.  
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2 Marknadsföringsrätten 
 

2.1 Marknadsföring riktad mot barn genom Internet 

2.1.1 Internet introduktion 
Internet var under 1960-talet endast ett slutet system, eller nätverk, mellan amerikanska 
forskningsinstitutioner. Då var det endast mycket få användare med en tidig version av E-
Mail; dåvarande Arpanet, som användningsområde. Utvecklingen av Internet satte fart under 
tidigt 1990-tal då WWW 11  utvecklades för allmän användning. På senare år, med 
ackumulerad utveckling av både användare och tillgänglig information, har behovet av skydd 
och reglering blivit viktigare. Det är framförallt möjligheterna att snabbt sprida information 
som är viktigt att komma åt, då denna plattform är en grogrund för brottslighet.12 

På senare år har samhället kommit att bli beroende av Internet både som medium och som 
tjänsteportal.13 Därmed kan det finnas anledning till att ha en strängare reglering av Internet. 
Internet gick från att vara ett laglöst territorium till att bli underordnat den nationella 
lagstiftningen. 14  Det svåra med reglering av Internet är generellt att veta vem som är 
avsändaren, vem som gör vad och när vad är av tillräcklig karaktär för att lagen skall ingripa. 
Det är framförallt enkelheten och att det är billigt att göra en egen marknadsföringsåtgärd, att 
det är svårt att spåra och att fälla personen eller näringsidkaren för brott. 

Efter Internets uppkomst utvidgas barns rätt genom praxis och propositionen till MFL att även 
skydda mottagaren mot otillbörlig reklam i alla medier. Enligt generalklausulen om god 
marknadsföringssed som omfattar otillbörlig och förbjuden marknadsföring enligt den svarta 
listan, enligt direktiv 2005/97/EG, är reklam riktad mot barn som uppmanas till köp, eller där 
barnet förmår vuxna till köp, förbjudet. Det är även viktigt att informationskravet uppfylls så 
att mottagaren, barnet, förstår att det är reklam det rör sig om.  

2.1.2 Marknadsföringskanaler genom Internet 
Internet är ett massivt ”multimedialt interaktivt medium med stor attraktionskraft”15 som i 
kombination med barn och ungas okritiska förmåga utgör en risk för deras enskilda tänkande 
att bli påverkade av kommersiella budskap.16  Det är detta multimediala samt interaktiva 
system som tillhandahåller en mängd marknadsföringskanaler för näringsidkarna att sprida 
sitt budskap genom, vilket inte är uttryckligen reglerat i MFL eller specifik lagstiftning. MFL 
är däremot enligt propositionen, tillämplig på alla medier, vilket också befästs genom praxis i 
MD 2000:8 om MFL:s tillämplighet.17 

Bannerannonsering: Är den vanligaste marknadsföringskanalen på Internet. I sin utformning 
är bannern en större länk som framför ett kortare budskap. På grund av bannerns ringa storlek 

                                                 
11 World Wide Web - Internet, som används genom en webbläsare, som gemene man känner det uppbyggt 
av transportprotokollet HTTP (http://) och html-språket 
12 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 75f 
13 Exempelvis var Konsumentverket som myndighet först ut på Internet år 1994 
14 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 76 
15 Jarlbro Gunilla, Söderlund Magnus, Reklam i nya kläder, s 24 
16 Jarlbro Gunilla, Söderlund Magnus, Reklam i nya kläder, s 24 
17 Prop. 2007/08:115, s 61 
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och att den i sig är en kanal till hemsidan som bannern marknadsför är informationskravet 
snävare och endast en avsändarangivelsekrävs till följd av utrymmesbristyen, enligt MFL 9§, 
2st, 2men.18 Ett vanligt förekommande inslag i bannerannonsering är interaktiviteten genom 
bland annat advergames. Mottagaren av marknadsföringen motiveras då att genom lek uppnå 
något med marknadsföringen som samtidigt förmedlar ett budskap eller skickar personen 
vidare till sidan den marknadsför. Dessutom delar varje bannerannonsering ut cookies till 
datoranvändaren, vilket innebär att information om vilken banner som visats sparas, detta för 
att inte visa samma annonsering fler än en gång.19 

Spyware och cookies; Hör till de mest slagkraftiga marknadsföringskanalerna då de på sina 
unika sätt kartlägger användarnas internethistorik. Cookies; 20  - genom att registrera val, 
sökningar och besök på hemsidor, och spyware;21 som bland annat genom en nätmask ger en 
komplett historik om vad som händer på specificerat område för spyware. Utifrån detta bildas 
en profil av personens sökhistorik och marknadsföring med relevant innehåll och presenteras 
genom banners och sökförslag genom sökmotorer. Vilket kan innebära att ett barn som söker 
genom en sökmotor kommer att få en planerad och sammansatt marknadsföring riktad mot sig 
i framtida sökningar. 

Pop-ups: En pop-up är en form av marknadsföring där en ny ruta öppnas när en person 
klickar på en länk eller går in på en sida. Innehållet i en pop-up kan vara vad som helst och 
förbiser mottagarens förväntningar med återkoppling till tidigare sökhistorik, jfr. cookies, 
samt kan innehålla skadliga program och oseriös marknadsföring, jfr. spyware.22  

SPAM: Oönskad E-Mail som grundar sig på tidigare utlämnad, eller åtkommen information i 
form av E-Mailadresser som mottagaren på något sätt använder själv eller sålt vidare.23

  

Alla ovanstående marknadsföringskanaler är frekvent förekommande och det är 
marknadsföring som är integrerade med spel samt marknadsföring genom cookies och 
sökmotorer som är speciellt utsättande för barn. Marknadsföring integrerade i spel genom 
Internet har framförallt en stor genomslagskraft mot barn. Det finns olika typer av spel i form 
av marknadsföring; pop-ups eller banners i form av interaktiva spel som genom musklick 
leder användaren direkt till den marknadsförda sidan eller spel som, för en fullständig 
upplevelse, måste uppgraderas genom betalning. Marknadsdomstolen (MD) 2012:14 om 
Stardollz24 behandlar just en sådan företeelse. 

2.1.3 Marknadsföring riktad mot barn 
Marknadsföring riktad mot barn är ett skyddsvärt område som är väl bearbetat genom 
omfattande praxis och som i sin tur lägger grund för god marknadsföringssed. FN:s och ICC-
kodens etiska regler om marknadsföring är allmänt vedertagna då den riktas till barn, vilket 
redogörs för nedan. 

FN:s barnkonvention är generellt utformad och statuerar barns rätt som består av 
politisktetiska policytagande. Utöver uppgiften som bidragande policy fungerar 
barnkonventionen även som etisk källa till hard law då den är ratificerad i Europeiska 

                                                 
18 Se Levlin Marianne, Marknadsföringslagen 9§, lagkommentar not 63 (2013-05-09, Karnov Internet) 
19 Ekström Louise, Sandberg Helena, "Reklam funkar inte på mig...", s 21 
20 http://www.microsoft.com/security/resources/cookie-whatis.aspx (2013-05-09) 
21 http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-whatis.aspx (2013-05-09) 
22 http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html 
23 http://www.microsoft.com/security/resources/spam-whatis.aspx (2013-05-09) 
24 Referat till fallet framförs i kapitel 2.1.5  



7 
 

Unionen (EU) och Sverige. FN definierar barn, genom Barnkonventionen, som fysiska 
personer under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt artikel 1. 

Genom ICC-koden avdelning 1 framställs, enligt artikel 18, marknadsföring riktad mot barn 
som ett vitt begrepp. Vidare framställs i artikel 18 - Barn och ungdomar - att särskild 
beaktning fordras vid marknadsföring riktad mot barn: 

"Särskild aktsamhet skall iakttas ifråga om 
marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller 
ungdomar. Sådan kommunikation får inte motverka positiva 
sociala beteenden, livsstilar och attityder" 

En fördjupning på området för marknadsföring riktad mot barn genom Internet återfinnes i 
kapitel D, Reklam och marknadskommunikation i digitala interaktiva media (ICC-kodens 
Onlineregler), som komplement till ICC-koden. Här framkommer det att reglerna i kapitlet 
skall tolkas och tillämpas mot reglerna i Avdelning I. I artikel D5 framkommer ICC-kodens 
typisk etiska roll där både föräldrar och näringsidkare som åtar sig marknadsföringsåtgärder 
innehar ett etiskt ansvar. Framförallt i punkt 1 och 4: 

• Föräldrar och/eller vårdnadshavare ska uppmuntras att 
delta i och/eller övervaka sina barns interaktiva aktiviteter; 

• Digital marknadskommunikation som riktas till barn i en 
viss åldersgrupp ska var lämplig och passande för dessa 
barn. 

Genom ratificeringen av FN:s barnkonvention och ICC-koden innebär det att Sverige har som 
värdering och för avsikt att se barn som en skyddsvärd grupp. 

Enligt svensk definition är ett barn en omyndig person till och med 18 års ålder enligt 
Föräldrabalken (FB) 9 kap 1§. En person som fyllt 16 år innehar en viss 
rättshandlingsförmåga enligt FB 9 kap 3§ och åtnjuter därmed inte det fulla skydd som 
framkommer av praxis mot barn som skyddsvärd grupp inom marknadsrätten. Detta påvisas 
genom praxis i bland andra MD 1983:16 om serietidningar och MD 1999:26 om 
Vitaminpreparat. Sammanfattningsvis är fysiska personer barn till och med 18 års ålder med 
visst begränsat skydd i enlighet med den inskränkta rättshandlingsförmågan. Vad som 
definieras som barn i enlighet med barn som skyddsvärd grupp är således barn under 16 år. 

Till sin utformning som ramlag har MFL ingen uttrycklig paragraf som reglerar barns skydd i 
förhållande till marknadsföring. Det finns dock en reglering om hur marknadsföring får 
framhållas genom den svarta listan (2008:487). Här listas marknadsföringsåtgärder som 
under alla omständigheter är att anse som otillbörliga. Enligt den svarta listan p 28 får en 
marknadsåtgärd inte direkt uppmana barn till köp eller förmå föräldrar att köpa annonserad 
produkt. Det är dock endast den direkta uppmaningen till affärsbeslut som förbjuds och 
således inte marknadsföring mot barn i sin helhet. 

SFS 2008:487: p 28:"Att i en annons direkt uppmana barn att köpa 
eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de 
utannonserade produkterna åt dem.(...)" 
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2.1.4 Barn och reklamidentifiering 
Ett betydande problem för barn är att förstå reklams innebörd och om kommunikation har ett 
kommersiellt syfte eller ej.25 Det framgår i MFL att marknadsföringsåtgärder har ett krav på 
tydlig reklamidentifiering i form av avsändare och att det verkligen rör sig om reklam enligt 
MFL 9§. Barn anses inneha en sämre syn än vuxna på marknadsföring vilket inte framgår i 
MFL utan konstateras av praxis och soft law.26 Gunilla Jarlbro konstaterar i artikeln som 
bygger på hennes forskning,27 att forskning som försöker definiera åldern för när barn anses 
kunna förhålla sig kritiska till reklam ofta innehar låg validitet. De aktörer som initierar eller 
finansierar forskningen tycks ha som syfte att gynna sina egna intressen.28  Utöver detta 
understryks i majoriteten av forskningen på området att enighet råder om att barn innehar en 
okritisk syn på reklam där huvudproblemet är att skilja på reklam och programinnehåll.29 

Problemen med reklam tar dock en annan vändning på Internet. Reklamidentifieringen ställs 
på sin spets när aktörer använder ovan framställda marknadsföringsmetoder genom Internet.30 
Här har marknadsföringen ofta ett dolt budskap som genom underhållning/spel fångar barns 
uppmärksamhet. 31  Vidare använder Internet element med stor attraktionskraft exempelvis 
rörliga bilder, ljud och interaktivitet genom spel.32 Däribland finns det aktörer vars produkter, 
som i sig är en interaktiv marknadsföring på Internet, som syfte att förmå unga att genomföra 
köp som exempelvis i MD 2012:14 om Stardollz. 33 I De nordiska konsumentombudsmännens 
ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet framhålls att näringsidkare inte bör 
utforma marknadsföring som spel, heller inte integreras i spel eller avbryta spel genom 
reklaminslag.34 

2.1.5 Praxis 
Eftersom barn är att anse som en skyddsvärd grupp har följaktligen en utbredd praxis 
utarbetats, vilket konstateras nedan, för att utveckla god marknadsföringssed och skydda barn 
som mottagare av marknadsföring. 

Tidig praxis i enlighet med den äldre marknadsföringslagen (1970:417) har fastslagit förbud 
mot otillbörlig marknadsföring som tar sikte på att utnyttja barns godtrogenhet och naivitet 
genom mål MD 1972:13 om samlarbilder. 

MD 1972:13: Marknadsföringen bestod av en serie bilder, 405 st., som skulle klistras in i ett album. 

Marknadsföringen i sig var ett paket bestående av 6 oidentifierade samlarbilder. I marknadsföringen 

utfästes även att kompletteringsköp kunde göras direkt hos leverantören. Slumpmässiga bilder i paket 

av 6, med 405 olika motiv och en omöjlig beräkning av en komplett samlingsvärde vilket ett barn 

således inte förstår. 

                                                 
25 Hjelte Gudrun, Johansson Krister, Åbyhammar Marianne, Marknadsföringslagen i praxis, s 8 
26 Jfr. Jarlbro Gunilla, Barn och TV-reklam - http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/18_085-
092.pdf (2013-05-18) 
27 Jarlbro Gunilla, Children and Television Advertising: The Players, the Arguments and the Reseach 
during the period 1994-2000 
28 Jarlbro Gunilla, Barn och TV-reklam - http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/18_085-092.pdf, s 
90 (2013-05-18) 
29 Jarlbro Gunilla, Barn och TV-reklam - http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/18_085-092.pdf, s 
87ff (2013-05-18) 
30 Se kapitel 2.1.2 
31 Konstateras genom Nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på 
Internet, Svensson Carl Anders, mfl, Regelsamling i marknadsrätt §, s 65 
32 Svensson Carl Anders, mfl, Regelsamling i marknadsrätt §, s 65 
33 http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Bluffar/Appar/Forhindra-kop-i-appar/ (2013-05-18) 
34 Konstateras genom Nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på 
Internet, Svensson Carl Anders, mfl, Regelsamling i marknadsrätt §, s 57 
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MD 1972:13 om samlarbilder är det första fallet som understryker att marknadsföring riktad 
mot barn kräver särskild försiktighet. Även framställningar i bild behöver tas i beaktning då 
barn associerar bilden med verkligheten.  

MD 1979:24: Framställes en bild på ett barn som åker skateboard utan skyddsutrustning i reklam 

som marknadsför jeans. På grund utav framställningen, som uppmanar barn under 12 år att det är 

okej att åka skateboard utan skydd, kom MD att anse marknadsföringen som otillbörlig då den 

uppmanade till ett riskabelt beteende. 

Följaktligen, beträffande barns godtrohet, statueras ytterligare praxis i fall MD 1983:16 om 
serietidningar. Häri användes missvisande termen "helt utan kostnad", det vill säga gratis35, i 
samband med direktreklam riktad mot barn. 36 Även i fall MD 2012:14 om Stardollz, tas 
problematiken kring användandet av termer såsom "gratis" upp i reklam riktad mot barn.37 
Där befästs ytterligare en gång försiktighet i användandet av terminologin och krav på 
vederhäftighet. 

MD 1983:16: Skandinavisk Press Svenska Försäljnings AB försände direktreklam om försäljning av 

tidsskrifter. Bland annat reklam om serietidning riktad mot barn där introduktionserbjudande för 1 kr 

90 öre där konsumenten även förbinder sig till minst två ytterligare utgåvor av tidningen. I samband 

med prenumeration kan konsumenten erhålla vissa tilläggsvaror. I följebrevet från förlaget 

presenteras tilläggserbjudandena som "Olika festliga presenter", vari MD finner att "presenter" är att 

anse som gratis. Brist på vederhäftighet, bland annat riktad mot barn, är således förbjudna 

marknadsföringsåtgärder. 

Prejudikatet framhåller barns sämre förmågor som mottagare av marknadsföring och ger 
gällande rätt en längre räckvidd i efterföljandet av skydd för barnet som outvecklad individ. I 
fallet framkommer frågan om åldersgräns för direktreklam för första gången och kopplingen 
till vederhäftigheten vid användandet av termen gratis. 

I mål MD 1983:16 om Serietidningar finns bland annat yrkanden från KO att det förekommit 
direkt marknadsföring till barn under 16 år. I fallet hänvisas till ICC-koden att reklam inte får 
utnyttja barns "naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet". KO konstaterar även i sitt 
yrkande att direktreklam är en effektiv och påträngande reklamform som söker upp 
konsumenten i bostaden. Vidare framförs i yrkandet att barn har en sämre förståelse för 
reklamens syfte och har svårt att värja sig mot den. Enligt framställandet har företeelsen stridit 
mot branschpraxis på området och med detta som bakgrund anser KO att vända sig mot barn 
med direktreklam bör strida mot god affärssed. Motiveringen till valet av åldersgränsen, 16 
års ålder, är att barn under 16 år saknar rättslig handlingsförmåga enligt FB. MD bifaller KO:s 
yrkande om direkt reklam till barn under 16 år vilket därav blir framtida praxis. 

Med anledning av den dåvarande marknadsföringslagen (1995:459) kom ett nytt liknande fall 
av direktreklam riktad mot barn, MD 1999:26 om vitaminpreparat. I fallet var det framförallt 
Etiska nämnden för direktmarknadsförings (DM nämnden) påtryckningar, som baseras på 
bland annat ICC-koden, vilket genom det marknadsetiska argumentet motiverar detta som 
oetiskt enligt god marknadsetik genom ärende nr 86/1997 med hänvisning till just MD 
1983:16 om serietidningar. Det är förhållandet mellan den rättsliga handlingsförmågan och 
ICC-kodens regler för säljfrämjande åtgärder som motiverar detta ställningstagande. 
Marknadsdomstolen befäster DM nämndens åsikt och argumentation, genom praxis ifrån MD 

                                                 
35 Vidare har termen gratis upprepande gånger befästs att vara fri från motprestationer genom bland andra 
MD 1974:24, MD 1992:30, MD 1977:5 
36 Tornberg Daniel, Ladenfors Katarina, Medierätt 2, s 37 
37 MD 2012:14, p 161 
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1999:26 om vitaminpreparat, att ovan anförda bedömning av direktreklam till barn under 16 
år skall gälla även vid tillämpning av MFL. Därmed befästs praxis ytterligare. 

MD 1999:26 om vitaminpreparat. Idéköp har i ett direktadresserat säljbrev marknadsfört varor i en 

postorderkatalog samt ett vitaminpreparat till enskilda konsumenter. Marknadsföringen utfördes 

genom att varuprover i form av växtvitaminpreparat skickades ut till namngivna personer. Häri 

erbjöds förvärv av varor och produkter utan ytterligare ersättning eller till ett mycket lågt pris, utan 

att tydligt informera om produktens beskaffenhet. Det framkom att vitaminpreparatet var skadligt vid 

förtäring. Adressaterna var bland andra barn under 16 år. Därav ansågs förfarandet som otillbörligt. 

I fallet MD 2012:14 om Stardollz framkommer även yrkanden angående direkt 
marknadsföring riktad mot barn: 

MD 2012:14 Stardollz: Marknadsföringsåtgärder genom förevarande hemsida, som är en interaktiv 

spelsida, kom att anses som aggressiva och otillbörliga enligt marknadsföringslagen då sidan 

uttryckte "den stannar inte länge" och "innan det är för sent" tillsammans med upprepade, direkta 

köpuppmaningar även om mottagaren hade tackat nej. Då sidan utan samtycke lämnat direktreklam 

och uppmaning till köp mot barn och ungdomar bryter även marknadsföringen mot punkt 28 i den 

svarta listan. I marknadsföringen har termer som "gratis" använts i samband med betalningserlagd 

motprestation - jämförelsevis MD 1983:16 om serietidningar. 

Bedömningen om en affärsmetod är att betrakta som aggressiv bör göras med utgångspunkt 
från en helhetsbedömning av situationen vilket konstateras i MD 2012:14 om Stardollz.38 Här 
framställs även att försätta ett barn i en tidspressad situation som föranleds av att 
marknadsföringen betecknas som aggressiv då den i märkbar mån påverkar den underårigas 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.39 Därmed är detta ett ytterligare befäst exempel 
på en aggressiv marknadsföringsmetod. 

2.1.5.1 Säkerhet 
Även marknadsföring som inte är direkt riktad mot barn kan vara otillbörlig, enligt god 
marknadsföringssed, till förmån för barnet. ICC-koden reglerar genom artikel 18 att särskild 
försiktighet från säkerhetssynpunkt skall beaktas när reklam riktas mot barn.40 

ICC-koden artikel 18 understryker vikten av att särskilt beakta barns förmåga och framgå med 
försiktighet vid marknadsföring.  

Nationell reglering av marknadsföringssäkerhet mot barn fastställs genom praxis. MD 1989:1 
om växtnäringstabletter är praxis mot reklam och varuprov som visats utgöra en hälsorisk 
mot barn som kom att anses som otillbörlig. Faktumet är att om ett barn förekom i hushållet 
utgjorde nog skäl till att anse marknadsföringen som otillbörlig eftersom barnet skulle kunna 
komma i kontakt med substansen. 

MD 1989:1 Ett bolag som spridit direktreklam har marknadsfört varuprover bestående av 

växtnäringstabletter. Dessa tabletter kan innebära hälsorisker för barn som stoppar dem i munnen. 

Trots användning av varningstexter som "förvaras oåtkomligt för barn" kan inte MD frångå de facto 

att dessa hälsoskadliga tabletter riskerar att hamna i barns händer. 

För att ytterligare utveckla skyddet för barn som skyddsvärd grupp har praxis utarbetats 
genom 1996:7 om våldsskildring. Målet behandlar en ringa våldsskildring med barn som 

                                                 
38 Prop. 2007/08:115, s 146 jfr. MD 2012:14, p 151 
39 Som även framställs i 2012:14, p 152 
40 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 451 



11 
 

målgrupp. Då barn i ung ålder formas och inte tänker lika kritiskt som en vuxen person kan 
våld som framställs genom marknadsföring anses som normalt beteende. 

MD 1996:7: I marknadsföringen framställs en sko som saluförs trampandes på en mans ansikte, 

mannen är uppenbart inte road. 

MD biföll KO:s talan om att marknadsföring inte får framställas med bruk av våld i 
sammanhang där inslaget strider mot lag eller mot allmänna sociala normer. 

2.1.6 Institutioner 

2.1.6.1 International Chamber of Commerce 
Internationella handelskammaren grundades år 1919 och har sitt huvudsäte i Paris. 41 Idag 
består ICC av näringslivsorganisationer från 140 olika länder och betecknas som det globala 
näringslivets huvudorganisation. Sedan 1946 besitter ICC högsta konsultativa status hos FN 
vilket ger organisationen stor möjlighet till påverkan. 

ICC huvuduppgifter är att: 

• Främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens 
• Verka för harmonisering och förenkling av regler och 

rutiner i  internationell handel  
• Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska 

standarder 
• Lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom42 

 
Sedan 1930-talet har ICC haft en framträdande roll beträffande internationella etiska regler 
vid marknadsföring. ICC målar upp ramarna för hur företag skall agera på marknaden genom 
uppförandekoder43 inom affärsetik och marknadsföring.44 ICC-koden ”Regler för reklam och 
marknadskommunikation” används idag av domstolarna vid tolkning av MFL då reglerna 
beskriver förfaranden som anses strida mot god marknadsföringssed och spelar en betydande 
roll som normbildare.45 Idag klassas uppförandekoderna som rekommendationer och de är 
således frivilliga att följa och ingen överstatlig domstol tillämpar dem.46 I Sverige spelar dock 
ICC:s grundregler för reklam en avgörande roll som tolkningsunderlag i MD:s dömande 
verksamhet och har även bistått till utformningen av den svenska marknadsrätten såsom den 
är idag.47 

Till skillnad från MFL har ICC:s regelverk ett specifikt avsnitt gällande marknadsföring 
riktad mot barn: 

Artikel 18 5st: ”(...)utnyttja barns och ungdomars naturliga 
godtrogenhet eller deras bristande erfarenhet.” 

                                                 
41 Följande stycke baseras på http://www.icc.se (2013-04-29) 
42 Prop. 2007/08:115, s 76 
43 En överenskommelse eller en uppsättning regler som inte föreskrivs i en medlemsstats lagar och andra 
författningar om hur näringsidkare som förbinder sig att iaktta koden, ska förhålla sig till en eller flera 
angivna affärsmetoder eller inom en eller flera angivna branscher, Prop. 2007:08:115, s 75 
44 Prop. 2007/08:115, s 76 
45 Prop. 2007/08:115, s 76 
46 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 21 
47 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 55f 



12 
 

Artikel 18, 5st, 3p: ”skall vara utformad att dessa (barnen) klart 
kan särskilja den som ett sådant meddelande.” 

Artikel 18, 2st: ”(…)inte motverka positiva sociala beteenden, 
livsstilar och attityder” och ”innehålla direkta uppmaningar till 
barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar eller andra vuxna 
att köpa produkter åt dem.”48  

I ingressen till ICC-koden för reklam och marknadskommunikation som belyser den snabba 
utvecklingen som förekommer inom media, Internet, elektronisk media, spel, interaktiv radio 
och telefoni etc. I kombination med allmänhetens oro för skyddet av barn, riktas därför 
intresset mot nya regleringsformer. Vidare föreskrivs att det är: 

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikations ingress: 
”särskilt angeläget att de nya reglerna kommer till daglig 
användning som vägledning för alla som deltar i planering och 
utformning, spridning, normering eller kontroll av 
marknadskommunikation. Detta kan ske i förvissningen om att 
reglerna grundas på bästa tillgängliga expertkunskap.”  

2.1.6.2 Konsumentverket 
Konsumentverket innehar en central roll i kontrollen av den nationella marknadsföringen då 
Konsumentverket ingriper vid otillbörlig marknadsföring. 49  Konsumentverket är reglerat 
genom Förordning med instruktion för Konsumentverket (2009:607). Generaldirektören är 
Konsumentombudsman och driver konsumenters intressen i MD, Lag om 
Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister (2011:1211), samt ovan nämnda 
förordning. Konsumentverket är en förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har 
ansvar för att statens konsumentpolitik efterföljs.50 Utöver detta har Konsumentverket som 
uppdrag att hålla konsumenter välinformerade, se till att de inte utsätts för farliga produkter 
och att företag håller sig inom ramarna för marknadsföring. Dessutom skall Konsumentverket 
integrera konsumentaspekter i annan statlig verksamhet.51  

Konsumentverket arbetar för att, tillsammans med konsumenter, granska och bevaka den 
svenska marknaden, dess marknadsföring och avtalsvillkor.52  Vidare är Konsumentverket 
tillsynsmyndighet vad gäller produktsäkerhetslagen och lagen om säkra leksaker samt lagen 
om personlig skyddsutrustning.  

Följaktligen får Konsumentverket, inom verksamhetsområdet, meddela föreskrifter och 
allmänna råd.53 

2.1.6.3 Egenupprättade organ 
Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) är 
egenupprättade organ på näringslivets initiativ för att tillgodose att ICC-koden efterlevs på 
marknaden samt att upprätthålla en hög etisk standard. RO och RON svarar för prövning om 
reklam är oetisk eller på annat sätt strider mot god marknadsföringsetik.54 RO har inte någon 

                                                 
48 ICC-koden, Artikel 18 – Barn och ungdomar 
49 Tornberg Daniel, Ladenfors Katarina, Medierätt 2, s 52 
50 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 38 
51 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 38 
52 http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Sa-arbetar-vi/ (2013-05-14) 
53 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 39 
54 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 112 
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befogenhet att utdela sanktioner, utan istället ligger deras makt i att deras beslut publiceras på 
RO:s hemsida samt genom pressmeddelande vilket kan generera dålig publicitet för företaget 
om marknadsföraren inte följer ICC-koden.55 RO och RON har ersatt Marknadsetiska Rådet 
(MER) och Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) och tagit över 
ansvaret för deras dåvarande uppgifter, såsom hanterandet av frågor som berör god affärssed 
och gott affärsmässigt uppträdande inom ramen för näringslivets egenåtgärder.56 

  

                                                 
55 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 112 
56 SOU 2006:76, s 70 
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2.2 Internationell marknadsrätt 

2.2.1 Europeiska unionen 
Genom Sveriges medlemskap i EU år 1995, tidigare Europeiska gemenskapen, har 
marknadsrätten fått en alltmer europeisk prägel. På nationell nivå är marknadsrättens främsta 
syfte att säkerställa en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företagen på marknaden samt 
att skydda konsumenterna. På europeisk nivå tillkommer emellertid syftet att främja 
rörelsefriheten och ge en ökad integration av EU:s inre marknad.57 

2.2.2 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
Direktivet är ett maximidirektiv och ger i praktiken inte medlemsländerna något större 
utrymme för egna bestämmelser, området det omfattar brukar benämnas som 
fullharmoniserat.58 Direktivets främsta mål är att skapa en harmonisering av lagstiftningen 
inom gemenskapen för att frambringa gynnsammare förutsättningar för funktionen av EU:s 
inre marknad utan motstridande nationella lagstiftningar.59 

Genom minimidirektiv 60  har vissa direkta krav ställts på medlemsländernas nationella 
lagstiftningar för att dessa ska motsvara en viss standard inom marknadsföringsrätten.61 Att 
direkta krav har ställts upp motiveras med att marknadsföringsrätten, till skillnad från 
konkurrensrätten, på ett mer direkt sätt ansetts ha anknytning till samhandel med varor och 
tjänster. Harmoniseringen inom marknadsföringsrätten har således varit motiverad för att 
reducera risken för indirekta handelshinder för varor och tjänster.62 

2.2.2.1 Direktivets bakgrund 
Under början av 1990-talet inledde EU-kommissionen en utredning för att kartlägga sin 
framtida politiska strategi inom området affärskommunikation och utreda huruvida 
marknadsrätten var i behov av harmonisering.63 Resultatet av utredningen ledde till skapandet 
av Kommissionens Grönbok ”Affärskommunikation på den inre marknaden” 64. Utredningen 
konstaterade att de alltför skilda nationella lagstiftningarna kunde innebära ett hot mot den 
inre marknaden och därmed påbörjades arbetet mot harmonisering.65 Genom utredningen vars 
syfte var att ”(…)inleda ett omfattande offentligt samråd om den framtida inriktningen för 
konsumentskyddet inom EU”66 framgick att ”det krävs verkligen en rättslig ram för formellt 

                                                 
57 Bernitz Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s 27 
58 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, Introduktion till EU, s 49 
59 Jfr. Prop. 2007/08:115, s 54 
60 Direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam och senare direktiv 97/55/EG om jämförande reklam som 
ändrade direktiv 84/450/ till att även omfatta jämförande reklam 
61 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 20 
62 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 20 
63 Kommissionens Grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(96) 192 slutgiltig, 
Bryssel, s 4 
64 Kommissionens Grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(96) 192 slutgiltig, 
Bryssel 
65 Kommissionens Grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(96) 192 slutgiltig, 
Bryssel, s 17 
66 Kommissionens Grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(2001) 531 slutgiltig, 
Bryssel, s 2 
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samarbete mellan de offentliga myndigheterna för att bygga upp den inre marknaden för 
konsumenter”67 och därmed inleddes skapandet av Direktivet  (2005/29/EG)68.  

2.2.2.2 Direktivets syfte 
Direktivet eftersträvar att skapa ett övergripande regelverk i syfte att harmonisera 
medlemsländernas marknadsföringslagstiftningar samt fastställa ett högt och omfattande 
konsumentskydd. 69  Direktivet skall verka som ett allmänt ramverk och föreligger 
gemenskapsbestämmelser som reglerar specifika företeelser av otillbörliga affärsmetoder 
skall dessa ges företräde framför Direktivet föreskrifter.70 Direktivet är ett så kallat maximi- 
eller fullharmoniseringsdirektiv där medlemsländerna är skyldiga att verkställa Direktivets 
föreskrifter men ej utföra ingripanden som går längre än själva Direktivets föreskrifter. 
Direktivet överlåter till medlemsländerna att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförandet och ger även medlemsländerna friheten att använda passande terminologi och 
systematik så länge det avsedda resultatet uppnås.71 Medlemsländerna måste även gallra ut de 
nationella föreskrifter som strider mot Direktivet. 72  Domstolen avgjorde flera 
förhandsavgörande där man tydligt klargjorde att medlemsstaterna ej fick inskränka 
bestämmelserna i Direktivet, då det var ett fullharmoniseringsdirektiv och framlade 
”Direktivet innebär en fullständig harmonisering av dessa bestämmelser på 
gemenskapsnivå”. 73  Direktivet listar även upp 31 affärsmetoder som under alla 
omständigheter är otillbörliga genom dess bilaga den svarta listan.74 För Sveriges del ledde 
Direktivet till skapandet av vår nya Marknadsföringslag (2008:486). 

Utöver harmonierings- och konsumentsyftet återfinns ett antal motiv i Direktivets ingress som 
ligger till grund för Direktivets ändamål: 

Skäl 3; "Medlemsstaternas lagar om otillbörliga affärsmetoder 
skiljer sig mycket från varandra, vilket kan leda till märkbar 
snedvridning av konkurrensen och hindra den inre marknaden från 
att fungera smidigt" 

Skäl 4; "Dessa skillnader skapar ovisshet om vilka nationella 
bestämmelser som gäller i fråga om otillbörliga affärsmetoder som 
skadar konsumentens ekonomiska intressen och skapar flera hinder 
för näringsidkare och konsumenter. Dessa hinder medför ökade 
kostnader för företagen när de utnyttjar den inre marknadens 
friheter, särskilt i samband med saluföring, reklamkampanjer och 
säljfrämjande åtgärder över gränserna. De innebär också att 

                                                 
67 Kommissionens Grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(2001) 531 slutgiltig, 
Bryssel, s 18 
68 Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om 
ändring av rådets direktiv 84/450 och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7, 98/27 och 2002/65  
69 Prop. 2007/08:115, s 54 jfr. Skäl 1,2,3 i Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
70 Prop. 2007/08:115, s 54 
71 Prop. 2007/08:115, s 56 
72 Prop. 2007/08:115, s 57 
73 Dom den 23 april 2009 i de förenade målen C-261/07 och C-299/07,VTB-VAB NV mot Total Belgien, 
samt Galatea BVBA mot Sanoma Magazines Belgien NV; dom av den 14 januari 2010 i mål C-303/08 
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mot Plus Warenhendelsgesellschaft mbH; dom av 
den 30 juni 2011 i mål C-288/10, Wamo BVBA mot JBC NV och Modemakers Fashion NV samt dom av 
den 15 december 2011 i mål C-126/11, Inno NV mot Unizo m.fl.  
74 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 59 
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konsumenterna blir osäkra på sina rättigheter och att deras 
förtroende för den inre marknaden undergrävs" 

2.2.2.3 Direktivet tillämpningsområde 
Direktivet skall tillämpas på: 

2005/29/EG, Artikel 3:”(…) otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på det sätt som 
anges i artikel 5, före, under och efter en affärstransaktion som 
gäller en produkt”  

Situationer då affärsmetoder inte inverkar på konsumenters ekonomiska intressen omfattas 
inte av Direktivets tillämpningsområde vilket utläsas i artikel 1 i Direktivet. Vid nationella 
bestämmelser med syfte att skydda intressen som ej är av ekonomisk karaktär omfattas dessa 
bestämmelser ej av Direktivets tillämpningsområde, exempelvis förbudet mot barnreklam i 
RTL. Således ger detta medlemsstaterna möjligheten att nyttja mer restriktiva bestämmelser 
med syfte att värna om konsumenters hälsa, säkerhet och miljö.75  

2.2.3 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
14/3 2013 släpptes den första sammanställda rapporten som uppföljning av tillämpningen av 
direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder i enlighet med artikel 18 i förevarande 
direktiv.76 Dessutom skall Direktivet, enligt skäl 24, granskas för att se till att hindren för den 
gemensamma marknaden har motverkats, vilket också är Direktivets mål. 

Rapporten bygger på en remissrunda där enkäter skickades ut, under 2011-2012, till 
medlemsländerna och aktörer. 77  I undersökningen tillfrågades parterna om en 
helhetsbedömning av Direktivets funktion samt hur tillämpningen har fungerat. 

I den aktuella rapporten framkommer att det i flera medlemstater, i samband med 
införlivandet, förekommer felaktigheter av definitioner av exempelvis nyckelbegrepp och 
svårigheter med integrationen i rättssystemet.78 Detta på grund av nationella olikheter inom 
politiken, preferenser och rättssystemen. 79  Vidare utfärdades det i december 2009 ett 
arbetsdokument 80  för tillämpningen och genomförandet av Direktivet. Utöver detta, på 
Kommissionens initiativ, har en rättsdatabas online inrättats för vägledning till Direktivet.81 

I rapporten lyfts bland sakfrågor i Direktivet skydd för lättpåverkade konsumenter, enligt 
artikel 5.3, där barn kommer på tal. Häri konstateras än en gång att barn är en skyddsvärd 
grupp och erhåller skyddet genom punkt 28 i den svarta listan. Danmark tillsammans med 
Nederländerna uttrycker, genom remissvaren, att det finns ett problem med marknadsföring 

                                                 
75 Kommissionens riktlinjer för genomförandet/tillämpningen om direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 
2009, s 13 
76 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139 
77 Bland aktörerna återfinnes konsumentföreningar, konsumentcentrum (exempelvis Konsumentverket) 
och större aktörer från näringslivet 
78 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 6 
79 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 8 
80 Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
SEK(2009) 1666 
81 http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm (2013-05-14) 
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riktad mot barn och att det krävs en ytterligare reglering för att stödja det avtalsgrundade 
skyddet för barn på området82, vilket inte kan ske genom ändring av Direktivet.83  

I enlighet med remissvaren framgår det i rapporten att medlemsländerna uppger i allmänhet 
att användningen av Direktivet, med dess bilaga den svarta listan, är tillfredställande på 
nationell nivå. Däremot framkommer problem i verkställigheten i gränsöverskridande 
ärenden. Remissvaren påvisar det faktum att nationella myndigheter har svårt att, i praktiken, 
snabbt och verkningsfullt åtgärda gränsöverskridande, otillbörlig marknadsföring på grund av 
nationella jurisdiktioner.84 

För att undersöka verkställigheten genom Direktivet har kommissionen årligen kontrollerat 
efterlevnaden. Genom kontrollerna går Kommissionen tillsammans med rättstillämparna 
genom ett stort antal webbsidor för att se om webbsidorna följer EU:s 
konsumentlagstiftning.85 

Efter 18 månaders kontroller i olika branscher har cirka 2200 webbsidor kontrollerats och 
70% av webbsidorna har korrigerats eller stängts, då majoriteten var inriktade mot barn.86 
Vidare konstaterar rapporten att de fem föregående kontrollerna inom olika branscher har 
bidragit till en utgallring och förbättring av marknadsföringen genom Internet. 

Det har, enligt rapporten, visat sig att Direktivets breda karaktär och principgrundade 
bestämmelser har givit de nationella myndigheterna en möjlighet att värja sig mot de nya 
marknadsföringstjänsterna som florerar genom Internets alla marknadsföringskanaler. 
Framförallt har direktivbilagan, den svarta listan, givit en komplett ram för att komma åt 
otillbörliga marknadsföringsåtgärder. I rapporten konstateras att den svarta listan är ett 
effektivt verktyg för att stoppa förbjudna affärsmetoder.87 Den rättsliga utformningen är även 
lämplig för att följa med i utvecklingen av nya tekniker och metoder för marknadsföring.88 

Det krävs dock ytterligare och mer omfattande insatser till förmån för det goda 
konsumentskyddet. Sammanställningen av remissvaren tyder på att samarbetet mellan de 
nationella myndigheterna bör förbättras eller att gränsöverskridande ärenden inte hanteras på 
ett tillfredsställande sätt i nationell domstol.89  

Jfr: Om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av 
den 27 oktober 2004 om samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för konsumentskyddsstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete): 

                                                 
82 Jfr. Sveriges praxis genom MD om värnande av barn avtalsskydd för barn under 16 år; MD 1983:16 - 
KO mot Skandinavisk Press Svenska Försäljnings AB - och MD 1999:26 - KO mot Svensk-Norsk Idéköp 
AB 
83 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 13 
84 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 27 
85 http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm (2013-05-17) 
86 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 13 
87 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 29f 
88 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 29 
89 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 28 
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Rapport för förordningen om konsumentskyddssamarbete, s 9: "Det 
är fortfarande många myndigheter som inte aktivt använder 
samarbetsmekanismer som inrättas genom förordningen om 
konsumentskyddssamarbete" 

Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder drar slutsatsen genom ovan framförda citat att: 

"Trots att Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är den i särklass 
mest utnyttjade rättsliga grunden i ärenden om 
konsumentskyddssamarbete. Förekommer det få begäranden om 
handräckning som hänvisar till Direktivet med tanke på 
lagstiftningens övergripande och breda karaktär." 

Som konklusion framför rapporten att det i nuläget inte är motiverat att ändra i Direktivet och 
att det finns ett större behov av mer omfattande insatser för tillämpningen, både den 
gränsöverskridande problematiken och för nationerna, på grund av en inkonsekvent 
tillämpning av Direktivet.90 

2.2.4 ICC-kodens regler för reklam och marknadskommunikation  
Reglerna publicerades första gången år 1947 och har sedan dess genomgått flertalet 
revideringar. 91 Idag är grundreglerna tillämpliga på all sorts reklam för varor och tjänster. 
Syftet är att reglerna främst skall utnyttjas inom ramen för näringslivets egenåtgärder men 
även som vägledning och kunskapskälla på internationell nivå.  

Reglerna stadgar att reklam skall vara laglig, hederlig, vederhäftig och inte uppfattas som 
stötande.92 Den skall vara förenlig med näringslivets uppfattning med vad som representerar 
god affärssed samt utformas med vederbörlig känsla och socialt ansvar. Reklamen får ej heller 
utformas så att den kan rubba allmänhetens förtroende för reklamen. 

Vidare stadgar reglerna att reklamen inte får innehålla framställningar med ord och bild som 
strider mot vad goda seder anses kräva. 93  Reklamen får inte missbruka konsumenternas 
förtroende samt ej utnyttja konsumenters brist på kunskap eller erfarenhet. I övrigt finns 
särskilda bestämmelser gällande socialt ansvar, vederhäftighet, jämförelse, misskreditering, 
renommésnyltning, integritetsskydd, reklamidentifiering, reklam till barn och unga, obeställda 
varor och miljöansvar.  

Mer definierade regler om huruvida dagens etiska standard ser ut om marknadsföring mot 
barn genom Internet får utformas återfinnes i ICC-koden kapitel D, och framför allt D5 om 
etiskt ansvar, vilket redogörs för i kapitel 2.1.3 Marknadsföring riktad mot barn. 

2.2.5 Principer 
Det finns idag ett antal centrala principer som används inom marknadsrätten bland annat för 
att konstatera vilken rättsordning som skall tillämpas.  

                                                 
90 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 31 
91 Följande stycke bygger på SOU 2006:76, s 152 
92 Följande stycke bygger på SOU 2006:76, s 153 
93 Följande stycke bygger på SOU 2006:76, s 153 
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2.2.5.1 Effektlands- och etableringsprincipen 
På grund av Internets globaliseringsnivå och de marknadsföringsmöjligheter som kommer 
därav finns det beroende på förutsättningarna ett par grundläggande principer om vilket 
rättsordning som ska tillämpas. 

Effektlandsprincipen är en grundläggande princip i den svenska marknadsrätten och återfinns 
i förarbetsuttalanden och praxis från MD. 94  Principen innebär att mottagarlandets 
marknadsföringsregler tillämpas på marknadsåtgärden och således är reklam som är 
producerad i ett annat land, men som helt eller delvis riktar sig mot exempelvis en svensk 
publik omfattas av MFL. 95  Även om marknadsföring riktar sig till en internationell marknad, 
i vilken Sverige ingår, kan MFL anses vara tillämplig.96 Däremot är marknadsföringsåtgärder 
som härrör från Sverige men som riktar sig till utlandet ej omfattad av MFL, då de inte har 
någon effekt på den svenska marknaden.97 Huruvida marknadsföringen anses vara riktad mot 
en svensk publik skall avgöras genom en helhetsbedömning där följande faktorer tas i 
beaktande: språket, reklampublikation, den tilltänkta målgruppen och den faktiska 
spridningen av reklammediet. 98  Genom europeisk harmonisering har etableringsprincipen 
medverkat till att effektlandsprincipen har kommit att luckras upp då det numera finns två 
undantagsområden för denna princip. Undantagsområdena omfattar satellitsänd TV, enligt 
89/552 EG och 97/36 EG, och marknadsföring genom e-handelsföretag i enlighet med Lagen 
om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (2002:526) (e-
handelslagen), 3-5§§.   

3§: ”En tjänsteleverantör med annan etableringsstat än Sverige 
inom EES har rätt att, utan hinder av svenska regler inom det 
samordnade regelområdet, tillhandahålla tjänstemottagare i 
Sverige informationssamhällets tjänster” 

5§: ”Inom det samordnade regelområdet skall svensk rätt gälla för 
de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteleverantörer med Sverige som etableringsstat, även om 
tjänsterna helt eller delvis riktar sig mot tjänstemottagare i någon 
annan stat inom EES” 

Etableringsprincipen kan indelas i två element.99 Det ena innebär att varje medlemsstat skall 
tillgodose att näringsidkare följer gällande nationell lagstiftning på det harmoniserade 
området, vid gränsöverskridande situationer, i den medlemsstat näringsidkaren är etablerad i. 
Det andra innebär att medlemsländer får av skäl som inryms av det samordnade området, ej 
göra ingripande mot näringsidkare om denna är etablerad i en annan medlemsstat. 
Etableringsprincipen har till syfte att underlätta för näringsidkare att verka och agera på den 
inre marknaden och kunna erbjuda sina tjänster i hela gemenskapen utan hinder. För att 
näringsidkaren skall besparas arbetet att ta hänsyn till alla medlemsländers skilda 
lagstiftningar räcker det att näringsidkaren tar hänsyn till etableringslandets lagstiftning. Det 
är etableringslandet som svarar för övervakningen av de tjänsteleverantörer som verkar inom 
medlemsstatens gränser även om tjänsteleverantören enbart riktar sig till andra medlemsstater. 

                                                 
94 Jfr. Prop. 1970:57, s 92f och MD 1989:6 om Scanorama  
95 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 79f 
96 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 113 
97 SOU 2006:76, s 98 
98 Prop. 1970:57, s 92f jfr. MD 1989:6 om Scanorama 
99 Följande stycke bygger på SOU 2006:76, s 295 
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Etableringsprincipen innebär således att näringsidkarens omfattas av etableringslandets 
lagstiftning.  

Marknadsdomstolen, och Stockholms tingsrätt, är enligt effektlandsprincipen alltid behöriga 
att pröva marknadsföringen enligt svensk lag. Är dock näringsidkaren etablerad i Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet (EES-land) 100  skall ursprungslandsprincipen tillämpas och 
därmed det medlemslandets lagar. Undantag till denna huvudregel är motiverad då 
marknadsföringen riskerar att allvarligt inkräkta på: allmän ordning, folkhälsa eller 
konsumenters rätt. Nationella myndigheter besitter däremot inte befogenheter att ingripa på 
otillbörliga marknadsföringsåtgärder då näringsidkare är etablerad i annat EES-land. 101 
Nationella myndigheter kan istället uppmana etableringslandets myndigheter att utreda 
huruvida marknadsföringen är kompatibel med etableringslandets nationella lagstiftning. Om 
däremot etableringslandets nationella myndigheter inte ingriper, efter uppmaning, kan 
svenska myndigheter vidta åtgärder om bedömningen visar att det rör sig om ett hot av 
särskilda skyddsintressen. Det ska dock påpekas att ingripande av denna karaktär ska 
tillämpas restriktivt.  

Marknadsföring från länder utanför EES omfattas inte av etableringsprincipen. Således 
tillämpas effektlandsprincipen på dessa länder.102 Likvärdigt med effektlandsprincipen har 
även denna regel undantag. I Sverige har vi Opt-in principen vilken förbjuder aktörer i 
Sverige att skicka elektronisk marknadsföring till personer som inte i förhand beställt den, 
enligt MFL 19§.103 Denna regel är dock undantagen från e-handelslagens etableringsprincip. 
En svensk medborgare kan således skicka direktreklam till länder som inte har något förbud 
mot elektroniskt direktadresserad reklam. 

I ett flertal fall har en konfliktsituation mellan effektlands- och etableringslandsprincipen 
uppstått då principerna ställts mot varandra. I MD 2004:17 om MFLs tillämplighet hävdade 
svaranden att den svenska MFL ej vara tillämplig då etableringslandsprincipen var gällande 
enligt e-handelslagen 3§ då marknadsföringen skedde från en server belägen Danmark riktad 
mot svenska konsumenter. Marknadsdomstolen tog inte nämnvärt etableringslandsprincipen i 
beaktande, utan MFL blev tillämplig genom effektlandsprincipen utan en närmare motivering 
vilket har kritiserats av bland annat Lindskog som menar att MD:s inställning till MFL:s 
tillämplighet är oförenligt med e-handelslagens bestämmelser.104 

MD 2004:17: Marknadsföring av vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts vara 

otillbörlig då dessa utgör avkodningsutrustning vilket i Sverige är att anse som olagligt. Svaranden 

hävdade att svenska MFL ej var tillämplig. Istället skulle dansk lag tillämpas då det rörde sig om 

elektronisk handel, där ursprungsprincipen tillämpas, och då servern var belägen i Danmark var 

därav svenska MFL ej tillämpar.  

I MD 2000:19 och MD 2001:19 hävdade svaranden att svenska MFL ej var tillämplig på 
webbsidor på Internet. Detta eftersom konsumenterna själva gjorde ett aktivt val att söka upp 
webbsidorna och på så vis kom i kontakt med marknadsföringen. Dock menade MD att MFL 
blir tillämplig då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter inom 
näringsverksamheten. Vidare konstaterade MD att någon form av begränsning av MFL:s 

                                                 
100 EU+Norge+Schweiz+Island 
101 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 81 
102 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 81 
103 SOU 2006:76, s 95 jfr. Prop 2003/04:43, bet. LU16, rskr. 147 
104 Lindskog Patrik, Om e-handelslagens tillämplighet vid gränsöverskridande marknadsföring, SvJT 
2006, s 397 



21 
 

tillämplighet ej har aktualiserats beroende på vilken typ av medier som utnyttjas vid 
marknadsföringen. Därav avslog MD svarandens invändning. 
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2.3 Svensk Marknadsrätt 

2.3.1 Marknadsrätt allmänt 
Marknadsrätten är ett samlingsnamn för allmänna regler och är ett objekttomt skydd, det vill 
säga att det är ett visst agerande som förbjuds och inte objektet i sig, det vill säga produkten 
eller tjänsten som marknadsförs.105 Marknadsrätten benämns som: 

”Den del av rättsordningen som behandlar företagens verksamhet 
på marknaden. Innehåller ramregler för etablering, konkurrens, 
marknadsföring priser, avtalsvillkor mm.”106 

Marknadsrätten består således av flera olika lagar däribland de viktigaste MFL och 
konkurrenslagen (KL). Marknadsrätten är ett relativt ungt rättsområde och är till skillnad från 
många andra rättsområden inte influerad av något romerskt rättsarv.107 Rättsområdet är som 
Per Jonas Nordell uttrycker det, då den varken hör till civilrätten, straffrätten eller 
offentligrätten: 

”En udda figur i den svenska rättsordningen”108 

Marknadsrätten hänförs i överhängande del till offentligrätten då den reglerar myndigheters 
behörighet att begränsa företags agerande på marknaden men även civilrättsliga inslag såsom 
skadeståndstalan. 109  Man brukar dela in marknadsrättens kärnområde i två 
lagstiftningskomplex, konkurrensrätten och marknadsföringsrätten, där Marknadsdomstolen 
är den gemensamma nämnaren. Både marknadsföringsrättens och konkurrensrättens främsta 
syfte är att frambringa och upprätthålla effektiva konkurrensförhållanden på den svenska 
marknaden samt värna om konsumenternas intresse. 110  Till följd av marknadsrättens 
komplexitet då det ansågs vara nödvändigt med särskild kompetens för att utröna rättsläget, 
däribland ekonomisk sakkompetens upprättades Marknadsrådet 111 . 112  Ytterligare åtgärder 
vidtogs för att säkerställa upprätthållandet av MFL däribland inrättandet av 
Konsumentombudsmannen år 1971. Dennes uppgift är att svara för tillsynen av MFL, 
avtalsvillkorslagen och representera allmänheten i Marknadsdomstolen. 113  År 1973 
upprättades Konsumentverket som en central förvaltningsmyndighet å konsumenternas 
vägnar för att tillgodose och förbättra konsumenternas ställning på marknaden.114 

I Sverige regleras marknadsföringsrätten av såväl rättsliga som utomrättsliga regler. De 
rättsliga reglerna består av lagar, förordningar och praxis vilka vanligtvis är belagda med 
statliga sanktioner. De utomrättsliga reglerna utgörs av nationella- och internationella 
sedvaneregler, moralregler och andra etiska regler. Reglerna är inte belagda med statliga 
sanktioner men följs ändock i möjligaste mån av företagen. Den viktigaste källan för dessa 

                                                 
105 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 13 
106 Rembe Annika, Eklund Stephanie, Juridiska ord och begrepp, s 87 
107 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 13 
108 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 13 
109 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 13 
110 Prop. 2007/08:115, s 62 
111 En specialdomstol som upprättades år 1970 och är sista instans vid marknadsrättsliga tvister. Ändrade 
år 1973 namn till Marknadsdomstolen, SOU 2006:76, s 94  
112 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 14 
113 SOU 2000:29, s 374f  
114 SOU 2006:76, s 94 
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regler kommer från ICC-koden. ICC-kodens regelverk har fått ett brett internationellt 
erkännande som bedömningsstandard inom marknadsrätten vilket har resulterat i en 
harmoniering av rättsläget länderna sinsemellan. 115 

På grund av marknadsföringsrättens utformning kan den uppfattas som svåröverskådlig till 
följd av den spridning av marknadsföringsregler som återfinns i ett antal lagrum med 
variationer i tillsynsorgan, instansordningar och sanktioner.116 

2.3.2 Marknadsföringslagens tillämpning 
Syftet med Marknadsföringslagen (2008:486) är att skydda näringsidkare och konsumenter 
mot otillbörlig marknadsföring.  

MFL grundar sig i det EU-rättsliga fullharmoniseringsdirektivet: Direktiv otillbörliga 
affärsmetoder (2005/29/EG).117 Direktivet är framtaget till förmån för konsumenter som är 
mottagare av marknadsföringen.118 Till skillnad från Direktivet har de svenska lagstiftarna 
valt att gå ett steg längre i tillämpningsområdet. Direktivet skyddar enbart konsumenter som 
mottagare av reklam men Sverige skyddar alla mottagare av marknadsföring, således även 
näringsidkare.  

2005/29/EG artikel 1; Syfte: "(...)avseende otillbörliga 
affärsmetoder som skadar konsumenternas ekonomiska intressen." 

Jämförelsevis:  

MFL 1§: "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 tillämpas, enligt MFL 2§, 1p, på näringsidkares marknadsföring, både mot 
konsumenter och andra näringsidkare. MFL skyddar således alla, det vill säga mottagaren. 

MFL 2§, 1p: ”Näringsidkare som marknadsför eller själva 
efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet.” 

För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd omfattas av MFL tillämpar svensk rätt 
effektlandsprincipen, vilket innebär att om marknadsföring helt eller delvis har effekt på en 
svensk publik omfattas MFL, vilket förtydligas i kapitel 2.2.3.1. Effektlands- och 
Etableringsprincipen. 

För vad som är att anse som reklam är själva definitionen, som återfinns i propositionen 
2007/08:115, för vad som är marknadsföring, av central betydelse och den måste vara 
uppfylld för att MFL skall vara tillämplig. Definitionen kan ses e contrario utifrån 
Tryckfrihetsförordningens (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) perspektiv då dessa 
grundlagar väger tyngre än MFL, det vill säga att det som inte omfattas av ovanstående 
grundlagar är att ses som marknadsföring.  

                                                 
115 Följande stycke bygger på SOU 1993:59, s 154f  
116 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 110 
117 Prop. 2007/08:115, s 1 
118 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 26 
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Prop. 2007/08:115, s 111: ”Ingripande mot reklamåtgärder kan 
ske utanför TF och YGL i fall då åtgärderna är av utpräglat 
kommersiell natur, dvs. de har vidtagits i kommersiell verksamhet 
och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden 
till föremål(…)”119 

Citatet framhåller att den som genomför marknadsföring med en kommersiell verksamhet, 
kommersiellt syfte och har rent kommersiella förhållande till föremål är att anse som 
marknadsförare. Ett undantag till detta citat är det som faller under TF och YGL, exempelvis 
politisk reklam. I fallet uppfyller marknadsföringen inte alls eller endast delvis de uppställda 
kriterier som definierar marknadsföring. Således faller politisk reklam utan kommersiella 
syften utanför MFL. 

I propositionen framhålls även att reklam som är tveksamt tillämplig under TF eller YGL 
skall ges företräde under grundlagens skydd.120 Det gäller framförallt reklam som mer eller 
mindre är inkorporerad i texter som underkastas TF, exempelvis tidningsannonser eller 
debattinlägg.121 

Prop. 2007/08:115, s 57: ”Reklam förekommer ofta i tryckta 
skrifter, vilket alltså innebär att sådan marknadsföring i princip 
kan komma att omfattas av TF:s regler. Utanför TF:s syfte faller 
emellertid att skydda en näringsidkares ekonomiska intressen.” 

Även icke-kommersiella texter som i vanliga fall underkastas TF men ställs i samband med 
vara eller tjänst innehar således rent kommersiella förhållande till föremål och blir därmed per 
automatik underkastade MFL. Exempelvis MD 1987:27 om KO mot Radoninstitutet 
Pettersson Ekwall AB, där löpsedlar, som faller under TF, användes i samband med en 
annons. Därav är det kommersiella förhållandet uppfyllt och en text som tidigare omfattades 
av TF faller under MFL. 

Propositionen framhåller även att sådan marknadsföring som framställs i ovanstående utdrag 
är tillämplig på alla medium som riktas mot den svenska marknaden. Därmed även reklam 
genom Internet. Principen om marknadsföringslagens tillämplighet  befästs bland annat 
genom MD 2005:11 om MFL:s tillämpning, Sveriges Spannmålsodlare och Kooperativa 
förbundet ek. för. angående Änglamarksprodukter, och även genom ett liknande fall MD 
2007:31 om MFL:s tillämpning, Greenpeace Norden mot Vattenfall AB.122 

Lagen har således en generell utformning och är enligt propositionen tillämplig på all 
marknadsföring som verkar genom alla medier. 123  Utöver denna utformning med en 
omfattande generalklausul, som all reklam måste passera för att anses som tillbörlig, finns det 
direktiv och speciallagstiftning som reglerar särskilda områden, exempelvis RTL. MFL är 
således en ramlag. 

                                                 
119 Prop. 2007/08:115, s 111 
120 Prop. 2007/08:115, s 57 jfr. Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 65 
121 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 65 
122 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 68 
123 Prop. 2007/08:115, s 61 
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2.3.2.1 God marknadsföringssed 
I MFL finns det fyra generalklausuler med ett brett tillämpningsområde som har till syfte att 
omfatta många olika situationer.124 

MFL 5§, generalklausulen om god marknadsföringssed, är generellt utformad, innehåller 
materiellea regler och som övrig lagstiftning i MFL vilar på.125  Marknadsföring skall på 
marknaden upprätthålla god sed och marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed 
är, om den i märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, 
att anse som otillbörlig enligt MFL 6§.126 

Prop: 2007/08:115, s 69f: "God marknadsföringssed definieras 
som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att 
skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter. Med god affärssed avses i huvudsak det utomrättsliga 
normsystem som har utvecklats inom näringslivet, främst ICC:s 
grundregler för reklam, men även andra uppförande- och 
branschkoder." 

Vad som är att anse som otillbörlig marknadsföring enligt god marknadsföringssed framgår i 
MFL 7§ - aggressiv marknadsföring och 8§ - vilseledande marknadsföring samt även utförlig 
MD praxis.  

God yrkessed, är ett normsystem som utvecklats inom näringslivet främst genom ICC-koden 
och vedertagna normer är vidare begrepp som faller under god marknadsföringssed, som är att 
beakta enligt Propositionen för MFL.127  

God yrkessed definieras som: "Den nivå av fackmässighet och 
aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa 
gentemot konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis 
och/eller den allmänna principen om god tro i näringsidkarens 
bransch".128 

2.3.2.2 Genomsnittskonsumenten 
Genomsnittskonsumenten är den faktiska målgruppen för marknadsföringen. 

Genomsnittskonsumenten, enligt propositionen, är att anse som en referensram för: 
"(...)representative konsumenten ur den målgrupp som åtgärden riktas mot". Därmed är det 
upp till domstolen att tolka och fylla ut den hypotetiska gruppen genomsnittskonsumenter 
som åtgärden i sig riktar sig mot vilket även konstaterades i MD 2008:15 om Maglite.129 

Utifrån mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut skall den genomsnittlige 
konsumenten vara den mottagaren i den krets som reklamen faktiskt riktas mot och inte 
endast den tilltänkte mottagaren.130  Om marknadsföringen når allmänheten men samtidigt 
riskerar att förändra en viss grupps ekonomiska beteende anses den nämnda gruppen vara 

                                                 
124 Nordell Per Jonas, Marknadsrätten, s 59 
125 Prop. 2007/08:115, s 61 
126 Gerhard Peter, Norinder Henrik, Marknadsrättens grunder, s 20 
127 Prop. 2007/08:115, s 83 jfr. SOU 2006:76, s 209f 
128 Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, COM(2013) 139, s 12 
129 Prop. 2007/08:115, s 66 jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, p 18 
130 Prop. 2007/08:115, s 112 
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genomsnittskonsumenten.131 Genomsnittskonsumenten är normalt informerad samt skäligen 
uppmärksam och upplyst. 132  Terminologin skäligen uppmärksam och upplyst innebär att 
konsumenten innehar en normal fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap utan närmare 
kunskap om den vara eller tjänst som marknadsförs.133  

Det framhålles dock, jfr. ovan framställda om vilken grupp som påverkas, i SOU:n att, genom 
EG-domstolens rättspraxis, marknadsföring riktad mot barn bedöms affärsmetodens inverkan 
i relation till gruppens genomsnittliga medlem. 134  I målet Stardollz, MD 2012:14, har 
genomsnittskonsumenten fastställts genom en statistisk undersökning om vem som är det 
faktiska målet för marknadsföringen, det vill säga barn.135 Det är således inte den tilltänkta 
mottagaren utan den faktiska mottagaren av marknadsföringen som ska ses som 
genomsnittskonsument. 

Även om barn inte är målgruppen eller genomsnittskonsumenten av marknadsföringen 
presumeras ändock barnet att ta del av marknadsföringen av produkter som kan intressera 
dem och därmed omfattas av genomsnittskonsumentsbegreppet.136 

I målet Stardollz behandlar marknadsdomstolen genomsnittskonsumenten i en 
jämförelsesituation med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, skäl 18: 

MD 2012:14: Ingressen till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG: "Om en affärsmetod är särskilt riktad till en 
vis konsumentgrupp, exempelvis barn, är det önskvärt att 
affärsmetodens inverkan bedöms ur ett perspektiv som är 
representativt för den genomsnittlige konsumenten."137 

Därav statueras och befästs att marknadsföringen i fallet behandlas utifrån ett barns perspektiv 
om denne är den tilltänkta målgruppen och i fallet anses vara en skyddsvärd grupp i enlighet 
med ICC-koden, artikel 18.  

Ulf Bernitz belyser att en viss försiktighet bör tas i beaktandet vid tolkning av 
genomsnittskonsumenten. Detta då MFL har ett konsumentskyddande syfte och att man i 
tveksamma fall borde förhålla sig under genomsnittet för denna konsument i det enskilda 
fallet, då "stora konsumentgrupper har bristfällig kunskap och kännedom om marknadens 
förhållanden". I bedömningen av genomsnittskonsumenten har nämligen en viss stränghet 
uppkommit. 138 Vid vilseledande marknadsföring krävs det inte att framställningen är ägnad 
att vilseleda hela målgruppen utan endast en del av denna, dock skall den inte vara alltför 
obetydlig enligt MD 1972:9 om Astra Home Products. 

2.3.2.3 Transaktionstest 
För att pröva om marknadsföring strider mot god marknadsföringssed eller ej ska ett 
transaktionstest genomföras. Transaktionstestet består av två delar, 

                                                 
131 SOU 2006:76, s 200 jfr. 2005/29/EG, artikel 5.3 
132 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 155 
133 MD 2008:5 jfr. Bernitz Ulf, Svensk Marknadsrätt, s 117 
134 SOU 2006:76, s 202 
135 MD 2012:14 om Stardollz, p 116 
136 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/vara-omraden/reklam-
marknadsforing/Dokument/vagledning_mf_barn.pdf, s 3 (2013-05-12) 
137 MD 2012:14 Stardollz, p 115 jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, p 18 
138 Bernitz Ulf, Svensk Marknadsrätt, s 117 
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vederhäftighetsdelen/tillbörlighetsdelen och affärsbeslutsdelen. För att marknadsföring skall 
klara transaktionstestet måste båda delar i måttlig omfattning vara uppfylla. Allt i enlighet 
med generalklausulen, MFL 6§ och 8§, som ställer upp vad som är att anse som vilseledande. 
En marknadsföringsåtgärd som strider mot otillbörlighetsregleringarna, men som samtidigt 
inte påverkar mottagarnas affärsbeslut eller ekonomiska handlingsmönster, är inte att anse 
som otillbörlig marknadsföring.139 

Transaktionstestet är en prövning som, genom en analys av fallet, ser om marknadsföringen i 
sin helhet strider mot generalklausulen samt huruvida mottagarens affärsbeslut påverkas.140 

Genom transaktionstestet kan ett vederhäftighetskrav utläsas. För att marknadsföring skall 
anses vederhäftig skall bestämmelserna i MFL 8§ och 10§ om vilseledande marknadsföring 
vara uppfyllda. Påstådda produktegenskaper skall således vara vederhäftiga och bevisbara.  

MFL 10§ 1st & 3st: 

MFL 10§ 1st: 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. 

MFL 10§ 3st: En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig 
information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans 
näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även 
sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, 
obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. 

I enligt med MFL 7§ får inte en näringsidkare använda sig av aggressiva 
marknadsföringsmetoder. Den är mycket lik en generalklausul då det inte är givet för var 
gränsen för det tillåtna går och domaren ges således utrymme att tolka och tillämpa 
definitionen efter de sakliga omständigheterna.141  MFL 7§ kopplas till den svarta listans 
förbudszon inom aggressiv marknadsföring. Under någorlunda normala förhållanden är det 
framförallt påtryckningar som är ett vanligt objekt för aggressiv marknadsföring, likt 
direktreklam riktad mot barn, se MD 1983:16 om Serietidningar och MD 1999:26 om 
Vitaminpreparat.  

MFL 7§: En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv 
marknadsföring.  

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar 
trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt 
påtryckningsmedel.  

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i 
märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

MFL 7§ angriper aggressiv marknadsföring med hjälp av generalklausulen för god 
marknadsföringssed. 142  Dessutom vilar den på ICC-kodens regler om aggressiv 

                                                 
139 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 126 
140 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 127 
141 Prop. 2007/08:115, s 81 jfr. Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 179 
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marknadsföring.143 Vidare omfattas aggressiv marknadsföring av transaktionstestet sålunda 
den inte faller under förbudszonen. 

2.3.2.3.1 Affärsbeslut  
En viktig definition i MFL 3§ är affärsbeslut, som återfinns i MFL 6§. Affärsbeslutet är en av 
huvudkomponenterna i transaktionstestet som tillsammans med regleringarna om otillbörlig 
marknadsföring avväger om reklam i fråga strider mot god marknadsföringssed och således är 
att anse som otillbörlig. 

MFL 3§, 2st, Affärsbeslut: "Ett beslut som fattas av en konsument 
eller en näringsidkare om huruvida, hur och under vilka 
förutsättningar en produkt ska köpas, om hela eller delar av 
köpesumman ska betalas, om produkten ska behållas eller 
överlåtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband med 
produkten ska utnyttjas, oavsett om konsumenten eller 
näringsidkaren beslutar att handla eller att avstå från att handla." 

Affärsbeslutet är ett mycket brett begrepp som omfattar beslut och ageranden innan eller efter 
en rättshandling har genomförts.144  En påverkan på en konsuments affärsbeslut i negativ 
mening där denne kommer att fatta ett icke välgrundat affärsbeslut, anger propositionen att 
överträdelse som påverkar konsumentens affärsbeslut skall vara ägnad att leda till ett annat 
affärsbeslut än vad som annars skulle ha gjorts.145 Bland annat MD 2010:8 om Toyota vs. 
Volvo där påståendet "säkrast i världen" användes i marknadsföringen och ansågs otillbörligt 
då påståendet inte uppfyller vederhäftighetskravet i MFL. Påståendet påverkade mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut på så vis att påståendet föranledde vidare 
undersökning av produkten av mottagaren. All marknadsföring har, enligt definitionen som 
kommersiell, som avsikt att på något sätt påverka mottagarens affärsbeslut. Det är dock 
affärsbeslutets påverkan kombinerat med otillbörlig marknadsföring som tillsammans 
resulterar i att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed. 

SOU 2006:76 s 313: "Generalklausulen har ett vidsträckt 
tillämpningsområde. Den omfattar således marknadsföring och 
andra affärsmetoder som strider mot god marknadssed och som 
snedvrider konsumenternas ekonomiska beteende i direktivets 
mening." 

2.3.2.4 Reklamidentifiering 
I MFL:s bestämmelse om informationskravet, enligt MFL 9§, återfinnes en tvådelad 
bestämmelse som bygger på två rekvisit; vem som är avsändare och informationskravet. Det 
framgår enligt informationskravet att det tydligt skall framgå att det är reklam det rör sig om. 
Dessutom skall det tydligt framgå vem som är avsändaren, vem som svarar för 
marknadsföringen. 

MFL 9§: All marknadsföring ska utformas och presenteras så att 
det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.  

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för 
marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars 

                                                 
 

144 Prop. 2007/08:115, s 108ff jfr. Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 120 
145 Prop. 2007/08:115, s 108 jfr. SOU 2006:76, s 211 
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enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande 
framställningar.  

Andra meningen i andras stycket ger utrymme för bannerannonsering, behandlas i kapitel 
2.1.2, eftersom en banner är en portal till den verkliga marknadsföringen. Det är dock endast 
avsändarangivelsen som kan undantas genom denna regel då det fortfarande måste framgå att 
det rör sig om reklam. 146  I prop. 2007/08:115 diskuteras det om informationskravet har 
anledning att finnas kvar i stiftandet av den nya marknadsföringslagen. Anledningen till 
stiftandet av MFL 9§ är att tillsammans med remissvar i positiv bemärkelse av 
informationskravet, genom god yrkessed, framgår det av ICC-koden att annonsörens identitet 
bör framgå.147  

2.3.3 Lagstridighetsprincipen 
Lagstridighetsprincipen innebär att en marknadsföringsåtgärd som anger, eller på något vis 
ger intrycket av, att det kan vara lagligt att sälja en produkt som i själva verket är olaglig, 
alltid är att anse som otillbörligt.148 En marknadsföringsåtgärd får i övrigt inte vara olaglig, att 
den på så vis strider mot annan lag eller föranleder till brott och därmed automatiskt strider 
mot god marknadsföringssed.149 Idag är lagstridighetsprincipen så självfallen och välgrundad i 
den svenska rätten att den inte ansetts vara i behov av att vara lagfäst.150 

Prop. 2007/08:115 med anledning av lagstridighetsprincipen: 
”(…)ett uttryck för konsumenter att inte behöva utstå lagstridiga 
åtgärder eller att vilseledas att själva vidta lagstridiga 
åtgärder”.151 

2.3.4 Radio- och TV-lagen 
Marknadsföring i TV regleras genom Radio- och TV-lagen (2010:969) och grundar sig i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 89/522/EEG om audiovisuella tjänster (AV-
direktivet). 152  AV-direktivet är ett minimidirektiv vilket öppnar upp möjligheten för 
medlemsländerna att inom nationens jurisdiktion stifta om striktare och mer detaljerade 
bestämmelser.153 Sverige har i vissa hänseenden infört mer långtgående bestämmelser än vad 
AV-direktivet föreskriver bland annat då det kommer till barn och TV-reklam. 154 
Motiveringen till Sveriges relativt restriktiva syn på marknadsföring riktad mot barn beror till 
stor del på TV:s genomslagskraft och attraktionskraft i kombination med barns brist på kritisk 
granskning samt oerfarenhet.  

I TV förekommer ett så kallat barnreklamförbud vilket innebär att reklam i en TV-sändning 
inte får syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Ytterligare bestämmelser 

                                                 
146 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 97f 
147 Prop. 2007/08:115, s 83 
148 Prop. 2007/08:115, s 77 
149 Prop. 2007/08:115, s 77 
150 Prop. 1994/95:123, s 43 jfr. Kapitel 2.1.4 
151 Prop. 2007/08:115, s 77 
152 Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG den 3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster, direktivet om audiovisuella medietjänster 
153 Prop. 2009/10:115, s 103 
154 Direktiv 89/522/EEG om audiovisuella tjänster artikel 22 jfr. Prop. 2009/10:115, s 103 
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reglerar huruvida reklam i eller i samband med program som vänder sig till barn får 
framställas.155 I RTL:s 8:e kapitel återfinns totalförbudet: 

RTL 8 kap. 7§ 1st: Reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och 
beställ-tv får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn 
under tolv år. 

RTL 8 kap. 7§ 2st: I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte 
förekomma omedelbart före eller efter ett program eller en del av 
ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 

RTL 8 kap. 8§: I reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-
tv får det inte förekomma personer eller figurer som spelar en 
framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till 
barn under tolv år. 

Det är även förbjudet att sända sådana program där det förekommer produktplacering som i 
huvudsak vänder sig till barn under 12 år. 156  I likhet med AV-direktivet framställer 
propositionen bestämmelser som förbjuder reklam som kan skada den fysiska, mentala och 
moraliska utvecklingen hos minderåriga. 157  I övrigt måste TV-reklam hålla sig innanför 
MFL:s gränser med krav på bland annat god marknadsföringssed.158 

I RTL tillämpas etableringsprincipen, i radio och TV-sammanhang oftast benämnd som 
etableringsprincipen, vilket stadgas ibland annat skäl 7 och 27 i AV-direktivet. Principen 
innebär att näringsidkaren är omfattad av den medlemsstat lag som denne är etablerad i.  

Frågan huruvida Sveriges barnreklamförbud är kompatibelt med EU-rätten ställdes på sin 
spets i mål C-34 & 35/95 om De Agostini. I målet hade De Agostini via satellitsänd TV 
marknadsfört en tidning om dinosaurer som huvudsakligen riktat sig till barn vilket inte är 
förenligt med RTL:s totalförbud i 8 kap. 7§. AV-direktivet hindrade mottagarlandet genom 
tillämpning av etableringsprincipen, att under några omständigheter tillämpa nationella 
bestämmelser likt förbudet mot TV-reklam riktad mot barn vilket skulle medföra en förbjuden 
sekundärkontroll av TV-utsändningar hos mottagarstaten och därmed motverka återsändning 
trots om ingripandet enbart förekommer gentemot annonsören. Detta hindrade dock inte 
Sverige att upprätthålla sitt nationella förbud mot barnreklam. EU-domstolen rättfärdigade 
handlandet och motiverade att AV-direktivet inte hindrade mottagarlandet att med stöd av 
nationell lagstiftning ingripa mot en annonsör till följd av vilseledande TV-reklam förutsatt att 
ingen diskriminering uppkommer.159 

I propositionen till MFL föreskrivs huruvida reklamförbudet riktad mot barn i radio och TV ej 
omfattas av Direktivets om otillbörliga affärsmetoders tillämpningsområde, då förbudet i 
huvudsak motiverats av andra skäl än sådana som kan hänföras till konsumentkollektivets 
ekonomiska intresse. Syftet har istället grundats på att barn inte skall utsättas för 
kommersiella budskap som barn normalt ej kan ta till sig kritiskt och förstå innebörden av. 
Särskilt i ett medium med sådan genomslags- och attraktionskraft som TV besitter. I 
beaktande av barns begränsade erfarenhet och brist på kritisk granskning kan 
marknadsföringen förändra barns värderingar och attityder vilket vidare har ett direkt 

                                                 
155 Prop. 2009/10:115, s 91 
156 Prop. 2009/10:115, s 153f jfr. RTL 6kap, 2§, 2st 
157 Prop. 2009/10:115, s 143 
158 Prop. 2009/10:115, s 143 
159 Svensson Carl Anders, mfl, Praktisk Marknadsrätt, s 30f 
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samband med barns psykiska hälsa och välbefinnande. Även det faktum att reklam påverkar 
barns syn på könsroller, etniska- och kulturella skillnader som reklam ofta tenderar att 
manifestera. Risken att barn påverkas negativt av reklam genom förstärkta upplevelser av 
social och ekonomisk utsatthet är även den överhängande.160 Således omfattas inte förbudet 
mot reklam riktad mot barn av Direktivet då skyddet i övervägande del hänför sig i till 
konsumentskyddet och inte konsumentkollektivets ekonomiska intresse.  

Då etableringsprincipen enligt huvudregeln ska tillämpas inom RTL förekommer viss 
problematik då kanalerna istället sänder från utlandet. AV-direktivet möjliggör för en fri 
rörlighet för TV-sändningar inom den inre marknaden förutsatt att sändningarna förhåller sin 
inom ramen för direktivet. AV-direktivet stadgar bland annat ett förbud mot att rikta direkta 
köpuppmaningar till barn eller uppmana barnen att övertala föräldrarna till köp. Reklam får ej 
heller vara vilseledande och utnyttja barns godtrogenhet och oerfarenhet.161 Dock förekommer 
det inte något totalförbud mot reklam riktad mot barn under 12 år vilket öppnar upp för 
möjligheten att kanalerna istället sänder från exempelvis England där inte lika stränga 
bestämmelser förekommer då det kommer till barnreklam. 

  

                                                 
160 Prop. 2007/08:115, s 130f 
161 Prop. 2009/10:115, s 143f 
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3 Analys  

Analysen har för avsikt att undersöka huruvida det finns anledning till en strängare 
lagstiftning inom marknadsföring riktad mot barn genom Internet. För att besvara denna fråga 
behöver följande frågeställning utredas: Är nuvarande lagstiftning tillräcklig eller kan ett 
fördjupat skydd likt RTL vara motiverat? 

De kommersiella påtryckningarna från marknadens aktörer i samhället ökar för både vuxna 
och barn. Parallellt med samhällsutvecklingen utvecklas även nya marknadsföringskanaler 
och det blir allt svårare för konsumenter att distansera sig från kommersiella påtryckningar. 
Marknadsförarna kan numera nå mottagarna genom e-post, mobiltelefoner, webbsidor, 
gratistidningar och så vidare, vilket får till följd att mottagarna är ideligen utsatta för reklam. 
På grund av den uppsjö av reklambudskap som genomsyrar samhället och dess stora förmåga 
att påverka konsumenter är det viktigt att det finns regleringar för marknadsföringens 
förfarande. Vi har i kapitel 2 redogjort för de regleringarna som finns att tillgå då det kommer 
till marknadsföring riktad mot barn genom Internet, både på internationell- och nationell nivå. 

Enligt proposition till marknadsföringslagen (1970:417) framgår att marknadsföring som helt 
eller delvis riktas mot svensk publik skall omfattas av MFL, vilket även konstaterades i MD 
1989:6 om Scanorama. Vidare konstateras i MD 2000:8 om Bodion att det är oväsentligt 
vilket medium marknadsföringen förekommer inom, då det inte finns någon begränsning då 
det kommer till MFL:s tillämplighet, således omfattas även Internet. Internet är ett relativt 
nytt fenomen och ett massivt multimedialt interaktivt medium vilket kan generera en stor 
attraktionskraft och påverkansgrad. Viktigt att notera är att en inskränkning av TV:n som 
marknadsföringskanal har stiftats genom RTL där direktreklam förbjuds med syfte att fånga 
uppmärksamheten hos barn under 12 år. Tillika beblandas internetmarknadsföringen med 
interaktivitet vilket talar för att en liknande inskränkning kan motiveras då samma 
problematik men i större omfattning förekommer idag. Genom Internet ställs 
reklamidentifieringen på sin spets då barn har en begränsad förmåga att förhålla sig kritisk till 
reklamen. Vidare är all verksamhet på Internet, avsiktligt eller oavsiktligt, en 
gränsöverskridande företeelse där MFL:s nationella tillämplighet prövas. På grund av 
Internets multimediala karaktär öppnas således nya marknadsföringskanaler att utnyttja, vilket 
tänjer på gränserna för vad som omfattas av tillbörlig marknadsföring. Dessa problem som 
aktualiseras är i behov av undersökning för att svara på frågan om huruvida nuvarande 
lagstiftning ger tillräckligt skydd för barn. 

Vidare kommer analysen att gå igenom de rättsliga regler som befäster ramen för skyddet av 
barn genom marknadsföringsrätten. Fortsättningsvis kommer vi att i analysen utreda var i 
denna problematik ligger och om det behövs speciallagstiftning på området. Därefter kommer 
en mer djupgående analys genomföras på de ovan framställda problematiseringarna som tar 
upp frågan om MFL:s räckvidd, med anledning av otillbörlig marknadsföring, samt 
komparationen till RTL. Avslutningsvis behandlas framställd och analyserad information och 
återkopplas till frågeställningarna och konkluderas genom avslutningen.  

Gällande rätt och rättsreglernas koherens 

Marknadsföringsrätten utgörs av både rättsliga och utomrättsliga regler där de rättsliga 
reglerna utgörs främst av EU-regler och MFL. De utomrättsliga reglerna utgörs av 
internationella sedvaneregler, moralregler och andra etiska regler, vilka framställs av bland 
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annat ICC, FN och RO. Dessa rättsetiska organisationer har stor betydelse för tolkning och 
tillämpning av de utomrättsliga reglerna, se MD 1999:26 om Vitaminpreparat, då de rättsliga 
reglerna på området främst utgörs av generalklausuler vilka möjliggör för en bred tolkning, 
bortsett från svarta listan. Att få ett grepp om de marknadsföringsregler som finns att tillgå 
kan uppfattas som svåröverskådligt, till följd av den spridning av marknadsföringsregler som 
återfinns i ett flertal lagar med olika tillsynsorgan, instansordningar och sanktioner. Detta kan 
vara en bidragande faktor till den stora mängd otillbörlig marknadsföring som förkommer 
idag då näringsidkare kan ha svårt att orientera sig bland alla lagrum och veta hur ett 
tillbörligt agerande på marknaden ska gå till. Den breda utformningen, där regleringar genom 
praxis staplas utefter att nya problem dyker upp kan tänkas vara en motivering till en 
omarbetning och torde tala för en mer komprimerad marknadsföringsrätt. 

ICC-koden framställer tydliga argument och regler för varför barn är att anse som en 
skyddsvärd grupp genom artikel 18 i avdelning 1, samt med fördjupning genom 
onlinereglerna i avdelning D, framför allt D5 då denna avdelning specifikt tar sikte på 
Internet som medium. ICC-koden ligger till grund för Direktivet, däri förekommer 
bestämmelser i skäl 18 som värnar om barn som skyddsvärd grupp. Därutöver innehåller dess 
bilaga den svarta listan en bestämmelse som uttryckligen förbjuder direkt marknadsföring 
som uppmanar barn till köp, eller uppmanar att övertala vuxna till köp, i enlighet med p 28. 
Den svarta listan är ett väldigt effektivt verktyg för rättstillämparna då fall som anses strida 
mot listan är direkt otillbörligt. Sveriges marknadsföringslagstiftning är direkt knuten till 
Direktivet genom dess krav på fullharmonisering och eftersom MFL 4§ direkt hänvisar till 
den svarta listan. Det framkommer inte ett uttryckligt skydd i MFL för barn som skyddsvärd 
grupp. Däremot definieras skyddet genom propositionen och det utförliga praxis som 
utvecklats utefter att nya problem aktualiserats, vilket har format dagens goda 
marknadsföringssed.  

MD 1972:13 om Samlarbilder var ett av de första målen MD behandlade i ämnet om barn 
som skyddsvärd grupp där särskild beaktning angående barns godtrogenhet aktualiserades. 
Ytterligare praxis har fortsättningsvis befäst förbudet mot utnyttjandet av barns godtrogenhet. 
Vidare tillkommer bestämmelser genom ICC-koden enligt artikel 18 som understryker vikten 
av att inte utnyttja nämnda egenskap. Därefter har en rad rättsfall fram till idag understrukit 
krav på vederhäftighet och försiktighet i allmänhet med framförallt användandet av lockande 
termer såsom gratis i, exempelvis MD 1983:16 om Serietidningar och MD 2012:14 om 
Stardollz. Vidare är MD 1983:16 om Serietidningar och MD 1999:26 om Vitaminpreparat av 
särskild betydelse samt banbrytande i sitt slag då barns verkliga skydd definierades genom 
nämnda praxis. I båda fallen befästs vilken ålder som skall anses vara tillbörligt att tidigast 
skicka direktreklam till barn. Åldern kom att bli 16 år med anledning av att den som är under 
16 år saknar rättshandlingsförmåga. Vilket innebär ingen laglig möjlighet att ingå bindande 
avtal, åta sig skyldigheter etc. och därav är det inte acceptabelt att rikta direktreklam till barn.   

Propositionen för MFL framhåller att genomsnittskonsumenten är en referensram för 
mottagaren av marknadsföringsåtgärden. Begreppet genomsnittskonsument ska inte tillämpas 
statiskt, på så vis att då en affärsmetod riktas till en specifik målgrupp ska bedömningen göras 
ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga mottagaren inom denna 
konsumentgrupp, vilket stadgas i skäl 18 i Direktivet samt konstateras av MD i mål MD 
2008:15 om Maglite. Vidare konstateras i mål MD 2012:14 om Stardollz, att det genom 
tolkning och utfyllning, är viktigt att utföra en analys av besökare och användare i det vid 
enskilda fallet, vilket ger en korrekt tolkning av den faktiskt statistiska 
genomsnittskonsumenten. Det är därmed denne genomsnittskonsument som beaktas. 
Konsumentverket konstaterar även att barn som genomsnittskonsument har ett särskilt skydd 
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samt att barn alltid ska beaktas vid marknadsföring även om de inte är den tilltänkta eller den 
faktiska mottagargruppen. Marknadsföring ska nämligen alltid beakta viss försiktighet då barn 
kan komma att ta del av innehållet. Det är framförallt med anledning av att marknadsföringen 
kan påverka och intressera ett barn även om denne inte för ett affärsbeslut. Skyddet för barn 
som genomsnittkonsument uttrycks i målet Stardollz där MD hänvisar till Direktivet skäl 18 
som grundar sig i ICC-koden. Ulf Bernitz belyser att en viss försiktighet bör tas i beaktandet 
vid tolkning av genomsnittskonsumenten, detta då MFL har ett konsumentskyddande syfte 
och att man i tveksamma fall borde förhålla sig under snittet för genomsnittskonsumenten i 
det enskilda fallet, då stora konsumentgrupper har bristfällig kunskap och kännedom om 
marknadens förhållanden. Därmed befästs barns skydd som genomsnittskonsument ytterligare 
genom en bred tillämpning av gällande rätt. 

Komparation med RTL  

Den teleologiska tolkningen av RTL:s proposition framhåller att barn behöver ett lagstadgat 
skydd då det kommer till TV-reklam, genom bestämmelserna i RTL 8 kap. 3-4§§ med 
anledning av att barn som grupp anses vara mycket påverkningsbara och en skyddsvärd 
grupp. När lagen stiftades ansågs den dåvarande marknadsföringslagen inte inge ett 
tillräckligt skydd för mottagarna. TV är ett medium med stor attraktionskraft där 
näringsidkare med enkelhet kan nå ut till ett stort antal mottagare. När Direktivet 
implementerades i svensk lagstiftning motiverades i propositionen för MFL att Direktivet inte 
skulle komma att omfatta förbudet mot barnreklam i RTL. Detta eftersom syftet med förbudet 
ej kunde hänföras till att endast omfatta konsumentkollektivets ekonomiska intresse och föll 
därmed utanför Direktivets tillämpningsområde. Syftet med en strängare reglering för 
barnreklam genom TV motiveras dels till följd av TV:ns genomslagskraft men även att barn 
är lättpåverkade till följd av deras godtrogenhet, oerfarenhet och brist på kritisk 
granskningsförmåga. Med hänsyn till dessa egenskaper kan marknadsföring prägla barns 
värderingar och attityder och därigenom påverka barns psykiska hälsa och välbefinnande. 
Särskilt då marknadsföring ofta manifesterar könsroller, etiska- och kulturella värderingar. 
Skälen för förbudet beror således inte på konsumentkollektivets ekonomiska intresse utan 
motiveras av dess konsumentskyddande syfte. Därav kvarstår förbudet att rikta reklam mot 
barn i TV. Med facit i hand, efter stiftandet av RTL, kan frågan ställas om lagen verkligen 
uppnått den effekt som var dess syfte vid stiftandet med anledning av att lagen är möjlig att 
kringgås genom etableringsprincipen. Genom principen är det svårt att upprätthålla våra 
svenska värderingar för vem som behöver skyddas från otillbörliga affärsmetoder. 
Konklusionen av detta är att en lagstiftning för skydd av barn mot marknadsföring på Internet 
eventuellt inte är den optimala lösningen, då lagen kan kringgås genom EU-rättsliga principer. 
Vidare kan frågan ställas om liknande resultat kan ha uppkommit genom praxis, vilket 
nuvarande utveckling av marknadsföringslagen tenderar att påvisa. Genom ovanstående 
resonemang ifrågasätter vi nödvändigheten av instiftandet av det uttryckliga skydd för barn 
under 12 år genom RTL då nuvarande utveckling inom Internetområdet påvisar en 
självreglering genom praxis. 

De Nordiska Konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på 
internet, framhåller bland annat att näringsidkare inte bör utforma marknadsföring som spel 
vilket är vanligt förekommande enligt Konsumentverket. Anledningen till denna ståndpunkt 
angående nämnda förfarande är att det försvårar reklamidentifieringen för barn. Problemet på 
Internet är mer avancerat än det som förekommer på TV i beaktande av interaktiviteten kontra 
TV:s mer enkelspåriga utformning. Därmed kan en jämförelse göras med anledning av barns 
förhållande till reklamidentifieringen. Reklamidentifieringen är som tidigare diskuterats och 
framförts genom Gunilla Jarlbros rapport om Barn och TV-reklam, tillsammans med en 
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jämförelse som framställes i Jarlbros rapport, av ett antal rapporter på samma område, att 
ämnet är ett tydligt problem. Enligt Jarlbro kretsar problematiken kring själva förståelsen hos 
barn för vad som är reklam och vad som är underhållning. Dessutom framhåller Jarlbros 
forskning att det råder oenighet för vid vilken ålder barn kan skilja på redaktionella och 
kommersiella budskap. Genom reklamidentifiering som problem för en gemensam 
mottagargrupp kan samma slutsats appliceras då det kommer till Internet och gränsdragningen 
för när kommersiella budskap beblandas med underhållning på Internet. Det torde därav tala 
för att marknadsföring som integreras med underhållning då genomsnittskonsumenten är barn, 
borde anses som otillbörlig. 

MFL blir tillämplig på marknadsföringsåtgärder som helt eller delvis riktar sig till en svensk 
publik, vilket inte uttryckligen framgår i lagtext men konstateras i prop. 1970:57 samt i praxis 
MD 1989:6 om Scanorama. Dock har europeisk harmonisering bidragit till att 
effektlandsprincipen delvis har kommit att luckrats upp genom e-handelslagen samt vid 
satellitsänd TV, då etableringsprincipen i första hand ska tillämpas. Det är således inte 
Internet som medium som avgör lagval och jurisdiktion utan istället får svaren sökas i regler 
och principer för vart enskilt rättsområde. MD har i ett flertal fall ställts inför problemet då det 
kommer till MFL:s territoriella tillämplighet. Effektlandsprincipen kan, om 
tjänstetillhandahållaren är etablerad inom EU, komma i konflikt med etableringsprincipen i e-
handelslagen som i exempelvis MD 2004:17 om KeyCard. För att avgöra huruvida en 
marknadsföringsåtgärd helt eller delvis ska anses vara riktad till en svensk publik måste en 
helhetsbedömning göras med beaktande av språk, reklampublikation, tilltänkta målgruppen 
och den faktiska spridningen av reklammediet vilket framgår i prop. 1970:57 samt 
konstaterades bland annat i MD 2000:8 om Bodion. Vid gränsöverskridande marknadsföring 
blir således en helhetsbedömningen ytterligare ett led i bedömningsprocessen att ta hänsyn 
till. Problematiken medför inte bara ett ställningstagande om lagval utan även jurisdiktion, 
således vilket lands myndigheter som har rätt och skyldighet att övervaka verksamheten. I 
Kommissionens utvärderingsrapport konstateras att det är en utmaning för rättstillämparna att 
reagera snabbt och effektivt till följd av de begränsningar som de olika jurisdiktionerna 
medför samt att medlemsstaterna är begränsade då de tillgängliga resurserna är knappa. För 
att förhindra otillbörlig marknadsföring över gränserna krävs ett effektivt samarbete mellan de 
nationella myndigheterna. Dock framgår det i Kommissionens utvärderingsrapport att det 
fortfarande är många myndigheter som inte aktivt använder de samarbetsmekanismer som 
ställts till medlemsmyndigheternas förfogande genom förordningen om 
konsumentskyddssamarbete. Detta trots att Direktivet i särklass är den mest utnyttjade 
rättsliga grunden då det kommer till konsumentskyddssamarbete. Kommissionen ska 
fortsättningsvis inta en tydligare roll för att stödja och intensifiera insatserna för att öka 
samverkan mellan de nationella myndigheterna och på så vis angripa problematiken om 
gränsöverskridande marknadsföring.  

Avslutande resonemang 

Är nuvarande lagstiftning tillräcklig eller kan ett fördjupat skydd likt RTL vara motiverat? 

Då MFL, med god marknadsföringssed, vilar på Direktivet som i sin tur är en fördjupning av 
det internationella EU-samarbetet, är dess faktiska tillämpning av betydelse. Bestämmelserna 
i Direktivet utformades principiellt för att regelverket skulle vara av flexibel karaktär och 
anpassningsbar inför nya marknadsföringstekniker, försäljningsmetoder och produkter. Vidare 
rapporterar Kommissionen att nuvarande internationell lagstiftning är tillräcklig genom 
Direktivet och dess bilaga den svarta listan, då den är ett verktyg av hög potential. 
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Kommissionens första utvärdering om tillämpningen av Direktivet och vilken effekt 
Direktivet genererat visar att det föreligger problem då det kommer till en enhetlig och 
konsekvent tillämpning av Direktivet på det internationella- och nationella planet. 
Anledningen till den skilda tillämpningen beror framförallt på fundamentala olikheter mellan 
nationerna, såsom olikheter inom politiken, preferenserna och rättssystem. Men även till följd 
av bristfälliga riktlinjer, otillräckliga definitioner av nyckelbegrepp samt otillräcklig 
information om hur Direktivet ska tillämpas. Kommissionen har till fördel för tillnärmningen 
av Direktivet arbetat fram en rättsdatabas med omfattande exempel och rättsfall för att 
underlätta efterlevnaden för de nationella legislativa makterna som ovan nämnts. 

Direktivet har, som ovan framställts, inte uppnått sin fulla potential och effekt.  Med tiden 
kommer rättstillämparna kunna agera effektivare och mer verkningsfullt utifrån den svarta 
listan. Det är dock avgörande att alla medlemsstater tolkar villkoren och begreppen i 
affärsmetoderna på ett enhetligt och konsekvent sätt för att bli verkningsfullt, eftersom 
marknadsföring många gånger har en gränsöverskridande effekt.  

Problematiken kring tillämpningen 

Kommissionens utvärderingsrapport understryker att problematiken bakom den mängd 
otillbörlig reklam som finns idag kan lösas genom intensifierat bistånd av vägledning och 
hjälp till de nationella myndigheterna. Kommissionen har kontinuerligt utfört kontroller av 
webbsidor i syfte att undersöka huruvida webbplatserna förhåller sig inom ramarna för EU:s 
konsumentlagstiftning. Kontrollerna har ägt rum inom specifika branscher och har därefter 
vid behov vidtagit lämpliga åtgärder. Resultatet av kontrollerna har påvisat en förbättring 
inom de specifika områdena som varit mål för granskning, vilket också torde tala för en 
framtida förbättring för konsumentskyddet i Europa och därav Sverige. 

Som slutsats för rapporten framhåller Kommissionen att det inte är motiverat att ändra i 
Direktivet då Direktivet tillsammans med den svarta listan i stort sett ger ett komplett skydd. 
Däremot krävs det mer omfattande insatser från Kommissionens sida att bistå med vägledning 
för att uppnå en konsekvent och enhetlig tillämpning av Direktivet på gränsöverskridande och 
nationella ärenden. Problematiken ligger således på den internationella marknaden vilket talar 
för att problematiken borde lösas på gemensam nivå, till följd av den gränsöverskridande 
karaktär som Internet besitter. Detta skulle i sin tur resultera i en ökad rättssäkerhet ur ett 
svenskt perspektiv. 

Med anledning av att MFL är reaktiv och föränderlig, genom den praxisuppbyggda 
konstruktionen samt tillmötesgåendet av hard- och soft law i tillämpningen, ger nuvarande 
regler ett tillräckligt skydd. Den svenska praxismodellen med god marknadsföringssed 
innehar verktygen för en vidsträckt utveckling och anpassning av nuvarande lagstiftning att 
tillmötesgå nya problem med Internet, exempelvis MD 2008:15 om Maglite och MD 2012:14 
om Stardollz. Därutöver verkar det inte finnas ett intresse till en lagstiftning likt RTL då det 
inte finns incitament till det.  

Därmed konstaterar vi att nuvarande lagstiftning ger ett tillräckligt skydd för barn, vilket 
grundar sig i Direktivet och den svenska rättens utvecklingsbara praxis. 

Med hänvisning till ovan angivna resonemang om huruvida nuvarande lagstiftning ger ett 
tillräckligt skydd, är det inte nog med motiv till en ny speciallagstiftning angående 
marknadsföring riktad mot barn genom internet. Detta med anledning av att nuvarande 
lagstiftning ger utrymme till utvecklingsmöjligheter och är i grund och botten är av tillräcklig 
karaktär. Praxisutvecklingen som följer Internet är i sitt utvecklingsskede och långt ifrån 
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komplett. Därtill anser vi att en speciallagstiftning, i enlighet med nuvarande EU-principer, 
och på grund av den successiva utvecklingen av MFL riskerar att bli överflödig. 

Problematiken bakom den uppsjö av otillbörlig marknadsföring mot barn, men även övrig 
otillbörlig marknadsföring, som florerar på Internet beror således inte på om, men väl hur, 
aktuella regleringar skall tolkas och tillämpas på nätet. På internet krävs det en anpassning till 
dess egenskaper, således att vi frigör oss från idémässiga kopplingar till traditionella medier 
och anpassar tillämpningen av gällande rätt till den nya miljön. 

3.1 Slutsats 

Sveriges utvecklade MD-praxis till förmån för barn är applicerbart på Internet och luckor i 
regleringen utfylles ideligen av ny praxis och det eventuella syftet för speciallagstiftning till 
förmån för barns skydd genom Internet redan är tillfredsställt. 

Därutöver visar studierna av RTL:s totalförbud att detta är ett ineffektivt skydd för barn mot 
otillbörlig marknadsföring. Vidare ger MFL:s tydliga utveckling på nya marker att en 
ytterligare speciallagstiftning till skydd av barn som utsätts för marknadsföring genom 
Internet är att anse som överflödig. Därmed är skyddet för barn genom vidare 
speciallagstiftning inte motiverat. 

Ett mindre problem med den svenska marknadsföringsrätten är dess svåröverskådlighet, då 
den består av både rättsliga- och utomrättsliga regler. Detta kan vara en bidragande faktor till 
den mängd otillbörlig marknadsföring som finns idag då näringsidkare har svårt att orientera 
sig mellan lagrummen. Därutöver saknas omfattande och uttömmande riktlinjer för 
Direktivets tillämpning och verkställighet, samt förekomsten av otydliga definitioner av 
nyckelbegrepp från Kommissionens sida. Samarbetet mellan nationella myndigheter 
intensifieras och effektiviseras för att hantera problematiken kring lagval och jurisdiktion 
vilket redan påbörjats av Kommissionen. För Sverige blir detta särskilt tydligt då frågan om 
effektlands- och etableringsprincipen lyfts både genom RTL:s och marknadsföringsrätten 
tillämplighet på Internet. 

Marknadsföring riktat mot barn är till viss del reglerat i Direktivets bilaga den svarta listan 
genom dess förbud mot direkta köpuppmaningar riktat till barn under 12 år. Vidare skyddar 
artikel 5.3 i Direktivet lättpåverkade konsumenter och således barn. Enligt rapporten är 
problemet tillämpningen av Direktivet och kontroller påvisar att ytterligare arbete krävs för att 
stärka tillämpningen av Direktivet bland annat till förmån för lättpåverkade konsumenter. 
Vidare erfaras att skyddet ytterligare stärks då nationella myndigheter lär sig att använda den 
svarta listan effektivare för att komma åt otillbörliga affärsmetoder såsom lockerbjudanden 
och direktreklam till barn. 

Problematiken kring effektlands- och etableringsprincipen skulle kunna vara ett område för 
framtida forskning. Etableringsprincipen är mer integrationsvänlig än effektlandsprincipen 
och därmed mer förenligt med EU:s inre marknad och främjande för den fria rörligheten. 
Detta då effektlandsprincipen tvingar näringsidkare att se till varje medlemslands separata 
marknadsföringsregler. Detta kan föranleda till frågan om effektlandsprincipens framtida 
överlevnad, i takt med den inre marknadens behov av koherens. 
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