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Sammanfattning 

Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer 

marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar 

marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har 

på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp 

av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. 

  

I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor 

oklarhet råder kring det aktuella rättsläget på området. I Sverige finns idag ingen praxis 

avseende influencer marketing, det finns inte heller mycket skrivet om det som kan underlätta 

för näringsidkare som tar sig an influencer marketing. 

  

Eftersom denna typ av marknadsföring sker på plattformar där marknadsföring inte tidigare 

skett, ställs högre krav på samtliga inblandade parter vad gäller tydligheten i 

annonsmärkningen, sändarangivelse och sättet på vilken marknadsföringen utformas rent 

text- och innehållsmässigt. Vidare gäller att antalet inblandade parter innebär svårigheter i att 

avgöra vem eller vilka som kan anses ha varit bidragande i marknadsföring i såpass stor 

omfattning att denna eller dessa, kan anses ha handlat otillbörligt. 

  

Sammanfattningsvis kan sägas att influencer marketing är ett komplicerat rättsområde med 

flera olika faktorer att ta hänsyn till. I analysen kommer vi att redogöra för de två 

ovanstående huvudområdena, alltså ansvar och utformning. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Marknadsföring har varit, är och kommer förmodligen alltid att vara en utav de viktigaste 

delarna för en näringsidkares framgång. Det spelar ingen roll om det är ett stort eller litet 

företag, de måste alla på något sätt marknadsföra sig för att nå ut till konsumenten. Idag kan 

vi se att metoderna på vilka näringsidkare väljer att marknadsföra sig har mycket stor 

spridning, det är alltifrån det klassiska viset med tidningsannonser till nya kanaler såsom 

sociala medier. 

 

Nya medier har möjliggjort ett helt nytt, effektivare sätt för näringsidkare att nå ut till fler 

konsumenter än tidigare i och med att näringsidkaren, med hjälp av en så kallad influencer, 

kan rikta sig direkt mot sin målgrupp. Besökare på sociala medier har i Sverige ökat från 53 

procent år 2010 till 77 procent år 2015. Till exempel har Instagrams popularitet ökat och 

användes år 2015 av 40 procent av internetanvändarna1. En generell trend är att allt fler 

näringsidkare tagit tillvara på detta och i stor utsträckning börjat använda sig av så kallad 

influencer marketing. 

 

Influencer marketing går ut på att en eller flera inflytelserika personer som har ett stort antal 

följare på sociala medier, alltså influencers, blir sponsrade med produkten som en 

näringsidkare vill marknadsföra, i syfte att tala gott om denna. Mer om detta förklaras i 

kapitel fyra. 

 

För att en framställning ska kunna bedömas enligt MFL krävs att framställningen är av sådan 

natur att den har ett kommersiellt syfte med rent kommersiella förhållanden till föremål, 

vilket innebär att ändamålet ska vara att öka ett företags avsättning av en viss produkt. 

Lagens tillämpningsområde anges i 2 § MFL och enligt första stycket lyder följande “lagen 

tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 

näringsverksamhet”. Därav är MFL tillämplig lagstiftning i en influencer marketing-situation. 

 

Utgångspunkten är att all marknadsföring ska ske i enlighet med god marknadsföringssed 

vilket stipuleras i 5 och 6 §§ MFL. God marknadsföringssed definieras inte i lagtexten, 

                                                 
1 http://www.soi2015.se/sammanfattning/ 2017-02-02 

http://www.soi2015.se/sammanfattning/
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däremot ges i förarbetena till lagen en så entydig och klar definition som är önskvärd, för att 

kunna definiera vad som är god marknadsföringssed. I prop. 2007/08:115 ges följande 

förklaring till begreppet god marknadsföringssed “God marknadsföringssed definieras som 

god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och 

näringsidkare vid marknadsföring av produkter”. Av propositionen framgår också det primära 

syftet som ligger bakom marknadsföringslagen, vilket är att skydda konsumenter och 

näringsidkare vid marknadsföring av produkter. MFL syftar till att främja konsumenternas 

och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka 

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.2 

 

I och med att influencer marketing utförs i kanaler som vanligtvis har ett innehåll utan några 

kommersiella inslag är det av stor vikt att läsaren informeras om att det rör sig om reklam för 

att marknadsföringen inte ska anses otillbörlig enligt 8 och 9 §§ MFL. Det finns däremot 

ingen tydlig definition om vad som utgör tillbörlig annonsmärkning i influencer marketing 

vilket skapar en inkonsekvens och osäkerhet kring hur denna ska utformas. När bedömningen 

av huruvida marknadsföringen är otillbörlig eller ej är utgångspunkten den så kallade 

genomsnittskonsumenten. Genomsnittskonsumenten är en legal konstruktion som varken 

definieras som en enda person eller en grupp personer i allmänhet. Genomsnittskonsumenten 

bestäms istället i förhållande till varje specifik situation med de speciella omständigheter som 

råder i just den situationen. Det gäller då särskilt faktorer som vilken typ av produkt eller 

tjänst och målgrupp det rör sig om.3 

 

Problemet med influencer marketing är att näringsidkarna som använder sig av denna 

marknadsföringsmetod gör det i syfte att profilera sig genom influencern och på så sätt locka 

konsumenter att köpa näringsidkarens varor och/eller tjänster. Marknadsföringen syftar till att 

genomföras på ett diskret sätt så att konsumenterna tror att det är influencern själv som valt 

att köpa varan/tjänsten i fråga, när denne i själva verket har blivit sponsrad med den. 

Reklambudskapet, alltså den kommersiella marknadsföringen, ska således vara så likt 

influencerns sedvanliga publicerade inlägg som möjligt, nedan kallat det redaktionella 

innehållet, för att på så sätt dölja reklambudskapet. Att inte uppmärksamma konsumenten om 

att det rör sig om marknadsföring strider dock mot MFL:s bestämmelser om annonsmärkning 

                                                 
2 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. s. 43 
3 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.27. 
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och således även mot god marknadsföringssed enligt 8 och 9 §§. Detta utlöser således den 

första problematiska aspekten med influencer marketing, nämligen hur pass tydlig 

annonsmärkningen måste vara. 

 

Den andra problematiska aspekten med influencer marketing är ansvarsfrågan. I 23 § MFL 

finns bestämmelser om medverkansansvar som innebär att den som handlar å näringsidkarens 

vägnar eller på något sätt väsentligt bidrar till marknadsföringen ska hållas ansvarig för den. I 

influencer marketing är det många parter inblandade. Det handlar dels om näringsidkaren 

som ska marknadsföra en produkt eller tjänst, en eventuell mellanhand som förmedlar 

influencers till näringsidkaren, influencern själv, portalen som influencern publicerar på samt 

konsumenten. Hur ansvaret ska fördelas och om det är en eller flera parter som bär ansvaret i 

den här typen av marknadsföring, råder det tvivel om. 

1.2. Frågeställning 

- Hur ska kommersiell marknadsföring särskiljas från redaktionellt innehåll vid 

användning av influencer marketing samt, 

- vem bär ansvaret för marknadsföringen vid influencer marketing? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för dagens rättsläge avseende influencer marketing och 

hur influencer marketing bör utformas för att inte anses som otillbörlig marknadsföring. 

1.4. Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att inte behandla influencer marketing ur ett offentligrättsligt perspektiv. 

Influencer marketing, eller marknadsföring överlag, är ett område som till viss del rör både 

offentlig rätt och civilrätt. Samspelet och balansen däremellan kommer vi således inte att 

behandla i uppsatsen. Vidare kommer vi inte att behandla de avtalsrättsliga aspekterna mellan 

de involverade parterna.  

1.5. Metod och material 

Grunden för vår uppsats har varit att utgå från svensk lagstiftning och då främst 

marknadsföringslagen, men till viss del även yttrandefrihetsgrundlagen. Vi har också använt 

oss av internationell rätt i form av ICC:s regler om etik i reklam och marknadsföring. ICC är 
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den internationella handelskammaren och dess etiska regleringar har syftet att klargöra vilka 

förfaranden som ska anses strida mot god marknadsföringssed. Det faktum att MFL till stor 

del utgör en kodifiering av ICC:s regler gör att det anses som en tillförlitlig rättskälla på 

området. 

 

I och med att det saknas praxis avseende influencer marketing har vi sökt ledning från fall i 

marknadsdomstolen som vi anser har såpass stora likheter med vårt problem att dessa 

avgöranden kan tillämpas analogt. Vidare har vi använt oss av något mer okonventionella 

rättskällor i form av näringslivets egenåtgärder såsom beslut från RO. Även om beslut från 

RO inte har någon prejudicerande effekt har vi gjort bedömningen att dennes beslut trots allt 

utgör en tillräckligt god rättskälla för att kunna användas. 

 

Till sist har vi använt oss av doktrin samt förarbeten och utredningar för att finna svar på 

vissa detaljfrågor och definitioner som inte har kunnat klargöras av övriga ovanstående 

rättskällor. 

1.6. Disposition 

Kapitel två handlar om redaktionellt innehåll. I kapitlet beskriver vi vad som menas med 

redaktionellt innehåll samt var och hur sådant innehåll förekommer och används. Vi gör även 

en redogörelse för skillnaden mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll. 

 

I kapitel tre fokuserar vi på kommersiell marknadsföring samt gör en genomgång av detta ur 

ett influencer marketing-perspektiv. Här presenterar vi en av de mest centrala faktorerna i 

kommersiell marknadsföring som vi tar upp, vilken är utformningen. I samband med detta 

har vi sammanfattat rättsfallskoncentrat från MD samt beslut fattade av RO vilka syftar till att 

visa på de olika sätt som annonsmärkning är grundläggande i marknadsföringen. Utöver 

annonsmärkning tar vi även upp den närliggande sändarangivelsen, samt identifiering av 

kommersiell marknadsföring.  

 

I kapitel fyra ges en utförlig förklaring till influencer marketing som fenomen, med allt vad 

det innebär. Detta kapitel har placerats så pass sent på grund av att vi anser att en fullt tydlig 

förståelse bör föregås av vissa klargöranden, vilka är de som finns i de föregående kapitlen. I 
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kapitlet tas även upp de problem som det innebär att marknadsföra i egenskap av privatperson 

vad gäller ens personliga åsikter. 

 

Kapitel fem fokuserar på konsumentskyddet som är centralt i den svenska marknadsrätten. I 

det här kapitlet presenteras två faktorer, transaktionstestet och kravet på vederhäftighet, som 

båda har en avgörande roll i bedömningen av huruvida konsumentskyddet upprätthålls eller ej 

i fråga om den kommersiella marknadsföringen. Vi berör även marknadsföring mot barn och 

ungdomar och den extra försiktighet som ska iakttas i de situationerna. 

 

I kapitel sex går vi igenom de inblandade och berörda parterna i konceptet influencer 

marketing, det vill säga annonsören, förmedlaren, portalen, influencern och till sist 

konsumenten. Förutom att tydligt presentera dessa så görs en genomgång av de olika 

parternas ansvar. 

 

I kapitel sju presenterar vi KO:s och RO:s roller i fallet influencer marketing samt vilken 

rättslig inverkan de kan ha på otillbörlig kommersiell marknadsföring. 

 

Efter dessa beskrivande kapitel kommer vi i kapitel åtta in på vår analys i vilken vi fokuserar 

mer på ansvarsfrågan samt utformningen av marknadsföringen, för att till slut i kapitel nio 

komma till en slutsats och knyta ihop denna till uppsatsens frågeställning. 
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2. Redaktionellt innehåll 

2.1. Inledning 

I detta kapitel kommer en redogörelse för vad som är redaktionellt innehåll, samt varför det är 

särskilt viktigt att kunna skilja på redaktionellt innehåll och kommersiellt innehåll i just en 

influencer marketing-situation. 

2.2. Definition 

Innebörden av redaktionellt innehåll skiljer sig från fall till fall. Det redaktionella innehållet i 

en blogg ser inte ut på samma sätt som det redaktionella innehållet i en dagstidning. Vad som 

är gemensamt med det redaktionella innehållets innebörd, oavsett var det publiceras, är att det 

inte grundar sig i ett kommersiellt syfte. I direktivet om otillbörliga affärsmetoder, den så 

kallade svarta listan, framgår det att annonser inte får göras i redaktionell form. 

Näringsidkare får inte använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om 

näringsidkaren själv betalat för materialet och detta inte tydligt framgår i reklamen.4 

 

Av SOU 2016:80 framgår det att med redaktionellt innehåll menas det innehåll som 

producerats av det allmänna nyhetsmediets redaktion eller har köpts in från till exempel text- 

eller bildleverantör och som tillgängliggjorts under ansvarigt utgivarskap.5 Utgångspunkten 

är även här att det inte ska ha ett kommersiellt syfte utan att det är det allmänna nyhetsmediet 

som står bakom informationen. Vidare har det konstaterats i två fall, dels KO mot 

Postkodlotteriet, dels RO mot Isabella Löwengrip, som vi behandlar nedan, att även 

utformningen av texten spelar stor roll. I fallet med Postkodlotteriet liknande annonsen en 

sedvanlig dagstidning vilket ansågs förvillande likt redaktionellt innehåll och i fallet med 

Löwengrip så hade hennes sponsrade blogginlägg samma typsnitt och spaltbredd som hennes 

övriga icke kommersiella blogginlägg. 

 

Det faktum att kommersiellt och redaktionellt innehåll skiljer sig innehållsmässigt medför 

också att de båda texttyperna går under olika lagstiftning. Till skillnad från kommersiellt 

innehåll, som omfattas av civilrätt i form av MFL, så går redaktionellt innehåll under 

grundlagsstiftning, det vill säga offentlig rätt, närmare bestämt YGL och TF. 

 

                                                 
4 11), Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG 
5 SOU 2016:80 s. 457 
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Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att redaktionellt innehåll utgörs av information 

utan kommersiellt syfte. Vidare ställs inga specifika krav på utformningen av den 

redaktionella informationen i och med att den faller in under yttrandefriheten och således 

saknar formkrav. 
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3. Kommersiell marknadsföring 

3.1. Inledning 

Marknadsföringslagens syfte är enligt 1 § MFL att “främja konsumenternas och näringslivets 

intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som 

är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare". I litteraturen benämns ofta 

marknadsföringen som kommersiell. Vad som menas med kommersiell marknadsföring kan 

te sig oklart, således även huruvida det finns marknadsföring som är icke kommersiell. I detta 

kapitel kommer begreppet marknadsföring att klargöras och kopplas till influencer marketing. 

Vidare görs en redogörelse för vilka krav som ställs på den kommersiella marknadsföringen 

för att den ska anses vara tillbörlig. 

3.2. Definition i juridisk mening 

I MFL 3 § 6 st. definieras marknadsföring som “reklam och andra åtgärder i 

näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter 

inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende 

i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller 

näringsidkare”. Marknadsföringslagen tar, som Svensson beskriver det, “enbart sikte på 

kommersiell marknadsföring och reglerar därför inte politisk propaganda, 

samhällsinformation…”. Marknadsföringen är kommersiell när den framställs på sådant sätt 

att den lockar konsumenter till att välja en viss produkt. Detta kan således tolkas på så sätt att 

marknadsföringen även kan vara icke kommersiell, vilket den är när den framställs på sådant 

sätt och av sådan organisation eller sådan näringsidkare som inte har till syfte att få egen 

vinning utifrån den.6 Detta kan förtydligas med hjälp av ett exempel: en 

välgörenhetsorganisation som uppmanar människor via en dagstidning att skänka pengar till 

ett krigsdrabbat område är endast marknadsföring. När en näringsidkare å andra sidan visar 

upp bilder på en ny produkt och framställer den, som nyss nämnt, på sådant sätt som ska få 

konsumenter att välja produkten, då är det tal om kommersiell marknadsföring. 

 

Mot bakgrund av ovanstående information kan gränsdragningen mellan kommersiell 

marknadsföring och icke kommersiell marknadsföring sägas vara att med kommersiell 

                                                 
6 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. S. 43. 
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marknadsföring menas sådan information som ges i ett rent ekonomiskt intresse medan den 

icke-kommersiella marknadsföringen, eller informationen om man så vill, regleras av 

tryckfrihetsförordningen vars syfte är att tillförsäkra en fri åsiktsspridning. Gränsdragningen 

mellan kommersiell och icke-kommersiell marknadsföring görs således genom avvägningen 

om marknadsföringen görs i ekonomiskt syfte eller ej. 

3.3. Identifiering av kommersiell marknadsföring 

Ett grundläggande krav på kommersiell marknadsföring är att det tydligt ska utformas och 

presenteras på sådant sätt att genomsnittskonsumenten förstår att det rör sig om 

marknadsföring. Detta kan genomföras på två olika sätt, antingen genom att utforma 

budskapet så att det inte råder några tvivel om att det rör sig om kommersiell marknadsföring, 

eller genom att uttryckligen ange att det är marknadsföring med kommersiellt syfte.7 Utöver 

detta grundläggande rekvisit ställs även höga krav på att det tydligt ska framgå vem som står 

bakom marknadsföringen samt att innehållet ska vara sanningsenligt.8 

3.3.1. Annonsmärkning 

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

det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för 

marknadsföringen. När marknadsföringsbudskap publiceras i ett forum som i regel inte har 

som syfte att publicera kommersiell information utan snarare personliga åsikter finns det en 

risk att det blir svårt för läsaren, som i det här fallet likställs med genomsnittskonsumenten, 

att urskilja vad som är marknadsföring och inte, speciellt om det inte tydliggörs att 

meddelandet har publicerats i marknadsföringssyfte. Således aktualiseras frågan om 

annonsmärkning och hur den ska utformas. Enligt ett utlåtande från Konsumentverket om 

marknadsföring i sociala medier rekommenderas publicisten att märka sitt inlägg med ord 

som “annons” eller “reklam”, att använda ett annat typsnitt i inlägget eller ha en annorlunda 

bakgrundsfärg. Utlåtandet innehåller endast rekommendationer och förslag i och med att det 

inte finns några exakta regleringar om hur annonsmärkningen ska utformas när 

marknadsföringen görs genom influencer marketing. Det grundläggande syftet är att läsaren 

inte ska vilseledas att tro att ett inlägg som innehåller kommersiell marknadsföring är ett 

                                                 
7 Nordell. Marknadsrätten - En introduktion. Upplaga 7. Polen, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017. s. 

65 
8 Grobgeld, Norin. Konsumenträtt - Regler till hjälp och skydd för konsumenterna. Upplaga 15. 

Vällingby, Norstedts Juridik AB. 2013, s. 185. Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. 
Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 2013. s.226. 
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sedvanligt redaktionellt innehåll på bloggen. Vidare framgår det att läsaren ska kunna förstå 

att det rör sig om marknadsföring även vid, som Konsumentverket kallar det, flyktig läsning.9  

 

Tydlig annonsmärkning är fundamental för att marknadsföringen ska anses vara tillbörlig och 

i enlighet med god marknadsföringssed. Annonsmärkningen är till för att konsumenten ska 

kunna identifiera att det rör sig om marknadsföring. I radio, TV och tidskrifter finns det 

tydliga regleringar för hur annonsmärkningen ska utformas. Kommersiell marknadsföring ska 

särskiljas från de ordinarie programmen genom att reklamtiden inleds och avslutas med en 

speciell signatur eller på annat sätt tydligt framhävs av den sändande kanalen enligt 7:1 

Radio- och tv-lag. I tidskrifter görs en tydlig skillnad mellan redaktionellt och kommersiellt 

innehåll genom att reklam placeras på vissa specifika sidor samt att dessa tydligt framhävs 

som just reklamannonser.10  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda är det således oklart när marknadsföring genom influencer 

marketing ska anses vara otillbörlig eller ej och hur meddelandet kan utformas utan att strida 

mot svensk lag. 

3.3.1.1. Avgöranden 

Annonsmärkning har varit det centrala problemet i flera fall som tagits upp av såväl MD som 

RO. Vi kommer redogöra för fem avgöranden varav tre rör annonsmärkning specifikt inom 

influencer marketing och två som rör annonsmärkning ur ett generellt 

marknadsföringsrättsligt perspektiv. I samtliga fall har den kommersiella marknadsföringen 

inte ansetts vara tillräckligt tydligt särskild från det redaktionella innehållet. 

Annonsmärkningen är central för att konsumenten ska kunna genomföra ett välgrundat 

affärsbeslut utifrån den kommersiella marknadsföringen.11  

3.3.1.2. MD 2006:15 

I fallet KO mot Tidnings Aktiebolaget Metro uppmärksammades två annonser i tidningen 

Metro som inte uppfyllde kraven på annonsmärkning.  

 

                                                 
9 

http://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om
_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf, (hämtad 2017-04-08, 09:58) 
10 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. s.54-55. 
11 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.127. 

http://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf
http://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf
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Den första annonsen avsåg Xbox-spelet Halo 2, ett spel som utspelar sig i en futuristisk 

rymdmiljö. Texten som prydde förstasidan löd “Jorden blir aldrig mer sig lik” i kombination 

med en bild på landmärket Globen i Stockholm där himlen var avbildad i en rödaktig färg och 

där Globen var omgärdad av rymdfarkoster. Vid en första anblick ansåg MD att läsaren 

skulle kunna förväxla annonsen med en nyhet. Förstasidan innehöll visserligen texten 

“Annonssida”, men denna var placerad högst upp i ena hörnet av sidan samt tryckt i små 

bokstäver i en ljusgrå ton vilket inte gjorde den särskilt tydlig och således inte tillräcklig som 

annonsmarkering.  

 

Även den andra annonsen i fallet trycktes på förstasidan av Metros tidning. Den här gången 

var det GB Glace som stod bakom annonsen. Annonsen utgjordes av en bild på GB:s Glace-

gubbe, vilket i sig är ett välkänt varumärke för GB, men också tillsammans med en text med 

rubriken “Det är sommar på gång” följt av en brödtext som var förvillande likt redaktionellt 

innehåll. Annonsen saknade helt annonsmärkning. 

 

Först och främst redogjorde MD för varför MFL var tillämplig och inte TF. I och med att 

Metro är en periodisk tidskrift så omfattas den visserligen av TF. Däremot finns det ett såpass 

tydligt kommersiellt syfte med annonserna att de inte kan skyddas av TF utan ska bedömas 

utifrån MFL:s bestämmelser.  

 

Vidare ansåg MD att båda annonserna var alltför lika det sedvanliga redaktionella innehållet. 

Båda annonserna upptog förstasidan på varsin tidning och var utformade så som förstasidorna 

i regel brukar vara utformade sett till typsnitt, färgsättning och kolumnbredd. Detta gav 

intrycket av att annonserna utgjorde nyhetsartiklar, vilket var förvirrande för läsaren. Stor 

vikt lades även vid det faktum att Metros logga syntes på sidan vilket bidrog till att den 

kommersiella marknadsföringen framstod som redaktionellt material. MD gjorde dock 

bedömningen att Xbox-spelet Halo 2 var relativt okänt som varumärke och att läsaren, mot 

bakgrund av det, skulle ha svårt att förstå om det rörde sig om redaktionellt innehåll eller 

kommersiell marknadsföring. I fallet med GB Glace slog MD fast att GB Glace-gubben 

utgjorde ett såpass känt varumärke att läsaren måste ha förstått att det rörde sig om just 

kommersiell marknadsföring, även fast annonsmärkning saknades. Trots att annonserna i sig 

var utformade på liknande sätt så gjorde MD skillnad på dem och ansåg att annonsen för 

Xbox-spelet var otillbörlig medan annonsen för GB Glace var tillbörlig. 
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3.3.1.3. MD 2009:15 

I ett fall, som visserligen inte behandlar influencer marketing men likväl annonsmärkning, 

KO mot Postkodlotteriet, kom MD fram till att den kommersiella marknadsföringen var 

utformad på ett sätt som var förvillande lik redaktionellt innehåll. MD ansåg att 

genomsnittskonsumenten i regel värderar redaktionellt innehåll annorlunda än kommersiell 

marknadsföring, vilket inverkade negativt på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. I fallet i fråga hade Postkodlotteriet marknadsfört sin verksamhet 

genom en annonstidning vilken var utformad som en vanlig dagstidning. MD menade att 

annonstidningen hade sedvanlig redaktionell utformning vilket innebär att artiklarna var 

uppbyggda på precis samma sätt som vanliga artiklar i en dagstidning, det vill säga med 

rubrik, fet stil, ingress, brödtext samt bild. Visserligen hade tidningen annonsmarkerats i vissa 

delar, men MD ansåg att detta endast bidrog till att de icke annonsmarkerade delarna 

framstod som redaktionellt innehåll utan kommersiellt syfte.  

3.3.1.4. RO ärende 1610-214 

I ärende 1610-214 ansåg RO att bloggaren Isabella Löwengrip förfarit med otillbörlig 

marknadsföring i sitt samarbete med näringsidkaren Partykungen. I ett blogginlägg publicerar 

Löwengrip bilder från en Halloweenfest som hon anordnat i samarbete med Partykungen. 

Bilderna porträtterar gästerna på festen samt produkterna, i form av pynt och utklädnader, 

från Partykungen. Ovanför rubriken till inlägget syns texten “SPONSRAD” i versaler och 

märkt med grå färg. I blogginlägget framgår även att ett samarbete föreligger mellan 

Löwengrip och Partykungen. RO menade dock att varken texten “SPONSRAD” eller det 

faktum att Löwengrip själv poängterade att det rörde sig om ett samarbete i bloggtexten var 

tillräckligt för att en genomsnittskonsument skulle kunna identifiera inlägget som reklam. I 

bedömningen vägde RO in att blogginlägget i övrigt var utformat som ett sedvanligt 

blogginlägg med redaktionellt innehåll i och med att samma spaltbredd och typsnitt använts 

som i de icke kommersiella inläggen. 

3.3.1.5. RO ärende 1702-40 

Ytterligare ett annat fall, RO ärende 1702-40 handlade om att en bloggare, Fitnessjulia, med 

huvudsaklig inriktning mot träning och hälsa, mottagit träningsrelaterade produkter från 

Gymgrossisten i form av kosttillskott och prestationshöjande preparat och skrivit lovord om 

dessa i bloggen. I blogginlägget länkades det till hemsidor på internet där konsumenten kunde 

köpa produkterna i fråga. Blogginlägget saknade dock en tydlig annonsmarkering, vilket 
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näringsidkaren, alltså Gymgrossisten som stod bakom reklamen, inte ansåg utgjorde något 

problem då alla andra blogginlägg som publicerats i samarbete mellan näringsidkaren och 

bloggaren hade annonsmarkerats. Således ansåg näringsidkaren att läsaren torde uppfatta att 

blogginlägget i fråga rör ett kommersiellt samarbete mellan bloggaren och näringsidkaren. 

RO ansåg dock att blogginlägget var alltför likt det redaktionella innehållet och konstaterade 

att det var otillbörlig marknadsföring. 

3.3.1.6. RO ärende 1610-199 

Till sist tog RO upp ett fall, ärende 1610-199, där det konstaterades att läsaren, alltså 

genomsnittskonsumenten, hade ett ansvar att undersöka huruvida ett blogginlägg var av 

kommersiell eller redaktionell natur. Fallet handlade om bloggaren My Martens som i 

samband med ett samarbete tillsammans med näringsidkaren Inreda Mera uppmanade sina 

läsare att dels besöka Inreda Mera:s hemsida inreda.com, dels komma till en så kallad 

“shoppingdag” hos Inreda Mera tillsammans med bloggaren My Martens och hennes 

väninnor. Genom hela blogginlägget uppmanas läsaren till köp och flera gånger nämns att det 

föreligger ett samarbete mellan My Martens och inreda.com. Ärendet anmäldes av en 

konsument som ansåg att blogginlägget var otillbörligt i och med att det varken i början eller 

slutet av texten angavs någon tydlig annonsmarkering trots att inreda.com nämndes vid flera 

tillfällen samt att läsaren uppmanades till köp i texten. RON gjorde dock bedömningen att 

textens kommersiella syfte bör framgå för läsaren i och med den ständiga upprepningen av 

näringsidkarens namn, uppmaningen till köp samt påpekande om att det förelåg ett 

samarbete. Dessa faktorer utgjorde således såpass tydliga indikationer om att texten var 

kommersiell marknadsföring att det inte var nödvändigt att annonsmärka texten i övrigt. 

RON utgick från ICC art. 9 i sin bedömning, vilken stipulerar att marknadskommunikation 

inte får vilseleda om sitt kommersiella syfte, och ansåg att läsaren av bloggen skulle vara 

kapabel att uppfatta textens kommersiella budskap även vid flyktig kontakt. My Martens 

friades i och med att blogginlägget inte ansågs utgöra otillbörlig marknadsföring. 

3.3.1.7. Sammanfattning annonsmärkning 

I ovanstående fall har marknadsföringen setts som otillbörlig och den avgörande faktorn har 

varit den bristande annonsmärkningen. Slutsatsen som kan dras av detta är att kraven på 

annonsmärkning av kommersiell marknadsföring via influencer marketing skiljer sig åt 

beroende på vilken plattform det är som används för marknadsföringen, huvudsaken är att 

marknadsföringen ska kunna urskiljas från övrigt innehåll på plattformen som meddelandet 
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publicerats på. Det torde inte heller anses vara tillräckligt för influencern att endast använda 

sig av ord som “sponsring”, “samarbete” eller dylikt i sin annonsmarkering i och med att 

läsaren med lätthet ska kunna identifiera meddelandet som reklam. Influencern torde således 

vara tvungen att ta hänsyn till att inte alla läsare tar sig tid och läser allt noggrant.  

3.3.2. Sändarangivelse 

Kravet på sändarangivelse innebär i grunden att det ska vara tydligt vem det är som står 

bakom marknadsföringen i fråga. Detta framgår av 9 § MFL samt i ICC art. 9. Kommersiell 

marknadsföring som inte uppfyller detta krav är således att betrakta som otillbörlig. Likt 

övriga krav på kommersiell marknadsföring så syftar kravet på sändarangivelse till att 

genomsnittskonsumenten ska kunna veta vilket bolag det är som står bakom 

marknadsföringen, för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.12 Sändarangivelsen är med 

andra ord en central del i det så kallade transaktionstestet som beskrivs i kapitel 5.3. I MD 

1980:12 fastställs att “För att en sändarangivelse skall tjäna sitt syfte måste den vara skild 

från annan löpande text och i övrigt så tydligt utformad att den uppfattas även vid en flyktig 

läsning.”. Näringsidkaren i målet, Corteco, fälldes på grund av att kravet på sändarangivelse 

inte uppfylldes, mot bakgrund av en i övrigt svag reklammarkering i näringsidkarens 

marknadsföring.13 

  

                                                 
12 Bernitz. Svensk och Europeisk marknadsrätt 2. Upplaga 1:1. Vällingby, Norstedts Juridik AB 2013. 

s. 44-45, 108. 
13 MD 1980:12 
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4. Influencer marketing 

4.1. Inledning 

Nu står det klart vad som är marknadsföring, vad som inte är marknadsföring och vad den 

svenska marknadsföringslagen har för syfte. I följande kapitel kommer uppsatsens 

huvudämne att behandlas. Influencer marketing är, som ovan nämnts, en typ av 

marknadsföring som går ut på att en eller flera inflytelserika personer, på så sätt att de har ett 

stort antal följare på sina kanaler i sociala medier, blir sponsrade av en näringsidkare med 

antingen produkten eller tjänsten som de vill marknadsföra eller i form av ekonomisk 

ersättning, i syfte att tala gott om den produkt eller tjänst som ska marknadsföras. Det är ett 

relativt nytt sätt för näringsidkare att marknadsföra sina produkter och tjänster på, vilket har 

inneburit att oklarhet råder kring exakt hur marknadsföringen får utföras. 

 

Influencer marketing involverar flera parter. Dessa parter är näringsidkaren som vill 

marknadsföra sin produkt eller tjänst, en eventuell mellanhand som förmedlar kontakter inom 

sitt nätverk av influencers, influencern själv, kanalen som budskapet om varan eller tjänsten 

som ska marknadsföras ska spridas på och till sist konsumenten. I och med att det är flera 

parter involverade i processen råder det oklarhet kring vem som har det slutgiltiga ansvaret 

för marknadsföringen. Det centrala momentet och syftet i hela processen är marknadsföring, 

med andra ord den kommersiella informationen som sprids till konsumenten och det är i detta 

skede som influencer marketing skiljer sig från traditionella typer av marknadsföring, det vill 

säga till exempel tidningsannonser eller reklambudskap i radio och TV. När en person skriver 

ett meddelande i sin kanal på sociala medier så hamnar detta meddelande i flödet av alla 

andra meddelanden som personen i fråga har publicerat. Läsaren riskerar att tro att 

meddelandet som influencern publicerat i marknadsföringssyfte är en personlig åsikt. Till 

exempel skrivs bloggar i regel utifrån en persons egna iakttagelser och åsikter vilket med 

lätthet kan influera läsare till att agera och handla på samma sätt som influencern, i det här 

fallet bloggaren, gör.14  

                                                 
14 Nationalencyklopedin, blogg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blogg (hämtad 2017-04-07, 

14:47) 
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4.2. Personlig åsikt som problem 

Något som ligger nära influencer marketing är frågan hur en personlig åsikt ska behandlas då 

den samtidigt är framställd som kommersiell marknadsföring. Det är av stor vikt för en 

influencer att vara tydlig i sin framställning av en produkt eller tjänst för att inte riskera bli 

anmäld för vilseledande marknadsföring. Frågan är om det till exempel är möjligt att ha en 

positiv personlig åsikt om något och få ersättning för det, utan att det bedöms som 

kommersiell marknadsföring. Sett till MFL är det inte det. Den personliga åsikten blir ett 

problem då MFL i dessa fall går emot en av Sveriges fyra grundlagar nämligen 

yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna är, precis som det låter, grunderna i vårt 

rättssamhälle och finns till för att skydda demokratin i landet. Yttrandefrihetsgrundlagen 

specifikt bygger på att alla i Sverige ska ha rätt att yttra sina åsikter och tankar om allting, så 

länge detta inte kan uppfattas som till exempel kränkande eller förtal.15 I en situation då en 

person blir sponsrad för att uttrycka sig positivt om någonting är det MFL:s bestämmelser 

som gäller istället för YGL. Detta beror på att marknadsföring och reklam faller utanför 

yttrandefrihetsrättsliga regleringar i och med att YGL inte omfattar meddelanden med 

kommersiella syften. En person som exempelvis publicerar icke kommersiella meddelanden 

på en blogg skyddas av YGL, men så fort bloggaren i fråga mottar någon form av ersättning 

för att publicera något i marknadsföringssyfte så är YGL inte längre tillämplig.16 Med andra 

ord finns således möjligheten att en persons yttrandefrihet kan köpas på så sätt att en 

influencer säljer sina grundläggande rättigheter till förmån för att en näringsidkare ska kunna 

använda personen i kommersiellt marknadsföringssyfte. 

 

I RO:s ärende 1503-41 om Lisa Jonsson/Misslisibell belystes problemet med en personlig 

åsikt. I en videoblogg på internetsidan Youtube visade bloggaren Lisa Jonsson, även kallad 

Misslisibell, upp smink av märket JFR samt uppmanade sina följare att köpa samma smink. 

Videon anmäldes av en privatperson som ansåg att det inte tillräckligt tydligt framgick att det 

var marknadsföring. Vårdnadshavare för Lisa Jonsson menade att videoklippet inte var av 

marknadsföringskaraktär utan att det endast var ett uttryck för hennes personliga åsikter i 

enlighet med 1:1 YGL. Lisa Jonsson hade de facto inte fått sminket av JFR och det fanns inte 

heller något avtal dem emellan. Trots detta ansåg RON, med ICC:s regler som stöd, att 

framställningen i videon var utformad på sådant sätt att det med lätthet gick att missta 

                                                 
15 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ (hämtas 2017-04-10, 

08:28) 
16 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.63-64. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
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videoklippet för reklam. Extra vikt lades på det faktum att Lisa vid den tiden endast var 14 år 

gammal, varpå hennes målgrupp, och således genomsnittskonsumenten, med största 

sannolikhet var barn och ungdomar i samma ålder, och att särskild försiktighet ska tas vid 

reklam riktad mot just barn och ungdomar, i enlighet med artikel 18 ICC. Alltså inskränktes i 

detta fall Lisa Jonssons yttrandefrihet till förmån för marknadsrättsliga regler. 

 

I detta ärende gör RON ett tydligt ställningstagande då beslutet innebär att de frångår lex 

superior principen, det vill säga att YGL som grundlag alltid går först. Denna princip 

tillämpas i situationer när två lagbestämmelser går emot varandra. YGL med den tyngd som 

lex superior torde således i ärendet väga tyngre än ICC, trots detta valde RON att fälla 

Misslisibell vilket också innebar att hon fråntogs sin rätt till yttrandefrihet. 
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5. Konsumentskydd 

5.1. Inledning 

I 2 § MFL stipuleras det att marknadsföringslagen är tillämplig när näringsidkare 

marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Vidare definieras 

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

av och tillgången till produkter. Det råder således ingen tvekan om att influencer marketing 

omfattas av marknadsföringslagen. Av 1 § MFL framgår det att lagen 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. För att 

kunna göra en bedömning av konsumentens intressen och dennes förmåga att uppfatta 

marknadsföring är utgångspunkten en så kallad genomsnittskonsument. Enligt propositionen 

till marknadsföringslagen är genomsnittskonsumenten normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.17 

Ovanstående parametrar utgör därmed gränserna för det ramverk som marknadsföringen får 

utformas inom. Innehåller marknadsföringen ett budskap som faller utanför detta är det 

således att betrakta som direkt otillbörligt18.  

5.2. Specifikt om barn och ungdomar 

Bloggbesökare varierar stort i åldrarna. Det är alltifrån barn i 11-12-årsåldern till personer i 

60-årsåldern eller äldre. Enligt statistik från Svenskarna och internet 2016 använde 92 

procent av barn mellan 12-15 år någon gång sociala nätverk under år 2016.19 Med sociala 

nätverk avses till exempel bloggar. För bloggar vars målgrupp är just barn i de yngre åldrarna 

ställs högre krav vid marknadsföring, än vanligtvis vid marknadsföring, detta belystes ovan i 

och med redogörelsen av RO ärende 1503-41 (Misslisibell). För marknadsföring mot barn 

finns inga särskilda lagregler som styr utan endast en hårdare bedömning görs i dessa fall. 

Som stöd för bedömningen finns däremot på Konsumentverkets webbsida ett antal regler att 

rätta sig efter. De är till exempel att barnprogram inte får brytas av reklam, det är förbjudet att 

skicka direktreklam till barn under 16 år, reklam på internet får inte direkt uppmana barn till 

köp och så vidare. Anledningen till detta är enligt Konsumentverket att barn inte har 

                                                 
17 Prop. 2007/08:115, s. 67 
18 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.27. 
19 http://www.soi2016.se/barn-och-internet/barns-tillgang-till-och-anvandning-av-internet/ (hämtad 

2017-04-18, 11:07) 

http://www.soi2016.se/barn-och-internet/barns-tillgang-till-och-anvandning-av-internet/
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utvecklat kritiskt tänkande på samma sätt som vuxna har och är således mer mottagliga för 

till exempel överdrivna produktlöften.20 

5.3. Vederhäftighet 

Kravet på vederhäftighet, alltså att innehållet ska vara sanningsenligt, är ett av de 

grundläggande rekvisit som måste uppfyllas för att marknadsföringen ska anses vara tillbörlig 

och utförd i enlighet med generalklausulerna i 5 och 6 §§ MFL.21 För att ett kommersiellt 

meddelande ska anses vara vederhäftigt är det grundläggande kravet att sakuppgifterna som 

framställs ska vara riktiga. Detta innebär dock inte att utelämnande av sakuppgifter medför 

att marknadsföringen är ovederhäftig så länge de utelämnade uppgifterna inte är relevanta för 

att genomsnittskonsumenten ska kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.22 Vidare stipuleras 

det i propositionen till marknadsföringslagen att begränsningar i kommunikationsmedlet ska 

beaktas vid bedömningen av huruvida marknadsföring ska anses vara otillbörlig eller ej.23 

Det framgår av propositionen att bestämmelsen syftar till att underlätta användningen av TV, 

radio och andra medier med begränsningar i tid och utrymme vid marknadsföring av 

produkter. Detta innebär således att ju mer begränsat utrymmet och tiden är för 

framställningen av ett kommersiellt meddelande, desto lägre är kravet på vederhäftighet.  

 

Till sist är det noterbart att omvänd bevisbörda gäller i fråga om vederhäftighet. Omvänd 

bevisbörda innebär att det är näringsidkaren själv som måste kunna bevisa att den 

kommersiella marknadsföringen som denne, eller någon som handlar å dennes vägnar, 

publicerar är vederhäftig. Om en konsument anklagar näringsidkaren för att fara med 

osanning är det alltså inte konsumenten som ska bevisa påståendets riktighet, utan 

näringsidkaren.24 

5.4. Transaktionstestet 

I samband med införandet av den nya marknadsföringslagstiftningen år 2008 införlivades 

samtidigt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 

                                                 
20 http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/reklam-till-barn/ (hämtad 2017-04-18, 

11:32) 
21 Prop. 2007/08:115 s. 144 
22 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.190. 
23 Prop. 2007/08:115 s. 89 
24 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.198-

199. 

http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/reklam-till-barn/
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som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter. Genom detta direktiv infördes det så 

kallade transaktionstestet i svensk rätt. Transaktionstestet är enkelt förklarat en tröskel för när 

reglerna i MFL blir tillämpliga. Innebörden av testet är, och dess krav på kommersiell effekt 

var vid dess införande, i sig inget nytt i svensk rätt. Det har alltid funnits krav i svensk rätt på 

att marknadsföringen ska vara ägnad att påverka försäljningen av en viss produkt. Kravet på 

kommersiell effekt innebär att lagen avgränsar sig från sådant som antingen inte har någon 

kommersiell effekt överhuvudtaget, eller sådan marknadsföring som bara har försumbar 

effekt, det vill säga är irrelevant eller bagatellartad. Sådant faller således utanför lagen.25 

 

Testet kommer till uttryck i art. 5 2-3 p. i det ovan nämnda direktivet på så sätt att det däri 

beskrivs vad som anses vara en otillbörlig affärsmetod och hur bedömningen går till. 

Affärsmetoden är otillbörlig om den strider mot god yrkessed, samt innebär, eller sannolikt 

kommer innebära, att den leder till en snedvridning av det ekonomiska beteendet hos 

genomsnittskonsument, som inte skett om affärsmetoden varit tillbörlig. Särskild bedömning 

ska göras av affärsmetoder som sannolikt kommer att innebära en snedvridning av det 

ekonomiska beteende hos en tydlig målgrupp av konsumenter som på grund av fysiska eller 

mentala handikapp, ålder eller lättrogenhet är särskilt känsliga för metoden eller produkten 

som metoden utgår ifrån. I dessa situationer är identifieringen av en för målgruppen 

representativ genomsnittskonsument extra viktig. 

 

I huvudsak är marknadsföring otillbörlig när den förhindrar genomsnittskonsumenten att fatta 

ett välgrundat beslut. Enligt transaktionstestet ställs ett krav på att marknadsföringen rent 

ekonomiskt påverkat mottagaren för att bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring ska 

vara tillämpliga. Sådan marknadsföring som i och för sig strider mot reglerna om god 

marknadsföringssed enligt 5 § MFL, men inte påverkar mottagarens ekonomiska handlingar 

ska därför inte anses såsom otillbörlig. Vad gäller vilseledande marknadsföring ställs ett lägre 

krav på sannolik ekonomisk påverkan. I de fallen räcker det att marknadsföringen medför 

eller sannolikt medför att mottagaren fattar ett affärsbeslut som denne annars inte hade tagit.26 

Frågan om när konsumenten påverkas eller sannolikt kan påverkas är svår. Svaret på frågan 

ges i bedömningen av varje specifikt fall, eftersom alla omständigheter i fallet måste tas i 

beaktande. Bedömningen för att bestämma vilken påverkan, om ens någon alls, 

                                                 
25 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Upplaga 1:1. Mölnlycke, Elanders Sverige AB, 

2013. s. 45. 
26 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.126. 



 

25 

marknadsföringen har på mottagaren, är just det som är transaktionstestet och görs helt enkelt 

genom att först pröva om framställningen är ägnad att vara vilseledande och därefter om den 

har kommersiell effekt.27 Transaktionstestet uttrycks i 6, 7 och 8 §§ MFL. Är inte testet 

uppfyllt enligt någon av de tre ovanstående paragraferna är inte marknadsföringen att anse 

som otillbörlig. 

  

                                                 
27 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Upplaga 1:1. Mölnlycke, Elanders Sverige AB, 

2013. s. 84. 
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6. Ansvarsfördelning för marknadsföringen 

6.1. Inledning 

I MFL i 9 § 2 st. stadgas kravet på att det av marknadsföringen tydligt ska framgå vem som 

svarar för den, så kallad sändarangivelse. Anledningen till detta är att mottagaren av 

marknadsföringen först och främst ska veta vem som ligger bakom det som sägs/skrivs, samt 

att mottagaren ska veta var hen ska vända sig för eventuell reklamation eller ångerrätt. Enligt 

Konsumentverkets hemsida ska även fullständig adressinformation anges vid 

marknadsföringen.28 Särskilt i en situation som rör influencer marketing blir ansvarsfrågan 

problematisk, frågan är vem det som har det yttersta ansvaret och som kan anses “väsentligt 

ha bidragit” till marknadsföringen enligt 23 § 2 st. 3 p. MFL, samt om det ställs några 

ansvarskrav på konsumenten. Viss ledning finner vi i en lagkommentar till 23 § 2 st. 3 p. 

MFL. Kommentarens författare, jur.dr. Marianne Levin, menar att med “var och en som 

väsentligt har bidragit till marknadsföringen” menas till exempel en reklambyrå eller tidning 

som hjälpt till med utformningen av reklamen, alltså någon som bidragit rent 

marknadsföringstekniskt.29 Nedan följer en redogörelse för de inblandade parterna samt 

ansvarsfördelningen dem emellan. 

6.2. Annonsören 

Som ovan nämndes finns kravet på sändarangivelse i MFL, detta innebär inte några problem i 

en näringsidkares marknadsföring då denne självklart är angelägen om att mottagarna ska 

veta att det är just det företagets marknadsföring, oavsett vilket företag det än är fråga om. 

Ansvarsfrågan däremot är något annorlunda. Antag att en influencer fått ersättning i form av 

pengar av näringsidkare X mot att denne framställer X produkt på ett positivt sätt, men att 

influencern i sin framställning inte är tydlig med att det är marknadsföring. Frågan är vem i 

denna situation som ansvarar för den felande framställningen. Enligt MD 1992:19 har 

näringsidkaren ett indispositivt legalt ansvar för hur personen som handlar på näringsidkarens 

vägnar framställer dess produkt. Detta innebär att det yttersta ansvaret ligger på 

näringsidkaren, men det innebär inte att denne har ansvar för allt som influencern gör 

eftersom ansvarsfördelningen till stor del beror på vad som avtalats mellan parterna. Det 

                                                 
28 http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/ (hämtad 2017-04-10, 10:00) 
29 https://pro.karnovgroup.se/document/853411/2#SFS2008-0486_K0_P23 Lagkommentar nr.178 

(hämtad 2017-05-08)  

http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/
https://pro.karnovgroup.se/document/853411/2#SFS2008-0486_K0_P23
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föreligger således ett delat ansvar mellan näringsidkaren och dess företrädare, i det här fallet 

influencern. 

6.3. Förmedlare 

Med förmedlare åsyftas i detta fall den tidigare nämnda så kallade mellanhand som knyter 

samman influencern med en viss näringsidkare. Förmedlaren har som sagt ett kontaktnät 

bestående av en mängd personer som olika näringsidkare antingen får handplocka för ett visst 

ändamål eller väljer förmedlaren en för ändamålet passande person, det är förmedlarens 

huvudsakliga verksamhet. Det är dock inte nödvändigtvis det enda de gör. I det pågående 

ärendet med Kissie Media (Mål nr PMT 11949-16; KO./. Kissie Media Sweden AB m.fl.), 

nedan kallat Kissie-målet, har förmedlaren haft en större roll än att endast ha knutit samman 

Kissie med näringsidkaren. Förmedlaren, Tourn Media Sweden AB, har ett avtal med Kissie 

Media Sweden AB i vilket Tourn har åtagit sig uppgiften att sköta driften av kissie.se, det vill 

säga den webbsida på vilken den otillbörliga marknadsföringen förekom. Således har Tourn i 

detta fall fungerat dels som förmedlare, dels som portal. Under punkten 3.1.2 i svaromålet 

beskrivs Tourns uppdrag mot Kissie Media Sweden AB på följande sätt: “… Tourn ansvarar 

för webbplatsens tekniska plattform och tillhandahåller den plattform på vilken webbplatsen 

ligger… Uppdraget att drifta webbplatsen är emellertid frikopplat från 

annonsförmedlingsuppdraget och har enbart sin förklaring i att Tourn även är ett teknikbolag 

och således har den tekniska kapaciteten att drifta en blogg”.30 Av denna förklaring är det inte 

helt otroligt att tänka sig att Tourns gärning faller under 23 § 2 st. 3 p. i MFL, “var och en 

som väsentligt bidragit till marknadsföringen”. Detta är något Tourn Media Sweden AB 

motsätter sig med stöd av praxis (MD 1975:27 samt MD 1986:6) på den grund att det inte 

väsentligen bidragit till utformningen av marknadsföringen, utan endast tillhandahållit den 

plats på vilken den sker. I skrivande stund (11/4-17) har målet inte kommit längre än till detta 

stadium, varför vi inte här och nu kan ge ett svar på hur domstolen väljer att tolka situationen. 

6.4. Influencern 

Att influencern har ett ansvar för den kommersiella marknadsföringen framgår allra tydligast 

av bestämmelsen i 23 § MFL. Av bestämmelsen framgår det att en näringsidkare vars 

marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan 

liknande åtgärd samt att ett sådant förbud även får meddelas någon som är anställd av 

                                                 
30 Mål nr PMT 11949-16; KO./. Kissie Media Sweden AB m.fl. 
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näringsidkaren, handlar å dennes vägnar eller någon annan som väsentligt har bidragit till 

marknadsföringen. Med andra ord omfattas även influencern av förbudet mot otillbörlig 

marknadsföring. Gränsen för när ansvaret för marknadsföringen övergår från annonsören till 

influencern är inte helt klar.  

 

Av stämningsansökan i fallet KO mot Kissie Media Sweden AB (Mål nr PMT 11949-16; 

KO./. Kissie Media Sweden AB m.fl.) framgår det att det är Kissie, i det här fallet 

influencern, som agerat otillbörligt. Alltså att ansvaret övergått på henne i samband med att 

avtal om marknadsföring slutits mellan näringsidkaren och influencern. KO har stämt Kissie 

på grund av att hon framstått som en konsument av en tjänst som hon fått av näringsidkaren 

som hon skulle företräda. KO menar att Kissie varken tydliggör att det inlägget är 

kommersiell marknadsföring eller vem som står bakom den. I blogginlägget i fråga anser KO 

att hon framstår som konsument genom att hon använder fraser som “jag har hittat den här 

nya tjänsten” och “jag tänker använda den här tjänsten”. Blogginläggets innehåll har 

utformats av Kissie själv och således bedömer KO fallet som att hon i väsentlig grad påverkat 

marknadsföringen utöver vad som nämnts i uppdragsbeskrivningen. Som nämnts ovan i 

kapitel 6.2. vilar i regel det yttersta ansvaret, enligt praxis, på näringsidkaren i fråga men 

hänsyn ska likväl tas till innehållet i sig samt hur likt det kan anses vara det redaktionella 

innehållet i övrigt.31 Mot bakgrund av det nu anförda finns det således två parametrar att ta 

hänsyn till, dels att näringsidkaren ska hållas ytterst ansvarig men också att väga in hur likt 

innehållet är det vanliga redaktionella innehållet i den använda kanalen, till exempel bloggen. 

Det finns således ingen tydlig rättslig reglering som i sig skärmar av ansvarsområdet, utan 

hänsyn måste tas till förutsättningarna i varje specifikt fall. Klart är i alla fall att avtal, 

uppdragsbeskrivningen och utförande är de tre delarna som väger tyngst vid bedömningen. 

6.5. Portalen 

Det är inte alltid som portalen och förmedlaren utgörs av samma företag. Kissie-målet är ett 

undantag snarare än regel. Portalen är den kanal på vilken influencern förmedlar 

näringsidkarens marknadsföring, till exempel en blogg, ett instagramkonto eller en Youtube-

kanal. Särskilt när det gäller bloggar drivs dessa ibland som juridiska personer i form av 

aktiebolag, som till exempel Kissie Media Sweden. Frågan blir således att reda ut vem som 

står bakom portalen, det vill säga om det är influencern som fysisk person, influencern som 

                                                 
31 MD 1992:19 
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juridisk person eller samma näringsidkare som fungerar som förmedlare alternativt en helt 

fristående portal, till exempel Instagram. Vilket ansvar som ska läggas på portalen är inte helt 

klart. Eftersom detta är ett relativt nytt problem finns inte heller i litteraturen mycket att 

stödja sig emot. Trots att portalen och förmedlaren inte alltid utgörs av samma företag så 

fyller de till stor del samma funktion på så sätt att de båda på ett eller annat sätt medverkar till 

framställandet av marknadsföringen. Enligt 4 § i BBS-lagen har den som tillhandahåller en 

elektronisk anslagstavla ansvar för att hålla sådan uppsikt över anslagstavlan som “skäligen 

kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten”. Som elektronisk 

anslagstavla avses till exempel bloggar.32 I lagens 5 § framgår att sådant innehåll som bryter 

mot 16:5, 8, 10, 10c §§ BrB eller 5 kap. URL, ska tas bort av den som tillhandahåller 

anslagstavlan. Av ovan anförda kan utläsas e contrario att BBS-lagen inte omfattar sådant 

innehåll som rör marknadsföring, detta innebär att portalen, precis som förmedlaren, omfattas 

av bestämmelsen i 23 § 2 st. 3 p. MFL. 

6.6. Konsumenten 

Det primära syftet med MFL är, vilket framgår här ovan, att skydda konsumenten mot 

otillbörlig marknadsföring. Ramen för hur konsumentskyddet regleras sätts utifrån den så 

kallade genomsnittskonsumenten. Exakt vad som ska anses vara tillbörlig respektive 

otillbörlig marknadsföring med utgångspunkt från genomsnittskonsumenten är dock inte 

konkret definierat, klart är dock att det inte bara är skyddsramen för konsumenten som 

fastställs i och med begreppet genomsnittskonsument utan även ramen för inom vilken 

konsumenten har ett ansvar att uppfatta och undersöka marknadsföringen. Vad 

genomsnittskonsumenten har som ansvar att kunna uppfatta som marknadsföring beror på 

vilken situation det rör sig om och vilken vara eller tjänst som marknadsförs.33 Den generella 

regeln som framgått genom praxis är att faktorer som huruvida det rör sig om dagliga 

konsumentvaror eller mer tekniskt avancerade produkter är avgörande för att fastställa hur 

långt genomsnittskonsumentens ansvar går.34 Konsumentens ansvar definieras således inte 

bara utifrån vilken produkt som marknadsförs utan även hur väl det framgår att det rör sig om 

marknadsföring. Frågan är dock om detta innebär att det ställs högre krav på konsumenten 

eller annonsören och i så fall hur dessa gränser ska dras.  

                                                 
32 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Nordstedts Juridik AB, 2010. s. 77 
33 Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt. Upplaga 8:1. Mölnlycke, Norstedts Juridik AB, 2010. s.27. 
34 C-210/96, C-342/97, C-456/01, C-457/01, T-185/02, C-220/98 
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7. Näringslivets egenåtgärder 

7.1. Inledning 

Utöver marknadsdomstolens beslut är marknadsrättsliga regleringar från konsumentverket, 

KO och RO centrala. Deras beslut har dock ingen prejudicerande effekt men utgör likväl 

riktlinjer för vad som ska anses vara tillbörligt enligt bl.a. den svenska 

marknadsföringslagstiftningen. I följande kapitel kommer vi göra en detaljerad redogörelse 

för deras innebörd samt status i det svenska rättssamhället. 

7.2. Konsumentverket och konsumentombudsmannen 

Konsumentverket är en statlig svensk myndighet som arbetar med konsumentfrågor. Några 

av de områden inom vilka konsumentverket aktivt jobbar med är reklam, avtalsvillkor samt 

konsumentrelaterade handikappfrågor.35 Konsumentverket har en generaldirektör som även 

är Konsumentombudsman, generaldirektören i dagsläget är Cecilia Tisell. Konsumentverkets 

och KO:s fokus är att försvara konsumenternas intressen mot näringsidkare i domstol, samt 

att generellt bevaka marknaden. KO agerar mot näringsidkare som inte följer gällande rätt 

och kan, i de fall näringsidkarna inte frivilligt ändrar sig, komma med rättsliga åtgärder i 

form av olika två förelägganden. Det är dels ett förbudsföreläggande som innebär att en 

näringsidkare förbjuds att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor, dels ett 

informationsföreläggande som innebär att en näringsidkare tvingas lämna viktig information i 

sin marknadsföring.36 För beslut som tas av KO, men inte följs av näringsidkaren, har KO 

möjlighet att på eget initiativ utfärda ett så kallat vitesföreläggande.37 De beslut som KO tar 

får enligt 51 § MFL överklagas till PMD. I de fall det råder ett oklart rättsläge vänder sig KO 

direkt till PMD med en stämningsansökan. 

7.3. Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd 

RO är en stiftelse inrättad av Sveriges Annonsörer, Sveriges Reklamförbund och Svenskt 

Näringsliv med syfte att verka förebyggande och preventivt för att marknadsföringen på den 

                                                 
35 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. s. 17 
36 http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-organisation/konsumentombudsmannen-

ko/ (hämtad 2017-04-12, 15:32) 
37 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. s. 18 

http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-organisation/konsumentombudsmannen-ko/
http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-organisation/konsumentombudsmannen-ko/


 

31 

svenska marknaden ska hålla en så hög nivå som möjligt.38 RON är en högre instans av RO 

som är sammansatt av företrädare för marknadens aktörer, till exempel annonsörer, medier 

och reklamproducenter. Det är ingen statlig myndighet och RO har inte heller, till skillnad 

från KO, någon möjlighet att ålägga näringsidkare med förbud eller liknande krav. Det RO 

och RON gör är således endast etiska bedömningar utifrån den utomrättsliga normen god 

affärssed, samt ICC:s regler.39 RO är även Sveriges representant i organisationen EASA som 

ansvarar för självreglering av marknadsföringen inom EU.40 EASA rekommenderar i sin tur 

sina medlemsländer att finna ledning från ICC:s regler vilket gör att detta regelverk har blivit 

standard i stora delar av Europa.41 RO behandlar lättbedömda fall och dess beslut leder som 

sagt inte till några rättsliga sanktioner, utan det som händer är att besluten publiceras, vare sig 

de är friande eller fällande, på deras hemsida. Denna publicering antas få en skadande effekt 

för varumärket, varför besluten trots allt ger viss effekt. De fall som RO inte anser sig klara 

att utreda, eller de beslut som överklagas i RO hänskjuts vidare till RON. RON, som sista 

instans, prövar således mer svårbedömda fall, däremot har dess beslut dock ingen annan 

verkan än de som tas av RO och besluten kan inte heller överklagas.42 

  

                                                 
38 Nationalencyklopedin, 

Reklamombudsmannen.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklamombudsmannen 
(hämtad 2017-05-30, 10:35) 
39 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Upplaga 16. Lund, Studentlitteratur AB, 

2013. s. 28. 
40 Nationalencyklopedin, 
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8. Analys 

8.1. Inledning 

Som nu förstås är influencer marketing ett fenomen som omfattar flera olika parter samt ger 

upphov till en rad olika svårigheter och problem. Det är till exempel en fråga dels om vem 

som bär ansvar och därmed står som motpart vid rättsliga tvister, dels är det en fråga om 

exakt hur utformningen av marknadsföringen ska ske utan att anses otillbörlig.  

 

I analysen ska vi, mot bakgrund av de i ovan angivna kapitlen fakta förklara och analysera de 

delar av influencer marketing som vi anser är de största svårigheterna. Det vill säga frågan 

om vem som till sist faktiskt är ansvarig för marknadsföringen, hur marknadsföringen ska 

utformas samt till sist konsumentens del i det hela. Analysen kommer att grunda sig på dels 

den fakta vi presenterat i de föregående kapitlen, dels egna härledningar och slutsatser som vi 

gör utifrån beslut från RO, RON och MD, som även de presenterats ovan.  

8.2. Ansvarsfrågan 

Som ovan nämnt innebär det stora antalet involverade parter i en influencer marketing-

situation problem, särskilt vad gäller ansvarsfrågan. Det faktum att minst tre parter 

(näringsidkare, influencer och konsument) och som mest fem parter (näringsidkare, 

förmedlare, influencer, portal och konsument) är inblandade, och att sällan någon av dem 

anser sig skyldig, gör det frågan till en av de svåraste men också viktigaste.  

 

Regeln i 23 § 2 st. 3 p. MFL är egentligen den enda regeln som är tillämplig i dessa 

situationer när det gäller ansvar. Regeln anger att en näringsidkare vars marknadsföring är 

otillbörlig får förbjudas att fortsätta med marknadsföringen, samt att förbud även får åläggas 

var och en som väsentligt har bidragit till marknadsföringen. Problemet med lagen är 

ordföljden “väsentligt ha bidragit”. Gränsen för när något kan tolkas som att “väsentlig bidra” 

eller ej är tunn och således inte helt lätt att avgöra. Innebörden av denna ordföljd är att i 

princip samtliga ovan uppräknade parter kan hållas ansvariga för den otillbörliga 

marknadsföringen. Vad som erfordras är en definition av vad “väsentligt” i detta fall innebär.  

 

Med Kissie-målet som utgångspunkt ska vi nu försöka reda ut ansvarsfrågan för samtliga 

parter. Till att börja med finns näringsidkaren, vilken även är den som MFL i grunden tar 

sikte på genom 23 §. Det torde vara uppenbart att näringsidkaren, som ju är den part som från 
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början känt ett behov av att marknadsföra någonting genom en influencer, väsentligt bidrar 

till marknadsföringen. Därav råder inga tvivel vad gäller dess medverkan, däremot finns här 

en fråga om dess ansvar för sådant som någon i dennes ställe, jfr. 23 § 2 st. 3p, skriver eller 

inte skriver i sin framställning. Som vi nämnt ovan under 6.1. har näringsidkaren enligt praxis 

i princip det yttersta ansvaret. Viktigt att notera är dock att den domen är från 1992, en tid då 

marknadsföringen inte alls såg ut så som den gör idag. Till exempel, i målet KO mot Kissie 

riktas inte, vare sig i stämningsansökan eller i tingsrätten, något krav mot näringsidkaren som 

efterfrågat marknadsföringen, det vill säga Mobilåtervinning. Här görs alltså en begränsning 

av näringsidkarens ansvar till sådant som endast denne själv framställt, och dit räknas således 

inte en influencers ord enligt KO.  

 

Vidare till förmedlaren och portalen, i de fall de inte utgörs av samma företag. Även i detta 

fall utgår vi ifrån 23 § MFL. Frågan här blir huruvida portalen och förmedlaren kan anses 

väsentligt bidra till marknadsföringen i sig. Uppenbart är att de båda på ett eller flera sätt 

underlättar för näringsidkaren och influencern med att etablera kontakt dem emellan samt 

arbetet med att via influencern förmedla näringsidkarens budskap till konsumenten. Således 

står det klart att de bidrar till marknadsföringen. Vad som blir frågan är om de kan anses 

bidra på det sätt framgår i lagen, det vill säga om de väsentligt bidrar och hur det begreppet 

ska tolkas i MFL:s mening. Som nämnts ovan i lagkommentaren till 23 § 2 st. 3 p. innebär 

“var och en som väsentligt har bidragit till marknadsföringen” den eller de som bidragit till 

marknadsföringens, alltså någon som bidragit rent marknadsföringstekniskt. Åter då till den i 

sammanhanget viktigaste frågan; kan förmedlare och portal anses bidra väsentligt till själva 

marknadsföringen? Nej, det kan de inte såvida de inte bidrar med kunskap om hur 

marknadsföringen ska utformas eller har utförts. 

 

Sist kvar i ledet, bortsett från konsumenten, står influencern, huvudpersonen. Av det ovan 

anförda kan nu slutsatsen dras att ett stort ansvar vilar på influencern, vilket inte är märkligt 

eftersom att det de facto är denne som utformar marknadsföringen. Vad gäller utformningen 

finns även där intressanta problem vilka vi återkommer till i nästa kapitel. Som nämndes 

ovan riktas i Kissie-målet en stämningsansökan mot endast Kissie, trots att vi tidigare 

konstaterat genom praxis att det yttersta ansvaret ligger på näringsidkaren. Detta torde 

innebära att det inte finns ett helt klart svar som gäller för alla influencer marketing-

situationer. Hänsyn tas till sådana faktorer som parternas avtal, uppdragsbeskrivningen från 

näringsidkaren till influencern och självklart utförandet. Av stämningsansökan och 
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handlingarna från tingsrätten i Kissie-målet framgår att näringsidkaren inte lagt sig i hur 

utformningen av marknadsföringen skulle se ut, utan endast att Kissie på sin blogg skulle 

skriva minst 300 tecken och en länk till mobilpengar.se. De har dessutom i 

uppdragsbeskrivningen framfört att Kissie i sin framställning ska vara tydlig med att det är ett 

samarbete. På grund av detta anser KO att Kissie självständigt bestämt textinnehållet samt 

utformningen av blogg- och instagraminlägget. Här är således ett tydligt exempel på de 

faktorer som måste tas i beaktande. 

 

Sammanfattningsvis finns inget entydigt svar på vem det är i dessa situationer som har det 

absolut slutliga ansvaret och således ska stå som motpart mot en konsument när denne stött 

på otillbörlig marknadsföring. Klart är däremot att allt som oftast kan både förmedlaren och 

portalen friställas från ansvar då de inte väsentligt bidrar till marknadsföringen. Det blir en 

avvägning mellan näringsidkaren och influencern, som måste bestämmas sett till varje enskilt 

fall eftersom, som tidigare nämndes, omständigheter kring deras förhållande är av mycket 

stor vikt. På grund av det faktum att detta fortfarande är ett relativt nytt problemområde inom 

marknadsrätten finns i dagsläget ingen vägvisande praxis att luta sig mot, varför vi inte kan 

ge ett klart svar. Däremot kan vi dra slutsatsen, dels utifrån Kissie-målet, som med stor 

sannolikhet kommer bli den första prejudicerande domen i Sverige mot en influencer, dels 

andra tidigare utlåtanden från RO, RON och KO, att ansvaret till sist ligger på antingen 

näringsidkaren eller influencern, alltså inte någon av de andra inblandade parterna. 

8.3. Utformning 

Den mest avgörande faktorn när det gäller huruvida marknadsföring via influencer marketing 

ska anses vara tillbörlig eller ej, är utformningen. I begreppet utformning väger vi in 

annonsmärkning, vederhäftighet och sändarangivelse. 

 

Det finns få svenska rättsfall som berör annonsmärkning i tryckt och/eller digital text, men de 

fall vi behandlar i uppsatsen ger för handen att skillnaden mellan det redaktionella innehållet 

och den kommersiella marknadsföringen är bland det mest centrala för att kunna klarlägga 

huruvida det rör sig om tillbörlig marknadsföring eller ej. Vad gäller innehåll i bloggar och 

sociala medier ställs det höga krav på influencern att särskilja den kommersiella 

marknadsföringen från det redaktionella materialet i och med att plattformen på vilket 

innehållet publiceras vanligtvis är utformad enligt en mall som är likadan för alla användare 

och alla typer av meddelanden. Instagram, till exempel, har ett standardutseende med svart 
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text på vit bakgrund som är densamma för alla användare, det är således inte möjligt för 

användare att själva anpassa denna layout. 

 

Som framgått av Konsumentverkets vägledning för marknadsföring i sociala medier ska ord 

som “reklam” eller “annons” anges tidigt i texten. Texten bör även ha ett annat typsnitt eller 

en annan bakgrundsfärg för att få meddelandet att stå ut från mängden av övrigt redaktionellt 

innehåll och på så sätt accentuera att det rör sig om marknadsföring. I fallet KO mot 

Postkodlotteriet framgick det dock att ord som “annons” eller “reklam” inte räckte som 

annonsmärkning ifall inte alla meddelanden, i den publicerade annonstidningen, som innehöll 

kommersiell marknadsföring märktes upp med sådana ord. Även RO:s ärende 1702-40 mot 

Fitnessjulia/Gymgrossisten styrker det ovan nämnda. I fallet framgår det att bloggaren 

Fitnessjulia fungerar som influencer å Gymgrossistens vägnar. Det framgår också att hon 

publicerat flera blogginlägg i samarbete med Gymgrossisten och att dessa meddelanden 

annonsmarkerats på ett korrekt sätt. Ett av blogginläggen annonsmarkeras dock inte och det 

är detta som RO anser är otillbörlig marknadsföring.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda, genom en tillämpning av praxis i kombination med KO:s 

vägledning, bör slutsatsen kunna dras att varje gång en influencer publicerar ett meddelande 

med kommersiellt syfte ska detta meddelande minst märkas upp med orden “annons” 

och/eller “reklam”. Frågan är dock hur mycket genomsnittskonsumenten, som torde likställas 

med genomsnittsläsaren i och med att det är läsarna som till syvende och sist blir 

konsumenter genom att bli påverkade av influencern, bör anses kunna särskilja redaktionellt 

innehåll från kommersiell marknadsföring. Av utfallen i fallen KO mot Postkodlotteriet samt 

RO mot Fitnessjulia/Gymgrossisten har den kommersiella marknadsföringen annonsmärkts i 

vissa fall och i andra fall har annonsmärkningen utelämnats. Denna inkonsekvens torde 

innebära att genomsnittskonsumenten uppfattar det som att den icke annonsmärkta 

kommersiella marknadsföringen utgör redaktionellt innehåll, även om innehållet inte skiljer 

sig från den kommersiella marknadsföringen i övrigt mer än att den saknar just 

annonsmärkning.  

 

Vidare kan konstateras att kravet på annonsmärkningen borde vara relativ lågt i de fall där 

återkommande kommersiella meddelanden i samarbete med en viss näringsidkare publiceras 

som till exempel i fallet med Fitnessjulia. I dessa fall borde det räcka med att märka 

meddelandet med just “reklam” eller “annons”, i och med att genomsnittskonsumenten bör 
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vara införstådd med att samarbete föreligger mellan bloggaren och näringsidkaren och 

således direkt förstå att de upprepade kommersiella meddelandena är reklam. Är det dock 

fråga om en enskild händelse, vilket är fallet i Isabella Löwengrips samarbete med 

Partykungen så ställs uppenbarligen andra krav på annonsmärkningen. Även fast Löwengrip 

skriver texten “SPONSRAD” ovanför rubriken till blogginlägget och i brödtexten dessutom 

tydliggör att hon har ett samarbete med Partykungen är det inte tillräckligt för att 

genomsnittskonsumenten ska kunna identifiera inlägget som reklam, ansåg RO. 

Genomsnittskonsumenten har i det här fallet inte informerats i tidigare inlägg om att något 

samarbete föreligger mellan Partykungen och Löwengrip varför det ställs högre krav på 

Löwengrip, som i det här fallet är influencer, att uppmärksamma läsaren om detta. 

 

Utöver annonsmärkningen är även en tydlig sändarangivelse samt vederhäftig information 

centrala faktorer som måste uppfyllas för att den kommersiella marknadsföringen ska anses 

vara tillbörlig. Annonsmärkning och sändarangivelse har en tydlig koppling i och med att 

näringsidkaren som nämns i den kommersiella marknadsföringen också är den ursprungliga 

avsändaren. Således uppfylls kravet på sändarangivelse om annonsmärkningen är korrekt 

utformad och vice versa. Detta framgår även i fallet MD 1980:12 i vilket näringsidkaren i 

fråga har en otillräcklig annonsmarkering i sin kommersiella marknadsföring samt en 

undermåligt utformad sändarangivelse. I fallet fastslår MD att: “I situationer då 

marknadsföringen har en svag reklammarkering gör sig kravet på sändarangivelse särskilt 

starkt gällande” vilket indikerar att det finns ett tydligt samband mellan sändarangivelse och 

annonsmarkering. Av uttalandet kan slutsatsen dras att en väldigt tydlig sändarangivelse 

således även kan läka en otillräcklig annonsmarkering. I och med att detta är något som kan 

appliceras på alla typer av medier bör det därför kunna upphöjas till en allmän 

marknadsrättslig princip och således även vara gällande för influencer marketing. 

 

Vad som kan sägas angående vederhäftighet i influencer marketing är att kravet på vilken 

information som måste anges för att den kommersiella marknadsföringen ska anses vara 

vederhäftig kan variera beroende på vilken plattform som det publiceras på. Som framgår av 

propositionen till marknadsföringslagen ska hänsyn tas till det utrymme som finns i kanalen 

som reklamen publiceras i. Olika sociala medier har olika typer av begränsningar när det 

kommer till längden på videoklipp, mängden bilder eller antal tecken som kan publiceras. Ett 

meddelande med kommersiellt syfte som publiceras på Twitter, som har en begränsning på 
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140 tecken, bör inte ha samma krav på vederhäftighet som ett meddelande som publiceras på 

en blogg där det i regel inte finns några begränsningar på hur långa texter man kan skriva.  

8.4. Konsumenten 

Syftet med MFL är att skydda konsumenten från vilseledande marknadsföring som kan leda 

till icke välgrundade affärsbeslut. Som vi tidigare förklarat har näringsidkare och influencers 

alltid genomsnittskonsumenten förhålla sig till i deras marknadsföring. Frågan är dock om det 

ställs något krav på konsumenten och dennes förmåga att kunna särskilja sådant innehåll som 

är redaktionellt från sådant innehåll som är kommersiellt. I RO:s ärende 1610-199 mot 

inreda.com och bloggaren My Martens samt i fallet MD 2006:15 om GB:s uteblivna 

annonsmärkning, som vi behandlat ovan, framgår det att ett sådant krav bör kunna ställas. 

Värt att notera i de här ärendena är att bedömningen skiljer sig markant från tidigare 

behandlade fall. I övriga fall som vi har tagit upp, har kravet på annonsmärkningen varit 

väldigt strängt och någon större hänsyn till innehållet har inte tagits. Skillnaden mellan det 

kommersiella innehållet i fallet My Martens och det kommersiella budskapet i övriga fall är 

att texten är skriven utan några större subjektiva värderingar från bloggarens sida. Texten är 

saklig på så sätt att läsaren informeras om att det kommer hållas ett event hos Inreda Mera i 

samarbete med bloggaren My Martens under vilket läsarna erbjuds förmånliga rabatter på 

Inreda Mera:s produkter. Således har bloggaren i det här fallet inte agerat på sådant sätt som 

får denne att på ett otillbörligt sätt framstå som konsument, vilket är tack vare textens sakliga 

utformning. Vad gäller målet mot GB så ansåg MD att genomsnittskonsumenten bör kunna ta 

reda på att det rör sig om kommersiell marknadsföring bara genom att komma i flyktig 

kontakt med varumärket. Detta berodde på att varumärket, alltså “GB-gubben”, exponerades 

såpass tydligt samt att det bedömdes vara tillräckligt känt för att genomsnittskonsumenten 

skulle uppfatta det kommersiella syftet direkt. 

 

I en situation som den med My Martens och Inreda mera finner alltså RON att det bör ligga i 

genomsnittskonsumentens förmåga att kunna urskönja sakligt innehåll från subjektivt 

innehåll. En slutsats som kan dras av detta är att genomsnittskonsumentens ansvar beror på 

hur texten i fråga är utformad, en mer subjektivt skriven text ställer högre krav på skribenten 

och dennes utformning vad gäller annonsmärkningar, medan å andra sidan en text som är 

sakligt utformad ställer högre krav på konsumenten på så sätt att denne förväntas förstå att 

texten utgörs av kommersiellt innehåll. Slutsatsen som kan dras av målet mot GB är att 
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genomsnittskonsumenten även ska kunna uppfatta att det rör sig om kommersiell 

marknadsföring om denne uppfattar att det är ett varumärke som exponeras i en annons.   
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9. Slutsats 

9.1. Inledning 

I denna uppsats har vi behandlat fenomenet influencer marketing ur ett marknadsrättsligt 

perspektiv. I uppsatsen har vi tagit upp och diskuterat flera olika faktorer som alla fyller en 

mer eller mindre viktig funktion för influencer marketing. Analysen består av en diskussion 

kring de två, enligt oss, viktigaste delarna, de är ansvarsfrågan samt hur utformningen av 

marknadsföringen ska ske. Nedan kommer vi presentera vad vi kommit fram till. 

9.2. Ansvar 

Att frågan om vem som har ansvar i influencer marketing var svår visste vi sedan tidigare, det 

är även skälet till att någon prejudicerande dom ännu inte kommit på området. I analysen har 

vi fört diskussioner kring omständigheter och faktorer för samtliga parter som talar både för 

och emot deras eventuella ansvarsposition i influencer marketing. Diskussionen har till 

största del grundat sig i 23 § 2 st. 3 p. MFL. Avgörande för vår slutsats är definitionen av 

lagens ordföljd “väsentligt ha bidragit” och vad det egentligen betyder. Genom diskussion 

kring just denna ordföljd om ansvar kan vi avgränsa oss till ett svar som resulterar i att ansvar 

ligger på antingen näringsidkaren eller influencern och att både förmedlare och portal, med 

stöd av 23 § 2 st. 3 p, är undantagna ansvar på grund av att de inte kan anses bidra till 

marknadsföringens utformning på samma sätt som näringsidkare och influencer gör.  

 

Vi har däremot märkt att avtalsförhållandet mellan näringsidkaren och influencern utgör en 

viktig del för helhetsbedömningen. Genom avtalet och den däri (ofta) angiva 

uppdragsbeskrivningen kan man utläsa exakt vad som efterfrågats, hur väl influencern följt 

uppdraget samt de egna initiativ som influencern tagit i sin framställning av 

marknadsföringen. Som i Kissie-målet till exempel, hennes uppdragsbeskrivning innefattade 

ingen information om framställningens utformande i större grad än minst antal tecken. Det 

var således Kissie själv som utformande reklamen och i denna brast i sin annonsmärkning. En 

granskning av denna typ bör således, i alla situationer, kunna ge ett entydigt svar och 

fastställa en part som ansvarig för den marknadsföring som framställts.  

9.3. Utformning 

Hur välkänt varumärket är kan ha betydelse för hur hårt kravet på annonsmärkningen ska 

vara. I fallet MD 2006:15 är just varumärkets status den avgörande faktorn för huruvida en 
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annons anses utgöra tillbörlig marknadsföring eller ej. Detta medför dock problemet hur 

varumärkets status ska bedömas. I fallet i fråga hade den ansvarige utgivaren själv gjort 

bedömningen att GB-gubben var såpass känd i alla svenskars ögon att någon annonsmärkning 

inte behövdes. En bedömning som MD godtog. Hur välkänt varumärket är har alltså 

betydelse för hur utförlig annonsmärkningen måste vara, men i och med att det inte finns 

några riktlinjer för hur bedömningen bör göras är inte varumärkets status en faktor som 

influencern borde ta i beaktande vad gäller huruvida annonsmärkning bör göras eller ej.  

 

Vad gäller annonsens visuella utformning har det framgått av såväl domslut från MD, beslut 

från RO och doktrin i ämnet att det finns vissa riktlinjer som själva utformningen av 

annonsen måste förhålla sig till. Först och främst ska typsnittet skilja sig från övriga texter 

med redaktionellt innehåll, vidare ska antingen textens färg eller textens bakgrundsfärg vara 

utmärkande och till sist läggs stor vikt vid kolumnbredden. Dessa tre kriterier är de viktigaste 

när det kommer till utformningen av annonsen. Om alla tre kriterier är uppfyllda är således 

den kommersiella marknadsföringen i influencer marketing tillräckligt väl utformad för att 

genomsnittskonsumenten ska kunna urskönja att meddelandet skiljer sig från det sedvanliga 

redaktionella innehållet. 

 

Enligt KO:s vägledning framgår det att det är tillräckligt att texten “reklam” eller “annons” 

används i början och/eller i slutet av texten. I realiteten stämmer dock inte detta vilket 

framgått av flera avgöranden som vi tagit upp. En annonsmärkning i enlighet med 

ovanstående förklaring gör inte att den kommersiella marknadsföringen kan vara utformad 

som det sedvanliga redaktionella innehållet. Annonsmärkningen kan således sägas stå på två 

ben, dels den konkreta reklamidentifieringen i form av texten “reklam” eller “annons” men 

även den visuella utformningen, alltså typsnitt, färg och kolumnbredd, som läsaren uppfattar 

vid en flyktig kontakt med annonsen. Influencer marketing skiljer sig markant från andra 

marknadsföringsmetoder i och med att det inte finns någon tydligt markerad plats för 

annonser, vilket det gör i TV, radio och i tidskrifter. Kravet på utformningen av annonsen blir 

därför än mer strikt jämfört med andra medier i och med att det krävs mer för att ett 

kommersiellt inlägg ska kunna skilja sig från ett redaktionellt inlägg eftersom allt publiceras i 

ett och samma flöde. 

 

En annan faktor som tas i beaktande vid bedömningen av huruvida genomsnittskonsumenten 

uppfattar texten som kommersiell marknadsföring eller ej är hur pass objektiv texten är. Om 
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influencern endast uppmanar till köp och refererar till näringsidkaren i fråga utan att lägga in 

några subjektiva värderingar om näringsidkaren eller dennes produkter så är kravet på 

annonsmärkning relativt lågt. Det framgår då för genomsnittskonsumenten att meddelandet 

har ett tydligt kommersiellt syfte vilket också är kravet för att den kommersiella 

marknadsföringen ska anses vara tillbörlig. 

 

Det kan konstateras att influencer marketing är en mycket komplex typ av marknadsföring. 

Till skillnad från traditionella marknadsföringsplattformar finns det ingen tydlig avgränsning 

för vad som är kommersiell marknadsföring och inte, detta är något som i största möjliga mån 

måste accentueras i influencer marketing i och med att det primära syftet, med de plattformar 

som influencer marketing utförs på, inte är att användarna ska uttrycka sig i kommersiellt 

syfte. Därmed är det av yppersta vikt att influencern utformar marknadsföringen på sådant 

sätt att det framgår för läsaren att det kommersiella meddelandet skiljer sig från övrigt 

redaktionellt innehåll. Detta kan göras med hjälp av tydlig annonsmärkning, utformning av 

texten samt genom att skriva texten på ett informativt sätt så att det inte framstår som 

smygreklam.  

 

Vår slutsats är att alla dessa tre faktorer ska tas i beaktande vid marknadsföring genom 

influencer marketing för att marknadsföringen inte ska kunna anses vara otillbörlig. En 

liknelse som kan göras för att illustrera detta är att tänka sig en våg med 

genomsnittskonsumentens uppfattning om vad som är kommersiell marknadsföring på ena 

sidan och de tre faktorerna annonsmärkning, utformning och objektiv information på den 

andra. Om en influencer inte är tillräckligt tydlig med sin annonsmärkning så måste större 

vikt läggas vid att texten ska vara informativ eller tydligt skild från övrigt redaktionellt 

innehåll i sin utformning. Anledningen till detta är för att vi noterat en inkonsekvens i såväl 

RO:s, RON:s och MD:s bedömningar av vilka faktorer som är viktigast när det gäller att 

informera genomsnittskonsumenten om att ett meddelande har ett kommersiellt syfte. Detta i 

kombination med de generellt stipulerade reglerna i MFL och ICC om vad som utgör 

tillbörlig respektive otillbörlig marknadsföring gör att en stor osäkerhet råder på området 

influencer marketing, speciellt när hänsyn ska tas till den legala konstruktionen 

genomsnittskonsumenten, vilken skiljer sig från fall till fall. Beaktas alla tre faktorer, 

annonsmärkning, utformning och objektiv information, råder det en grundläggande balans 

som är avgörande för att genomsnittskonsumenten ska kunna uppfatta att det rör sig om 

kommersiell marknadsföring, oavsett situation och övriga förutsättningar. 
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