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Sammanfattning  

 

När meddelanden som förmedlas till konsumenter är avsättningsfrämjande och har rent 

kommersiell karaktär anses de utgöra marknadsföring, och omfattas av reglerna i 

Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Marknadsföring ska bl.a. följa regler om 

reklamidentifiering som stadgar att kommersiella meddelanden ska märkas på ett så tydligt sätt 

att en konsument redan vid flyktig kontakt inser att det är fråga om marknadsföring. Reglerna om 

reklamidentifiering ska underlätta för konsumenter att identifiera vilka meddelanden som utgör 

reklam, och mot bakgrund av denna vetskap kunna ta ställning till meddelandets trovärdighet och 

betydelse.  

 

Meddelanden som innehåller allmänna upplysningar, är opinionsbildande, eller på annat sätt har 

en annan än rent kommersiell karaktär, faller utanför tillämpningsområdet för MFL och omfattas 

istället av det grundlagsstadgade yttrandefrihetsskyddet. Frågan om när ett meddelande har rent 

kommersiell karaktär och därmed utgör marknadsföring, är särskilt komplicerad när meddelandet 

förmedlas i redaktionell text och publiceras av någon annan än näringsidkaren själv. 

Meddelanden som t.ex. utgör nyheter eller ger uttryck för en publicists personliga åsikter, 

skyddas av yttrandefrihet. Om den som publicerar ett meddelande gör det på uppdrag av en 

näringsidkare och mottar någon form av vederlag för publiceringen, får meddelandet dock anses 

utgöra marknadsföring. När meddelanden i redaktionell text utgör marknadsföring, uppkommer 

frågan om vilken märkning som ska användas för att uppfylla lagens krav på tydlig 

reklammarkering. Vilken märkning som krävs skiljer sig beroende på hur meddelandet är 

utformat och genom vilket medium det förmedlas. För kommersiella meddelanden som 

förmedlas i nyhetstidningar, på nätet eller i pappersform, synes det krävas att meddelandets 

layout skiljer sig från övrig redaktionell text, samt att meddelandet märks med ordet 

”annonssida” eller motsvarande begrepp. För meddelanden som publiceras i sociala medier är det 

svårare att utröna vad som generellt utgör en tillräcklig reklammarkering, eftersom det varierar 

beroende på vilket socialt medium som används, och vilken kunskap den genomsnittlige 

mottagaren av meddelandet har. Ett krav som dock framstår som gemensamt för kommersiella 

meddelanden i sociala medier, är att det redan överst i inlägget eller i inledningen av en text ska 

framgå att inlägget utgör marknadsföring. 
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Förkortningslista  
 

EKMR    Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  

    och grundläggande friheterna 

EU     Europeiska unionen 

EU-stadgan    Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna 

HD    Högsta domstolen 

ICC    International Chamber of Commerce 

KO    Konsumentombudsmannen  

MD     Marknadsdomstolen 

MFL    Marknadsföringslag (2008:486) 

PMD    Patent- och marknadsdomstolen 

PMÖD    Patent- och marknadsöverdomstolen 

RF    Regeringsform (1974:152) 

RO    Reklamombudsmannen 

RON    Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

TF    Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TR     Tingsrätten 

YGL    Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund – det nya medielandskapet  

En naturlig del av ett företags verksamhet består av olika åtgärder för att stärka bolagets 

varumärke och öka omsättningen av de produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Sådana 

åtgärder förekommer i en mängd utformningar som förmedlas via olika kanaler, och kan samlas 

under begreppet marknadsföring. För att exponera marknadsföringen för så många konsumenter 

som möjligt, anpassas den efter konsumenternas beteende och användning av olika medier. 

Under de senaste årtiondena har det skett en dramatisk ökning i svenskarnas internetanvändande. 

År 2017 har i stort sett alla svenskar tillgång till internet och i en undersökning från samma år 

uppger 56 procent att de dagligen besöker sociala plattformar som t.ex. Facebook, Instagram och 

Snapchat.
1
 Vidare uppger 80 procent att de använder internet för att läsa tidningen, och 40 

procent gör det dagligen.
2
 Den nämnda utvecklingen har gett upphov till en mängd nya, digitala 

informationskanaler, i form av framförallt appar och hemsidor. Dessa nya distributionskanaler 

kan gemensamt benämnas som det nya medielandskapet, och har drastiskt förändrat hur nyheter, 

nöje, och annan information förmedlas. Det nya medielandskapet har också påverkat företagens 

marknadsföring, som idag har en självklar närvaro på de digitala plattformarna.  

 

Med den nya tekniken finns stora möjligheter att anpassa och rikta reklam mot enskilda 

konsumenter utifrån deras beteende på nätet, t.ex. med hjälp av sökhistorik. Trots att 

utvecklingen medfört möjligheter att rikta reklam som är relevant till varje enskild konsument, 

har det inte bidragit till ökad uppskattning eller acceptans för reklam som sådan. Från 2005 till 

2016 har andelen personer som uppger sig vara negativt inställda till reklam ökat från 26 till 52 

procent, och en av tre svenskar använder s.k. ad-blockers för att aktivt undvika reklam på nätet.
3
 

Andelen reklampositiva personer har under samma period minskat från 44 till 18 procent.
4
 

Möjligen ligger dessa siffror bakom företagens ökade användning av native advertising och 

content marketing, eller innehållsmarknadsföring med ett samlingsnamn på svenska. Gemensamt 

för dessa marknadsföringsformer är att de söker påverka mottagarens uppfattning om en produkt 

eller ett företag, utan att mottagaren uppfattar innehållet som reklam. Content markering används 

                                                 
1
 SII, Svenskarna och internet 2017, s. 41. 

2
 Ibid, s. 73. 

3
 Novus, Allmänhetens inställning till reklam 2016, s. 23.  

4
 Ibid, s. 6.   
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i syfte att erbjuda något som konsumenterna har nytta av, som samtidigt förmedlar en positiv bild 

av företaget och dess produkter eller tjänster. En digital plattform som tillhandahålls av ett 

möbelvaruhus och som låter användaren designa sitt eget kök eller vardagsrum, utgör en form av 

content marketing. Native advertising å andra sidan, används som benämning på reklam som 

döljs i redaktionell text. Ett exempel på sådan marknadsföring är när en reklamannons utformas 

som en nyhetsartikel, och presenteras vid sidan av verkliga artiklar på en nyhetssajt. När läsaren 

klickar på rubriken för att läsa mer om vad denne uppfattar som en nyhet, hamnar läsaren istället 

på näringsidkarens hemsida. Ett annat exempel är samarbeten mellan näringsidkare och 

nyhetsredaktioner, där redaktionen producerar reportage eller artiklar på ett ämne som är kopplat 

till näringsidkarens verksamhet, och samtidigt framställer näringsidkaren och dennes produkter ur 

en positiv synvinkel.  

 

All marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed enligt MFL.
5
 Lagens syfte 

är att främja konsumenters och näringsidkares intressen i samband med marknadsföring, och tar 

primärt sikte på konsumentskyddet.
6
 Marknadsföringsbranschen arbetar även med självreglering, 

vilket innebär att företrädare från olika bolag samarbetar i branschorganisationer som t.ex. 

utarbetar riktlinjer, tar emot anmälningar mot företag som bryter mot riktlinjerna, och undersöker 

om överträdelser skett. I MFL stadgas bl.a. krav på reklamidentifiering, som innebär att all 

marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om 

marknadsföring och vem som svarar för den.
7
 Motsvarande bestämmelse återfinns i 

Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.
8
 

Näringsidkare som ägnar sig åt otillbörlig marknadsföring kan förbjudas att fortsätta med denna, 

och i vissa fall åläggas marknadsstörningsavgift, samt bli skadeståndsskyldiga för skada som 

åsamkats konsumenter eller andra näringsidkare med anledning av den otillbörliga 

marknadsföringen. Alla meddelanden och framställningar från näringsidkare är dock inte 

marknadsföring i lagens mening. Marknadsföring definieras som ”reklam och andra åtgärder i 

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

                                                 
5
 5 § MFL.  

6
 1 § MFL och prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag, s. 62. 

7
 9 § MFL.  

8
 Art. 9 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.  
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omfattar en näringsidkares handlande innan, under och efter försäljning till konsumenter.
9
 Icke-

kommersiella meddelanden faller utanför MFL:s tillämpningsområde, som t.ex. redaktionell text, 

som istället omfattas av är yttrandefrihetsskyddet.  

 

Mot bakgrund av vad som presenterats ovan kan flera juridiska spörsmål identifieras, vilka ska 

sammanfattas i det följande. I första hand finns en gränsdragningsproblematik avseende vilka 

framställningar av företag som utgör marknadsföring och därmed omfattas av MFL, och vilka 

framställningar som är redaktionell text som omfattas av yttrandefrihetsskyddet. Yttrandefriheten 

är en långtgående rättighet som även tillskrivs företag, och höga krav måste ställas på motiven för 

åtgärder som begränsar rätten. Samtidigt finns ett behov av att tillvarata MFL:s skyddssyften, 

d.v.s. att skydda konsumenter från vilseledande reklam som begränsar deras möjligheter att fatta 

välgrundade affärsbeslut, samt att upprätthålla en effektiv konkurrens. Gränsdragningen mellan 

vad som utgör marknadsföring och inte, är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall, 

men företagens behov av förutsebarhet fordrar riktlinjer kring vad som gäller för olika typer av 

framställningar, i olika medium. Vidare finns frågetecken avseende vad som utgör tydlig 

annonsmarkering i enlighet med MFL, och om denna bedömning skiljer sig utifrån vilken typ av 

marknadsföring det är fråga om och genom vilka kanaler den distribueras. Är t.ex. samma 

annonsmarkering som uppfyller kraven på reklamidentifiering för en tidningsannons, tillämplig 

på en annons i ett digitalt medium? Frågan är aktuell mot bakgrund av den utbredda och ökande 

användningen av digitala plattformar och blandningen av nyheter, nöje och reklam som 

förekommer på dessa plattformar.  

 

I en debattartikel 2016 uppmärksammade Konsumentombudsmannen (KO) problematiken med 

dold marknadsföring i såväl sociala medier som i de traditionella mediebolagens kanaler. KO 

betonade vikten av att konsumenter ska kunna skilja mellan reklam och annat innehåll.
10

 I 

artikeln annonserade KO att Konsumentverket väljer att stämma en av landets största bloggare 

för dold marknadsföring, för att få domstolens bedömning av vad lagens krav på 

reklamidentifiering innebär för marknadsföring i bloggar. I samma artikel meddelade KO beslutet 

att inte gå vidare med ett mål mot Aftonbladet, om dold marknadsföring i redaktionell text, 

                                                 
9
 3 § MFL.  

10
 Konsumentombudsman Tisell, Cecilia. 2016. Ta ansvar mot dold reklam. SVT. https://www.svt.se/opinion/cecilia-

tisell-om-reklam (Hämtad 2018-01-06).   
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eftersom verket anser det vara en pressetisk fråga som mediebranschen själv bör åtgärda. KO 

uttalande en önskan om att lyfta över ansvaret för nämnda problematik på landets publicister, och 

uppmanade branschorganisationerna att uppdatera sina rekommendationer för annonsering i 

tidskrifter. Relevant för frågeställningarna i uppsatsen är hur väl branschens självreglerande 

organisationer fungerar, särskilt Reklamombudsmannen (RO), och om eventuella brister i 

konsumentskyddet bör hanteras genom lagstiftning, branschens självreglering, eller av KO.   

 

1.2 Problemformulering  

När är MFL tillämplig på innehållsmarknadsföring, och när anses sådan istället utgöra icke-

kommersiellt meddelande som skyddas av det grundlagsfästa skyddet för yttrandefrihet, och som 

därmed faller utanför MFL:s tillämpningsområde?  

 

Vad innebär kravet på tydlig annonsmarkering enligt 9 § MFL och artikel 9 i ICC:s regler för 

reklam och marknadskommunikation, i det nya medielandskapet?  

 

Upprätthålls syftet med MFL om ett starkt konsumentskydd, i det nya medielandskapet? Om 

konsumentskyddet har försvagats genom de nya medieformerna, bör det lämpligast stärkas 

genom åtgärder från lagstiftaren, KO eller branschens självreglering?  

 

1.3 Syfte 

Genom att undersöka gränsen mellan marknadsföring och yttrandefrihetsskyddade meddelanden 

är syftet med uppsatsen att tydliggöra vilka framställningar som omfattas av MFL och vilka som 

faller utanför lagens tillämpningsområde. Ett tydliggörande av detta slag är viktigt för 

näringsidkares och privatpersoners möjligheter att förutse när de är skyldiga att följa reglerna i 

MFL. Syftet med uppsatsen är vidare att undersöka vad kravet på reklamidentifiering i 9 § MFL, 

och motsvarande regel i ICC:s regler, innebär för marknadsföring i digitala kanaler. En sådan 

undersökning är önskvärd mot bakgrund av den ökade användningen av digitala plattformar, och 

för att komma fram till om det föreligger skillnader mellan digitala plattformar och traditionella 

distributionskanaler som påverkar vad som utgör en tydlig annonsmarkering.   
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1.4 Avgränsningar  

Framställningar som på andra grunder än förekomsten av redaktionella inslag kan bli föremål för 

gränsdragningen mellan marknadsföring och yttrandefrihetsskydd är undantagna från 

framställningen i denna uppsats. Det innebär att t.ex. diskriminerande reklam undantas från 

framställningen. I uppsatsen behandlas inte heller speciallagar på marknadsföringsrättens område. 

Vidare är uppsatsen avgränsad till att undersöka gränsdragningen mellan marknadsföring och 

icke-kommersiella meddelanden, via text, med särskilt fokus på digitala kanaler. I den 

utsträckning uppsatsen behandlar meddelanden som omfattas av MFL, är framställningen 

begränsad till en bedömning av när kommersiella meddelanden utgör otillbörlig marknadsföring 

på grund av bristande reklamidentifiering.  

 

1.5 Metod och material  

Utgångspunkten för uppsatsen är de lege lata; att undersöka vad som gäller för en ny form av 

marknadsföring, utifrån gällande regelverk. De svenska rättskällorna värderas och tolkas utifrån 

en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att svaret på frågeställningarna sökes i de allmänt 

accepterade rättskällorna, och principerna för hur dessa rättskällor används och värderas.
11

 Enligt 

källhierarkin är grundlag högst i ordningen, följt av vanlig lag, förarbeten, praxis och doktrin. 

Den rättsdogmatiska metoden har kritiserats för bl.a. bristande vetenskaplighet och för att vara 

föråldrad. Metoden har dock stor praktisk betydelse, och är snarare en analys med vetenskapligt 

syfte, än en vetenskaplig metod.
12

 Den valda metoden lämpar sig också särskilt bra för 

frågeställningarna i uppsatsen eftersom en korrekt rättsdogmatisk undersökning medför ökad 

rättssäkerhet och förutsebarhet, vilket också är syftet med uppsatsen.
13

 

 

Frågeställningarna i uppsatsen undersökes i första hand utifrån MFL och dess förarbeten, liksom 

praxis från Marknadsdomstolen (MD), nu ersatt av Patent- och marknadsöverdomstolen 

(PMÖD), samt Högsta domstolen (HD). Den praxis som analyseras rör gränsdragningen mellan 

yttrandefrihetsskyddade framställningar och marknadsföring, för att söka svar på vilka 

framställningar som är av rent kommersiell natur och därmed omfattas av MFL. I detta avseende 

behandlas även praxis ifråga om gränsdragningen mellan yttrandefrihetsgrundlagarna och lag 

                                                 
11

 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) (2013). Juridisk metodlära. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s 21. 
12

 Ibid, s 24.  
13

 Ibid, s 27. 
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(1978:800) om namn och bild i reklam, vilket också bedöms utifrån om framställningen är av rent 

kommersiell natur.
14

 Vidare behandlas praxis i fråga om annonsmarkering för att utröna vilka 

kriterier som måste vara uppfyllda, och om dessa är oberoende av vilket medium som används 

för marknadsföringen. Eftersom frågeställningarna berör yttrandefrihet aktualiseras även 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) och 

regeringsformen (1974:152) (RF), genom vilka yttrandefriheten garanteras. Förarbetenas 

betydelse på yttrandefrihetens område är begränsad, då de härrör från en tid när de tekniska 

möjligheterna att sprida information och åsikter inte går att jämföra med dagens möjligheter, och 

lagstiftaren inte kunde förutse de situationer som uppkommer i dagens samhälle.
15

 EU-rättens 

inflytande på svensk rätt har också medfört att förarbetenas betydelse minskat, till förmån för 

ökad betydelse av praxis.
16

 

 

Utöver de svenska lagar som reglerar yttrandefriheten, garanteras principen även i 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(EKMR). Konventionen är en mellanstatlig överenskommelse som är allmänt hållen och vars 

konkreta innehåll till stor del skapas av Europadomstolens praxis.
17

 Sveriges bundenhet av 

EKMR, och av Europadomstolens praxis, grundar sig således på en folkrättslig förpliktelse.
18

 

EKMR utgör svensk lag sedan 1995, och omnämns även i RF, där det stadgas att ingen lag eller 

föreskrift får meddelas i strid med konventionen.
19

 Genom omnämnandet i RF får EKMR en 

mellanställning mellan vanlig lag och grundlag.
20

 Inkorporationen av EKMR i svensk lag är 

också grund för Sveriges bundenhet av Europadomstolens praxis.
21

 Den rättsdogmatiska metoden 

kan användas för att bedöma konventionens relevans som rättskälla, men i egenskap av 

folkrättslig överenskommelse, måste innehållet i EKMR och Europadomstolens praxis tolkas 

                                                 
14

 I sin bedömning av om ett meddelande har rent kommersiell natur hänvisar MD till bedömningar av samma slag 

som gjorts i fråga om tillämplighet av lagen om namn och bild i reklam, se t.ex. MD 2007:142 med hänvisning till 

NJA 1999:749. 
15

 Åhman, Karin (2015). Grundläggande rättigheter och juridisk metod. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s.91 
16

 Ibid, s.20 
17

 Axberger, Hans-Gunnar (2017). Yttrandefrihetsgrundlagarna. Tredje upplagan Stockholm: Wolters Kluwer, s.33.  
18

 Art. 46, EMKR. Se även: Åhman. Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 112.  
19

 EKMR utgör lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, och omnämns i 2:19 RF.  
20

 Åhman. Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 52. 
21

 Ibid, s. 112.  



8 

 

utifrån en folkrättslig metod.
22

 Det innebär att förarbeten inte tillmäts lika stor betydelse som 

enligt den rättsdogmatiska metoden. I uppsatsen behandlas även Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande friheterna (EU-stadgan), som garanterar yttrandefrihet till unionens 

medborgare.
23

 Stadgan gäller vid tillämning av EU-rätt samt vid konflikt mellan nationell rätt och 

EU-rätt, och måste tolkas utifrån en EU-rättslig metod.
 24

 Sedan antagandet av EU-stadgan är 

dock skyddet för yttrandefriheten genom RF och EKMR, i princip likställt.
25

  

 

För framställningen i uppsatsen är ICC:s regler om reklam och marknadskommunikation av 

relevans eftersom de ligger till grund för branschens självreglering. Reglerna utgör s.k. soft law 

genom att de inte är rättsligt bindande, men likväl har betydelse genom att MFL hänvisar till god 

marknadsföringssed vilket bl.a. bedöms utifrån ICC:s regler.
26

 EU-domstolen har funnit att 

nationella myndigheter kan vara skyldiga att tillämpa soft law som tolkningsunderlag, vilket 

svenska domstolar gör då de beaktar ICC:s regler i mål om otillbörlig marknadsföring.
27

  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel (kap. 2) som beskriver det nya medielanskapet, och vilka 

marknadsföringsformer som har utvecklats till följd av de nya distributionskanalerna. Nästa 

kapitel (kap. 3) redogör för yttrandefrihetens bakgrund och utveckling, samt genom vilka 

rättskällor som yttrandefrihet tillförsäkras var och en. I samma kapitel utvecklas sambandet 

mellan yttrandefrihet och marknadsföring. Därefter följer ett omfattande kapitel (kap. 4) som 

behandlar MFL:s syfte och tillämpningsområde, liksom gränsdragningen mot 

yttrandefrihetsskyddade framställningar, och utomrättslig reglering på området. Kapitel 5 tar upp 

MFL:s krav på reklamidentifiering, och följs av ett kapitel (kap. 6) om påföljderna vid 

marknadsföringsbrott. I det sista och avslutande kapitlet (kap. 7) besvaras uppsatsens 

frågeställningar, och där presenteras även en avslutande analys.  

                                                 
22

 Svanberg, Katinka (2015). En introduktion till traktaträtten: en lärobok i traktaträtt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik, s. 20.  
23

 Art. 10 i EU-stadgan.  
24

 Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 33. 
25

 Ibid, s. 35.  
26

 Svensson, Carl Anders (2013). Den svenska marknadsföringslagstiftningen. 16., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s. 23. Att ICC:s regler inte är bindande framgår av Bernitz, Ulf (2013). Svensk och europeisk 

marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 55. 
27

 Korling & Zamboni. Juridisk metodlära, s. 128.  
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2. Marknadsföring i det nya medielandskapet  

2.1 Konsumentbeteende och köpbeslut 

Målet med marknadsföring är att påverka konsumenternas åsikter och beteende, för att skapa 

intresse och efterfrågan för vissa produkter och tjänster. För att göra sin marknadsföring så 

effektiv som möjligt, måste näringsidkare identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom den 

aktuella målgruppens val av en viss produkt eller tjänst. Tillgången till information har kraftigt 

ökat i samband med digitaliseringen, och idag kan konsumenter snabbt hitta information och 

recensioner om i stort sett varje produkt och tjänst. Samtidigt har utbudet av produkter och 

tjänster också ökat markant, och nya modeller och märken lanseras ständigt. Konsumenterna 

ställs inför en mängd köpbeslut varje dag, och saknar ofta tid att göra omfattande jämförelser av 

utbudet på marknaden. Snarare än rationalitet, styrs konsumenternas köpbeslut därför många 

gånger av känslor och åsikter.
28

 Köpprocessen påverkas bl.a. av kulturella, sociala, personliga 

och psykologiska faktorer. Konsumenten är inte alltid själv medveten om vad som styr det val 

som han eller hon gör vid ett köp. Till de sociala faktorerna som styr köpbeteendet hör bl.a. olika 

sociala grupper som konsumenten ser upp till, s.k. referensgupper. Särkskilt stor påverkan har 

mindre och åtråvärda grupper. Exempel på sådana åtråvärda referensgrupper är artister, politiker, 

och andra kända individer, vilka påverkar stora konsumentgrupper.
29

 Konsumenter söker ofta 

efterlikna de grupper som de ser upp till, och köpbeteendet anpassas därmed efter de val som 

personerna i referensgrupperna gör. Marknadsföringsåtgärder anspelar många gånger på dessa 

mekanismer, och framställer bilden av att konsumenten genom sitt köp kommer lite närmare den 

åtråvärda grupp som konsumenten önskar tillhöra.
30

  

 

Det ökade informationsflödet och den allt mer lättillgängliga informationen har medfört att 

konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet har hårdnat. Utvecklingen har beskrivits som 

att samhället har gått från att vara en informationsekonomi, till en uppmärksamhetsekonomi.
31

 

Information är inte längre en begränsad resurs, och det är istället uppmärksamheten som måste 

hushållas med. Det ökande användandet av annonsblockering på internet, har troligtvis sin 

förklaring i att konsumenterna önskar begränsa mängden information som kräver deras 

                                                 
28

 Kotler, Philip, Armstrong, Gary & Parment, Anders (2017). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 2 uppl. 

Harlow: Pearson, s. 134.  
29

 Ibid, s. 141.  
30

 Ibid, s. 142.  
31

 Magnus Willam-Olsson, 2015. Litteraturkritiken i uppmärksamhetsekonomins tidevarv. Sveriges Radio.  
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uppmärksamhet i olika kanaler. Vidare är konsumenter idag inte längre passiva mottagare av 

information, utan en aktiv part som deltar i kommunikationen genom att kommentera, dela och 

gilla inlägg från olika aktörer. Det är sannolikt att det har påverkat hur information värderas, och 

möjligen läggs mer vikt vid antal gilla-markeringar och hur många gånger ett budskap har delats i 

sociala medier, än vid själva innehållet. Ifråga om information om produkter och varumärken har 

forskning visat att avsändaren har stor betydelse för vår värdering av informationen. Om källan 

identifieras som neutral, är vi mer benägna att tro på informationen och till och med köpa 

produkten, än om informationen framstår som marknadsföring.
32

  

 

2.2 Ett nytt medielandskap  

Digitalisering och ökad tillgång till internet har förändrat vårt beteende i fråga om hur vi t.ex. 

skickar meddelanden, söker information och konsumerar nöje och nyheter. Ett frekvent använt 

begrepp i samband med beskrivningen av digitalisering, är det nya medielandskapet, med vilket 

avses de nya medieformer som tillkommit som resultat av ökad digitalisering och internetnärvaro. 

Idag tillhandahåller alla de stora mediehusen nätupplagor av sina tidningar, och vid sidan av 

dessa finns en mängd nyhetssidor som endast ägnar sig åt internetbaserad nyhetsförmedling. 

Ökad internetuppkoppling och tillgång till smarta telefoner har inte bara förändrat hur 

information sprids, utan också av vem. Idag kan i stort sett vem som helst producera och sprida 

nyheter, åsikter och annat innehåll, till en bred publik. De medieformer vars innehåll produceras 

av användarna själva benämns sociala medier,
33

 och innefattar bl.a. bloggar, Faceook, Twitter 

och Instagram. Som ska framgå av kommande avsnitt rörande yttrandefrihetens omfattning och 

syfte, finns anledning att skilja mellan redaktionell text från tidningsredaktioner, och redaktionell 

text som publiceras av näringsidkare och privatpersoner på sociala medier. I den följande 

presentationen av det nya medielandkapet och däri utvecklade marknadsföringsmetoder, görs av 

nyss nämnda anledning, en uppdelning mellan å ena sidan nyhetstidningar och andra tidsskrifter, 

och å andra sidan sociala medier.  

 

                                                 
32

 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld, SOU 2018:1.  
33

 Nationalencyklopedin, sociala medier.   
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2.3 Nyhetstidningar och andra tidsskrifter 

2.3.1 Inledning   

Tidningsbranschen är en av flera branscher som har tvingats modernisera och anpassa sin 

verksamhet till konsumenternas ökande internetanvändning. Möjligheten att ta del av de senaste 

nyheterna direkt i mobilen och via gratis nöjes- och nyhetssajter på nätet, har minskat efterfrågan 

på traditionella papperstidningar. Utvecklingen är tydlig utifrån statistiken över andelen svenskar 

som har tillgång till prenumererad tidning, vilken har minskat från 74 till 53 procent från år 1996 

till år 2015, men visar sig även i fördelningen av reklaminvesteringar.
34

 Andelen 

reklaminvesteringar i tryckta nyhetsmedier stod år 2016 för 8,3 procent av de totala 

reklaminvesteringarna, medan byråproduktion, vilket inkluderar bl.a. content marketing, stod för 

19 procent, och investeringar i internetreklam för 21,2 procent.
35

 Mediehusens minskade intäkter 

från tidningsprenumerationer har lett till att tidningsredaktioner letar nya inkomstkällor, och en 

metod som blivit allt mer populär är betalda samarbeten mellan näringsidkare och 

tidningsredaktioner. Samarbetena tar sig olika uttryck och består i vissa fall av redan etablerade 

marknadsföringsmetoder, och i andra fall av helt nya lösningar, särskilt anpassade efter det 

digitala klimatet. 

 

2.3.2 Annonser 

Annonsreklam är en etablerad marknadsföringsform som förekommer på såväl internet som i 

papperstidningar. Internetannonser visas på en mängd olika hemsidor, allt från nättidningar till 

sökmotorer, bloggar och andra sociala medier. Utformningen av annonsreklam på internet liknar i 

många avseenden traditionella annonser i papperstidningar. Det är ofta tydligt att det är fråga om 

reklam, och annonserna kan t.ex. innehålla säljerbjudanden och prisinformation. Till skillnad från 

annonser i tryckt material, kan digitala annonser vara ”klickbara”, vilket innebär att en läsare som 

klickar på annonsen automatiskt skickas till näringsidkarens hemsida. En annan skillnad är att 

digitala annonser kan anpassas efter olika användare. Baserat på en internetanvändares beteende 

och sökhistorik på nätet, kan annonserna anpassas efter just denna person. En person som söker 

på t.ex. ”solresor” på sökmotorn Google, kan räkna med att inom kort se annonser för flygresor 

till varmare destinationer, på hemsidor och sociala medier som personen besöker därefter. En ny 

trend inom annonsreklam är så kallas native advertising, som innebär att annonsens layout 

                                                 
34

 Statistik över minskade tidningsprenumerationer är hämtad från Facht, Ulrika (2016). Medie-Sverige. 2016. 

Göteborg: Nordicom, s. 48.   
35

 Institutet för reklam och mediestatistik, 2016. Årsstatistik, Stora reklamkakan.   
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utformas för att likna den kontext i vilken den presenteras. På så sätt anpassas annonser på t.ex. 

nyhetssajter till att efterlikna nyhetsartiklar, genom att också annonsen utformas med rubrik, 

ingress och brödtext.  

 

2.3.3 Textmarknadsföring 

I en journalists arbete ingår att rapportera om händelser som har nyhetsvärde, vilket kan inkludera 

introducering av nya produkter på marknaden. Det finns t.ex. ett stort allmänintresse av att känna 

till när en ny mobiltelefonmodell utkommer från någon av de större tillverkarna. Läsarna vill få 

information om det nya utseendet, funktionerna, priset, m.m. Det är närmast sedvänja att 

näringsidkare, eller PR-byråer på uppdrag av näringsidkare, skickar gratisprover av olika 

produkter, till journalister för att de ska ha möjlighet att testa varan, och sedan skriva en opartisk 

recension om densamma. I det nya medieklimatet, där konkurrensen om journalisternas 

uppmärksamhet har blivit allt hårdare, har det dock utvecklats metoder för att försäkra sig om ett 

omnämndande i aktuell tidning, som medför att recensioner och reportage inte alltid blir så 

opartiska som pressetiken kräver.
36

  

 

Företrädare inom PR-branschen vittnar om journalister som efterfrågar betalning för att 

produkten de fått skickat till sig ska omnämnas.
37

 I andra fall är det inte fråga om direkt 

betalning, utan en implicit överenskommelse om att produkten omnämns i utbyte mot att 

näringsidkaren köper en annonsplats i samma tidning. Ytterligare exempel är näringsidkare som 

istället för att skicka ut gratisprover, bjuder in journalister till exklusiva ”pressträffar” för att 

bereda journalisterna möjlighet att testa nya produkter. I samband med pressträffen kan 

deltagande journalister bjudas på t.ex. resa, hotell, champagneprovningar, eller dylikt.
38

 Det kan 

naturligtvis anföras att journalister är så professionella i sin yrkesutövning att de inte låter sig 

påverkas av ansträngningarna från näringsidkarens sida, men i vilket fall måste risken 

uppmärksammas att journalisten skriver ett mindre kritiskt omdöme, eller helt och hållet 

underlåter att skriva ett kritiskt omdöme, för att även fortsättningsvis bli bjuden på liknande 

träffar.  

 

                                                 
36

 Intervju den 12 januari 2018, med medarbetare på en av Skandinaviens ledande kommunikationsbyråer, som inte 

önskar framträda med namn. 
37

 Ibid.  
38

 Ibid.  
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En annan form av textreklam, som är mer uttalad än den som beskrivits ovan, är samarbeten i 

form av s.k. sponsrad journalistik vilket innebär att det som framstår som en vanlig artikel, i 

själva verket har initierats och finansierats av en näringsidkare.
39

 Flera stora nyhetstidningar har 

idag hela avdelningar som ägnar sig åt att producera artiklar i samarbete med näringsidkare, 

vilket suddar ut gränsen mellan journalistik och reklam.
40

 Expressen, SvD, DI och Aftonbladet är 

några av de mest aktiva publicisterna av sponsrade artiklar, och under oktober 2017 publicerade 

nämnda tidningar mellan 11 och 17 sponsrade artiklar per vecka.
41

 I vissa fall märks artiklarna 

som reklam, men i andra fall saknas reklammarkering. Som nämnts tidigare har KO 

uppmärksammat frågan om sponsrade artiklar påverkats i sådan utsträckning att de ska anses 

utgöra reklam, men valt att lägga över ansvaret på medierna själva.
42

 Branschen själv ser inga 

problem med den nya trenden, så länge medierna är transparenta och tydliga med vilka artiklar 

som är sponsrade. Aftonbladet är ett av de mediebolag som framhäver vikten av en tydlig 

markering av det material som tillkommit i samarbete med näringsidkare, men samma tidning 

ligger i topp på listan över bolag som fällts av RO för bristande reklamidentifiering.
43

 

 

2.4 Sociala medier  

2.4.1 Inledning 

Sociala medier skiljer sig från traditionella medier, genom att innehållet skapas av användarna 

själva. Innehållet kan bestå av i princip vad som helst, allt från nyheter och åsiktsbildning, till 

personliga berättelser i dagboksliknande form. I stort sett alla sociala medier erbjuder möjligheten 

att ”följa” särskilda användare, för att säkerställa att inte missa inlägg från en viss person. Kända 

sångare, skådespelare, och andra celebriteter är grupper som ofta har många följare på sociala 

medier. En annan grupp med många följare är så kallade social media influencers. Influencers har 

ofta någon form av nisch på sina inlägg, som träning, mode, humor, m.m., och har lyckats skapa 

sig en bred följarbas genom att andra användare anser att de t.ex. är inspirerande, underhållande 

eller ger bra tips. Många följare får antas se upp till profilerna de följer, och tar del av deras råd 

och åsikter för att själva kunna efterlikna den livsstil som förebilden har.  

 

                                                 
39

 Tisell, 2016. Ta ansvar mot dold reklam.  
40

 T.ex. Aftonbladets Parterstudio, och Expressens avdelning Wasp Communications.  
41

 SUNT, Swedish True Native Content 10/2017.  
42

 Se avsnitt 1.1, sista stycket.  
43

 Andersson, Katarina. 2015.  Aftonbladet startar reklam-redaktion, SVT, och Wisterberg, Erik. 2015. 257 fällningar 

– för sexism i reklamen, Dagens Media.  
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Näringsidkare insåg snabbt fördelarna med att kunna nå ut med sin marknadsföring till specifika 

konsumentgrupper genom influencers och deras kanaler. Användningen av influencers för 

förmedling av marknadsföring bedöms ha ökat med omkring 30 procent sedan 2016, och 

uppskattades omsätta upp emot 650 miljoner kronor år 2017, vilket kan jämföras med 

investeringarna i radioreklam som uppgick till drygt 840 miljoner kronor år 2016.
44

 Samarbetet 

mellan näringsidkare och influencer kan se olika ut, men en form av samarbete består i att 

näringsidkare skickar gratisprodukter till en influencer, med en uttrycklig eller underförstådd 

förfrågan om att produkten visas upp i profilens kanaler på sociala medier, tillsammans med en 

positivt formulerad text. Inte sällan ombedes influencern att skriva omdömet med egna ord, för 

att få det att framstå som hans eller hennes personliga åsikt. Influencers med ett mycket stort 

antal följare får ofta betalt för att marknadsföra produkter de får skickade till sig, och ersättningen 

kan uppgå till tiotusentals kronor för ett inlägg.
45

  

 

Mot bakgrund av vad som nyss beskrivits om den potentiellt stora genomslagskraften för 

meddelanden som förmedlas via influencers tack vare deras breda följarbas, kanske ett begrepp 

som micro influencer marketing ter sig egendomligt. Fenomenet är dock en växande 

marknadsföringstrend som bygger på att få privatpersoner som varken är kända eller har ett stort 

antal följare, att rekommendera produkter och tjänster via sina konton på sociala medier.
46

 

Tanken är att budskap från micro influensers uppfattas som mer trovärdiga, samtidigt som 

kostnaden för näringsidkaren är lägre än för marknadsföring via etablerade influencers.
47

 

Marknadsföringstrender utvecklas snabbt och nya fenomen uppkommer ständigt. Metoderna kan 

också skilja sig beroende på vilken kanal som används, och i de kommande avsnitten presenteras 

därför en beskrivning av de största sociala nätverken och vilka marknadsföringsmetoder som 

förekommer på dessa.  

 

2.4.2 Bloggar  

Bloggar är ett fenomen som statade i mitten av 1990-talet, och utgörs typiskt sett av inlägg i 

dagboksform, på en hemsida som är öppen för vem som helst att läsa. Sedan fenomenet med 

                                                 
44

 Brännström L, Sara. 2018. Heta influencers ger annonsbransch problem, Svenska Dagbladet. 8 mars. Avseende 

investeringarna i radioreklam, se IRM, 2016. Årsstatistik, Stora reklamkakan.  
45

 Gustafsson, Lars-Erik. 2016. Ett blogginlägg kostade 45 000 kr. Göteborgsposten.   
46

 Se t.ex. startupbolaget Referanza som kallar sin tjänst för ”en plattform för micro influencer marketing”.  
47

 Se ovannämnda bolaget Referenzas hemsida.  
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bloggar startade har antalet bloggar ökat massivt, och de utgör idag en integrerad del av sociala 

medier.
48

 Det finns många möjligheter att starta en blogg gratis via olika webbtjänster, och den 

stora majoriteten av bloggar drivs av privatpersoner. Det finns dock bloggar med ett stort antal 

läsare, vilka drivs professionellt av personer som finansierar sitt bloggande med reklamintäkter.
49

 

Dessa professionella bloggar har ofta en tydlig inriktning, som t.ex. träning, mode, politik, etc. En 

del i framgången för de stora bloggarna är att de ger tips på bra produkter och tjänster, kopplat till 

temat på bloggen. Det är inte alla inlägg med sådana omdömen som är betalda samarbeten, utan 

kan också utgöra bloggarens personliga åsikt som denne vill dela med sig av till sina läsare för att 

tipsa om en bra produkt eller tjänst.  

 

Ett flertal av Sveriges mest välbesökta bloggar drivs av personer som både är influencers och 

journalister eller chefredaktörer, och som antingen bloggar under sin tidnings domän, eller i eget 

namn. Dessa personer har sannolikt särskilt stora möjligheter att påverka konsumenter, genom att 

de i vissa sammanhang producerar oberoende texter för tidningens räkning, och i andra 

sammanhang gör inlägg av högst personlig karaktär på sin blogg. I dessa fall är risken inte bara 

att läsaren misstar marknadsföring för bloggarens personliga åsikt, utan även att det uppfattas 

som journalistik. Det torde nämligen inte vara osannolikt att en läsare är mer fokuserad på vem 

som är avsändare, än i vilket medium meddelandet förmedlas, och misstar ett blogginlägg för en 

journalistisk text.  

 

2.4.3 Instagram 

En av de mest besökta sociala plattformar på internet är Instagram, som hamnar på tredjeplats 

bland de mest använda sociala nätverken under 2017.
50

 Drygt hälften av alla svenska 

internetanvändare använder tjänsten, som är en mobilapplikation som låter användarna publicera 

bilder som kan delas med andra användare, och i andra sociala nätverk. Bilderna kan även 

kombineras med text, platsmärkas och retuscheras med hjälp av filter. Användarna väljer om de 

vill ha en ”öppen” profil, som vem som helst kan besöka och följa, eller en ”stängd” profil, vilket 

innebär att det krävs en förfrågan om att ta del av innehållet på användarens sida. På liknande sätt 

som gäller för bloggar, finns professionella användare på Instagram, som tjänar pengar på att 

                                                 
48

 Nationalencyklopedin, blogg. 
49

 Ibid.  
50

 SII, Svenskarna och internet 2017, s. 42. 
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publicera sponsrade inlägg. Det är också mycket vanligt att näringsidkare har egna konton för sitt 

varumärke, som de använder för marknadsföring och informationsförmedling.  

 

2.4.4 Diskussionsforum 

En stor del av sociala medier utgörs av internetforum där användarna diskuterar olika ämnen och 

frågor med varandra genom så kallade ”trådar”. En tråd börjar med en fråga eller ämnesförslag 

från en viss användare, och andra användare kan sedan lämna kommentarer med sitt svar, eller 

med ytterligare frågor på samma ämne. Det finns både specialiserade forum som riktar sig mot 

särskilda målgrupper, t.ex. diskussionsforumet Familjeliv vars inriktning är föräldrar med frågor 

om graviditet, barn och familjeliv, samt mer generella forum utan någon specifik inriktning, av 

vilka Flashback sannolikt är det mest kända. Båda typerna av diskussionsforum består ofta av 

underavdelningar, för att användarna lättare ska kunna hitta och följa trådar på det ämne som de 

för tillfället är intresserade av. Några av underkategorierna på Flashback är t.ex. Ekonomi, 

Droger, Samhälle, Sex, och Vetenskap. Gemensamt för många, om inte alla, diskussionsforum är 

att användarna är anonyma. Anonymiteten öppnar upp för kontroversiella diskussionsämnen, och 

i vissa fall en hård ton mellan användarna. Många trådar behandlar dock vardagliga ämnen som 

åsikter kring nya produkter och tjänster, frågor om tekniska problem, osv. Flera diskussionsforum 

modereras av sajtens huvudmän, som således kan radera kommentarer som strider mot forumets 

regelverk. Regelverken, i de fall sådana finns, är dock ofta mycket tillåtande och mängden trådar 

begränsar också moderatorernas möjligheter att uppmärksamma olämpliga kommentarer.  

 

Diskussionsforumen utgör en attraktiv plattform för företag som med hjälp av dold reklam vill 

marknadsföra sina produkter till en viss målgrupp. Användarna på diskussionsforum som t.ex. 

Flashback gör inlägg i egenskap av privatpersoner, vilket gör att andra användare uppfattar inlägg 

som personliga åsikter från den som publicerat inlägget eller kommentaren. Enligt sajten 

Flashbacks regler, är det otillåtet för användare att publicera inlägg innehållandes reklam och 

som användaren fått betalt för att skriva.
51

 Det är dock oklart hur och i vilken utsträckning 

Flashback och andra sajters moderatorer undersöker och raderar inlägg som framstår som 

sponsrade. Vidare kan inläggen ofta utformas som personliga åsikter, men i själva verket vara 

produkten av ett betalt samarbete. Inlägg och kommentarer av sådan art är ytterst svåra att 

                                                 
51

 Flashback, 2017. Regler. 
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avslöja, och undersökningsmöjligheterna begränsas ytterligare av att användarna är anonyma. 

Eftersom internetforumen ofta förespråkar en långtgående yttrandefrihet är det också osannolikt 

att ett inlägg som skulle kunna utgöra marknadsföring raderas, om det finns minsta risk för att en 

användares genuina åsikt då censureras.  
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3. Yttrandefrihet och marknadsföring 

3.1 Inledning  

En näringsidkare kan kommunicera med kunder, konkurrenter och andra, på flera olika sätt och 

med olika intentioner. Det kan vara fråga om ren marknadsföring i syfte att öka omsättningen av 

produkter och tjänster, men kan även handla om meddelanden i syfte att förmedla åsikter, ta 

ställning i viss fråga, eller skapa opinion. Var och en är genom det grundlagsfästa 

yttrandefrihetsskyddet tillförsäkrad rätten till fri åsiktsbildning utan inblandning från det 

allmänna. De regler som reglerar yttrandefriheten skyddar dock bara meddelanden som hänför sig 

till syftet med yttrandefriheten, vilket ger upphov till gränsdragningsfrågor avseende vilka 

framställningar som skyddas av yttrandefrihet och inte.
52

 För denna bedömning fordras förståelse 

för yttrandefrihetens bakgrund, syfte och omfattning, vilket redogörs för i kommande avsnitt. 

Gränsdragningen mellan marknadsföring som omfattas av MFL, och icke-kommersiella 

meddelanden som är yttrandefrihetsskyddade, bestäms utifrån samma kriterier oavsett om det är 

fråga om skydd enligt TF eller YGL.
53

 Härav behandlas TF och YGL parallellt i avsnitt 2.3 

nedan, och yttrandefrihetsgrundlagarna används i det följande som gemensam beteckning för 

dessa grundlagar. Närmast ges dock en översiktlig beskrivning av de europarättsliga regelverken 

på yttrandefrihetens område.  

 

3.2 EU-stadgan och EKMR  

I Europa uppstod efter andra världskriget ett behov av en mellanstatlig överenskommelse om 

mänskliga rättigheter. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) antogs år 1950 och stadgar bl.a. rätt till yttrandefrihet.
54

 Alla 

EU:s medlemsstater har ratificerat konventionen, och EU som sådan utgör även part som är 

ansluten till konventionen. Till skillnad från de svenska grundlagarna, som behandlas i avsnitt 2.3 

nedan, är EKMR inte formellt avgränsad till att omfatta särskilda medier, vilket ger konventionen 

ett bredare tillämpningsområde.
55

 I RF stadgas att ingen föreskrift får meddelas i strid med 

EKMR,
56

 vilket ger konventionen en ställning över allmän lag men under grundlag.
57

 Enligt 

                                                 
52

 Angående syftet med yttrandefriheten, se Svensson. Praktisk marknadsrätt. 8, s. 63.  
53

 MD 2001:17 s. 5.  
54

 Art. 10 EMKR.  
55

 Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 33.  
56

 2 kap. 19 § RF.  
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EKMR har var och en har rätt till yttrandefrihet, som innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot 

och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 

territoriella gränser. Rätten till yttrandefrihet hindrar inte en stat från att kräva tillstånd för radio-, 

televisions- eller biografföretag.
58

 Att EKMR inkorporerats i svensk lag ändrar inte dess 

självständiga ställning som bl.a. innebär att konventionens begrepp har en egen 

konventionsrättslig innebörd som är fristående från respektive konventionsstats tolkning.
59

 

Vidare är Sverige bunden av Europadomstolens praxis genom anslutningen till konventionen, 

samt genom antagandet av EKMR som svensk lag.
60

  

 

Sedan 2007 garanteras EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, däribland yttrandefrihet, 

även i EU-stadgan.
61

 I förhållande till de svenska grundlagarna är EU-rätten, inbegripet EU-

stadgan, i princip överordnad dessa, även om det är omdiskuterat.
62

 I den mån EU-stadgan inte 

står i strid med vad den svenska lagstiftaren får överlåta i beslutandemakt till EU, torde det dock 

inte föreligga något tvivel om att EU-stadgan är överordnad svensk lag och grundlag.
63

 Rätten till 

yttrandefrihet har i EU-stadgan formulerats i överenstämmelse med EKMR, exklusive 

bestämmelsen om tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag, och med tillägget att 

mediernas frihet och mångfald ska respekteras.
64

 Innebörden av yttrandefrihetsbestämmelsen i 

EU-stadgan har förklarats ha samma innebörd som motsvarande bestämmelse i EKMR.
65

 

 

3.3 Yttrandefrihetsgrundlagarna  

3.3.1 Historia och utveckling  

Rätten till fri åsiktsbildning stadgas i tre av våra fyra grundlagar; TF, YGL och RF. För att 

beskriva yttrandefrihetens starka ställning i Sverige, ska den historiska utvecklingen belysas 

något. Tryckpressens introduktion och utveckling från sent 1400-tal och framåt, möjliggjorde 

spridande av texter i avsevärt större volymer än vad som tidigare varit möjligt. Denna möjlighet 

                                                                                                                                                              
57

 Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 34. 
58

 Art. 10 EKMR.  
59

 Åhman. Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s.76.  
60

 Ibid, s.112. 
61

 Art. 11 EU-stadgan.  
62

 Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 34. 
63

 Vad lagstiftaren får överlåta i beslutandemakt till EU regleras i 10 kap. 6 § RF. Angående EU-stadgans ställning 

som överordnad svensk lag, se Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 35. 
64

 Art. 11 EU-stadgan.  
65

 Art. 52 3p. Förklaringar (*) avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02).  



20 

 

ledde inte i sig till fri åsiktsbildning, tvärtom var censur vanligt förekommande. Sverige hade från 

år 1686 ett särskilt ämbete, en censor, som granskade och godkände vad som fick spridas.
66

 

Kritiken mot censuren växte fram under upplysningstiden på 1700-talet, då behovet av 

opinionsbildning ökade i och med övergången från kungamakt till ett partisystem.
67

 Rätten till 

yttrandefrihet etablerades redan 1766 i vad som var världens första grundlagsfästa 

tryckfrihetsförordning.
68

 Än idag har den svenska yttrandefriheten ett mycket starkt skydd, som 

ur ett internationellt perspektiv är något unikt.
69

 Den svenska ordningen utmärker sig inte minst 

genom att hela regleringen av tryckfriheten har gjorts till grundlag, och inte bara tryckfriheten 

som princip.
70

  

 

Då TF tillkom var tryckt skrift det enda tekniska alternativet för att mångfaldiga och sprida 

information och opinion till allmänheten. Därför är lagens tillämpningsområde begränsat till 

skrifter som framställts i tryckpress, och andra skrifter som mångfaldigats genom stencilering, 

fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, och för vilka utgivningsbevis gäller eller som är 

försedda med en beteckning som visar att de mångfaldigats.71 Med den tekniska utvecklingen på 

1900-talet följde ett behov av att utvidga yttrandefrihetsskyddet till att omfatta även andra medier än 

tryckt skrift. De nya tekniska möjligheterna för att förmedla information ansågs ha minst lika stor 

betydelse som trycktekniken, och i mitten av 1980-talet började utredningsarbetet för att instifta en 

ny grundlag, anpassad till de nya informationskanalerna.
72

 YGL bygger på samma principer som 

TF och skyddar yttranden via ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga 

uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska 

upptagningar.
73

 TF och YGL utgör vad som kallas det särskilda grundlagsskyddet, och enligt 

principen om exklusivitetsgrundsatsen får ingen annan lag tillämpas på ett meddelande som 

omfattas av någon av nämnda grundlagar.
74

 Yttranden via medier som faller utanför både TF och 

YGL skyddas av yttrandefrihetsskyddet i RF, som alltså är subsidiär i förhållande till TF och 
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 Axberger. Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 17. 
67

 Ibid. 
68

 Ibid, s. 18. 
69

 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten, s. 59.   
70

 Axberger, Tryckfrihetsförordning (1949:105) Karnov 2017-07-01. Hämtad 2017-12-05.  
71

 1 kap. 5 § TF. 
72

 Proposition 1990/91:64. Om yttrandefrihetsgrundlag m.m., s. 23 och s. 29.  
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 1 kap. 1 § YGL.  
74

 Bull, Thomas & Olsen, Lena (2013). Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet. 1. uppl. Stockholm: 

Liber, s. 41 f.  
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YGL.
75

 RF tillförsäkrar var och en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
76

 Yttrandefriheten enligt RF är inte en del 

av det särskilda grundlagsskyddet och kan därmed inskränkas genom lag, t.ex. genom regler i 

MFL.
77

 

 

3.3.2 Yttrandefrihetens syfte  

Syftet med yttrandefriheten är att skydda den fria debatten och garantera fri spridning av 

information och åsikter i alla olika ämnen, innefattande bl.a. religiösa, politiska, vetenskapliga, 

och underhållande framställningar.
78

 Vidare ska yttrandefriheten garantera en mångsidig 

upplysning och nyhetsförmedling, varför yttrandefrihet och informationsfrihet är två sidor av 

samma mynt.
79

 De ändamål som nämnts anses utgöra en demokratisk förutsättning och vara 

nödvändiga för medborgarnas möjlighet att ta ställning i frågor som berör dem.
80

 Syftet med 

yttrandefriheten är avgörande för bedömning av reglernas räckvidd, eftersom grundlagsskyddet 

endast omfattar vad som följer av det syfte som motiverar en viss rättighet.
81

 Det sagda innebär 

att yttranden som t.ex. lämnas i rent kommersiellt syfte, inte kan anses lämnade som ett bidrag till 

den fria debatten, och därmed faller utanför grundlagsskyddet för yttrandefrihet.  

 

3.3.3 Yttrandefrihet på internet  

TF och YGL är som beskrivits ovan, teknikberoende lagar som endast skyddar yttranden i den 

mån de framförs via de medium som omfattas av respektive lag. Varken TF eller YGL omfattar 

internet som medium, av vilket följer att det grundlagsfästa yttrandefrihetsskyddet i regel inte 

gäller för framställningar på internet.
82

 Från huvudregeln finns dock tre undantag, då 

grundlagsskyddad yttrandefrihet ändå gäller. Dessa undantag är databaser som tillhandahålls av 

traditionella medieföretag, webb-radio/TV och e-tidningar, samt webbplatser med 

utgivningsbevis.
83

 Undantaget för traditionella medieföretags databaser innebär att mediehus som 

redan har en ansvarig utgivare för framställningar i traditionell media, får yttrandefrihetsrättsligt 
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skydd för allt som publiceras på företagets hemsida, under förutsättning att det finns en koppling 

till företagets verksamhet.
84

 Utgivningsbevis kan sökas av var och en och beviljas under 

förutsättning att webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och som besökaren aktivt söker upp. 

Vidare krävs att webbplatsen är väl avgränsad, inte kan ändras av någon annan än redaktionen, att 

webbplatsens namn innehåller ett domännamn, samt att det finns en anknytning till Sverige och 

en behörig ansvarig utgivare.
85

  

 

Av redogörelsen ovan framgår att yttrandefrihetslagarna är formellt avgränsade till att omfatta 

meddelanden via vissa medier, och att framställningar på internet i regel faller utanför lagarnas 

tillämpningsområde. I fråga om gränsdragningen mellan marknadsföring och icke-kommersiella 

meddelanden som förmedlas via internet, har det dock i praxis konstaterats att det för denna 

bedömning saknas anledning att skilja på grundlagsskyddad och icke-grundlagsskyddade medier, 

om det inte finns starka skäl som talar för att det måste göras en sådan åtskillnad.
86

 Bedömningen 

av MFL:s räckvidd på internet ska således göras utifrån samma kriterier som i förhållande till TF 

och YGL, oavsett om webbplatsen åtnjuter grundlagsskydd eller inte. Det sagda motiveras av att 

yttrandefriheten är oumbärlig för demokratin, och att ingripandet med stöd av MFL måste ske 

med återhållsamhet för att inte riskera att inskränka eller försvåra näringsidkares möjligheter att 

använda internet för opinionsbildning och åsiktsyttringar.
87

  

 

3.4 Yttrandefrihet för juridiska personer 

Genom yttrandefrihetsgrundlagarna garanteras varje svensk medborgare yttrandefrihet gentemot 

det allmänna.
88

 Med det allmänna förstås i första hand allmänhetens verkställande organ, som 

domstolar, andra myndigheter och ibland privaträttsligt organiserade subjekt. Även normgivande 

organ så som riksdagen ingår i benämningen.
89

 De grundlagsskyddade rättigheterna avser primärt 

fysiska personer, men det har ansetts ligga i sakens natur att rättigheterna även gäller för juridiska 

personer när det framstår som naturligt.
90

 Europadomstolen har i flera mål tillämpat artiklar i 
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EKMR utan att göra åtskillnad mellan fysiska och juridiska personer.
91

 Det anses således vara 

klarlagt att rättigheter enligt konventionen kan åberopas av juridiska personer, men vilka 

rättigheter som kan tillkomma dessa får avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.
92

 Att 

yttrandefrihet är en sådan rättighet som tillerkänns juridiska personer har slagits fast av 

Europadomstolen.
93

  

 

På vilka grunder yttrandefrihet tillkommer juridiska personer, behandlas inte i de svenska rättsfall 

som rör gränsdragningen mellan MFL och yttrandefrihetsskyddade meddelanden. Det synes 

utgöra ett sådant givet faktum, att domstolarna inte anser sig vara nödgade att utreda eller fastslå 

detta. Det kan också förklaras av att juridiska personers rätt till yttrandefrihet torde vara självklart 

mot bakgrund av att det de facto är fysiska personer som i realiteten står bakom de yttranden som 

förmedlas. 
94

 Mot bakgrund av yttrandefrihetslagarnas historia och syfte, och sett till de stora 

möjligheterna för juridiska personer att nå ut med meddelanden och budskap, i förhållande till 

vad som gäller för enskilda individer, kan det dock ifrågasättas om yttrandefrihet för juridiska 

enheter bör vara så självklart som vissa argumenterar för. Frågan är om yttrandefrihetens syfte, 

att garantera mångsidig upplysning underlätta medborgarnas möjligheter att fatta välgrundade 

beslut i frågor som berör dem, upprätthålls eller snarare urholkas, genom att resursstarka företag 

tillförsäkras en grundlagsskyddad rätt att förmedla åsikter som gynnar den egna verksamheten.   

                                                 
91
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4. Marknadsföringsrätt 

4.1 Marknadsföringslagstiftningen 

Marknadsföringsrätt är tillsammans med konkurrensrätt en del av marknadsrätten, som reglerar 

vilka ageranden som är tillåtna mellan företag, samt konsumenternas ställning på marknaden.
95

 

Marknadsrättsliga regler ligger till grund för att uppnå och bevara EU:s huvudsyften om en inre 

marknad med fri rörlighet och effektiv konkurrens.
96

 EU-rättsliga regleringar har haft avgörande 

inverkan på Sveriges marknadsrättsliga lagar, och dagens MFL tillkom som ett resultat av 

införlivandet av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
97

 Direktivet har medfört en 

harmonisering av medlemsstaternas regler på området.
98

  

 

I MFL regleras hur företag får utforma och använda reklam i marknadsföring av sina produkter 

och tjänster. Lagen innehåller en generalklausul som stadgar att all marknadsföring ska stämma 

överens med god marknadsföringssed, med vilket avses god affärssed eller andra vedertagna 

normer till skydd för konsumenter och andra näringsidkare i samband med marknadsföring.
99

 

Kravet på god marknadsföringssed innebär främst att marknadsföringen ska följa ICC:s regler om 

reklam och marknadskommunikation, men även andra uppgörande- och branschkoder.
100

 Andra 

vedertagna normer som innefattas i begreppet god marknadsföringssed är praxis från MD, 

PMÖD, allmänna råd från Konsumentverket, och uttalanden från Reklamombudsmannen.
101

 God 

marknadsföringssed är ett dynamiskt begrepp som kan förändras över tid och genom utveckling 

av ny branschpraxis.
102

 

 

Enligt MFL är marknadsföring otillbörlig om den strider mot god marknadsföringssed, och om 

den märkbart påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens möjlighet att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut.
103

 Det innebär att marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagaren i sådan utsträckning att mottagaren fattar ett affärsbeslut som han eller hon annars 
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inte skulle ha fattat.
104

 Utöver det allmänna stadgandet om god marknadsföringssed, innehåller 

MFL mer specificerade förbudsbestämmelser om aggressiv och vilseledande marknadsföring. För 

vilseledande marknadsföring, vartill hör bristande reklamidentifiering, är kravet på påverkan av 

mottagarens beslutsförmåga lägre, än i fråga om generalklausulen och aggressiv marknadsföring, 

eftersom det vid vilseledande marknadsföring inte krävs att mottagarens beslutsförmåga påverkas 

i märkbar mån. Marknadsföringsåtgärder som omfattas av direktivbilaga 1 till direktiv 2005/29 

EG, den s.k. svarta listan, är alltid otillbörliga och kräver inte att mottagarens beslutsförmåga 

påverkats.
105

 All otillbörlig marknadsföring kan förbjudas,
106

 och näringsidkare som bryter mot 

MFL kan åläggas marknadsstörningsavgift samt bli skadeståndsskyldiga.
107

  

 

4.2 Utomrättslig reglering 

4.2.1 Inledning 

Utomrättsliga regler utgör tolkningsunderlag vid domstolens bedömning av vad som är god 

marknadsföringssed i det enskilda fallet. Reglerna har vuxit fram i näringslivet, och är en av flera 

viktiga delar av branschens egenåtgärder.
108

 Egenåtgärder betecknar frivilliga åtgärder från 

företag för att reglera hur marknaden fungerar, och kan utöver normbildning bestå av t.ex. etiska 

nämnder för övervakning av normernas efterlevnad, avdelningar för konsumentkontakt, 

utbildning av personal, och förhandsgranskning av marknadsföringsåtgärder.
109

 Under senare år 

har företagen ålagts allt större ansvar för att reglera konsumentproblem och brister i hur 

marknaden fungerar.
110

 Utomrättsliga regelverk finns inom flertalet branscher där kunder utgörs 

av konsumenter, och på marknadsföringsområdet är ICC:s regler för reklam och 

marknadskommunikation av stor betydelse. ICC är en världsorganisation med tusentals anslutna 

företag, och organisationens regler om reklam och marknadskommunikation fungerar som 

riktlinjer för branschens självreglering.
111
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4.2.2 Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen är en stiftelse som inrättades av Sveriges Annonsörer 2009, och som då 

övertog verksamheterna som dittills bedrivits i de branschetiska nämnderna Marknadsetiska 

Rådet, och Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam.
112

 Reklamombudsmannen 

verkar för att upprätthålla en hög etisk standard inom kommersiell kommunikation, genom att 

utbilda, informera och ge vägledning i marknadsföringsetiska frågor.
113

 Stiftelsen består vidare av 

de två prövande instanserna Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd (RON). Näringsidkare som bryter mot ICC:s branschregler kan anmälas till RO, 

som tillsammans med RON tolkar och tillämpar reglerna.
114

  

 

Syftet med inrättandet av RO var att värna om den kommersiella yttrandefriheten.
115

 Ur ett 

branschperspektiv är självreglering mer fördelaktigt än lagstiftning, eftersom systemet är flexibelt 

och snabbare kan anpassas efter ny teknik och en förändrade normer.
116

 Dessa fördelar är även 

önskvärda ur ett rättstillämpningsperspektiv och systemet bidrar till att avlasta myndigheter som 

finansieras av allmänna medel. RO finansieras istället av näringslivet genom ekonomiskt stöd 

från över trehundra företag, vilka till större del utgörs av annonsörer.
117

 De senaste sex åren har 

stiftelsen mottagit i snitt 350 anmälningar per år, och fattat i genomsnitt 220 beslut.
118

   

 

4.2.3 Pressens samarbetsnämnd 

Tidningsbranschens egenåtgärdssystem utgörs av Pressens Samarbetsnämnd, genom vilken 

branschens parter samarbetar för att ge ut pressetiska regler, samt instruktioner till Allmänhetens 

pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON). Pressens samarbetsnämnd består av 

Publicistklubben, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet.
119

 

Enskilda som anser att en tidning bryter mot de pressetiska reglerna kan anmäla tidningen till PO, 

som söker finna en lösning på konflikten genom att i första hand erbjuda medling. I andra hand 

gör PO en prövning om brott mot de pressetiska reglerna begåtts, och om så är fallet tas frågan 
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upp i PON för avgörande.
120

 År 2017 mottog PO 507 anmälningar, vilket innebär en ökning med 

60 procent jämfört med samma siffra för tio år sedan. Ökningen förklaras delvis av tekniska 

lösningar som underlättat för anmälare. Det kan noteras att andelen direktavskrivningar, d.v.s. 

ärenden som skrivs av utan att någon undersökning inleds, under samma tioårsperiod ökade från 

47 till 80 procent.
121

  

 

4.3 MFL:s syfte och skyddsintressen 

4.3.1 Inledning 

Reglerna om otillbörliga marknadsföringsmetoder ingick tidigare i lagen om illojal konkurrens,
122

 

som också straffbelade t.ex. bestickning, obehörigt yppande av företagshemlighet, och andra 

otillbörliga åtgärder mellan företag.
123

 Syftet med nämnda lagstiftning var att främja önskvärd 

konkurrens inom näringslivet.
124

 Reglerna om otillbörlig marknadsföring flyttades på 1970-talet 

till en särskild lag, vilket var förlagan till MFL, vars syfte då primärt angavs vara att skydda 

konsumenter från otillbörlig marknadsföring.
125

 Konsumentskyddet är således det främsta 

skyddsintresset, men lagen skyddar även näringsidkares intresse av fri och effektiv konkurrens.
126

 

I de följande avsnitten utvecklas bakgrunden till respektive skyddsintresse separat, men vad som 

ligger i näringsidkares och konsumenters intresse kan många gånger sammanfalla, vilket ska visa 

sig genom den kommande framställningen.
127

 

 

4.3.2 Konsumentskydd 

Utgångspunkten för konsumentpolitiken är att konsumenterna ska ges möjlighet att fatta aktiva 

och medvetna val, genom att inte utsättas för t.ex. vilseledande eller dold marknadsföring.
128

 Det 

framkommer inte minst genom rekvisitet i MFL om att marknadsföring ska påverka mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, för att utgöra otillbörlig marknadsföring.
129

 Genom 

                                                 
120

 Bull & Olsen. Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet, s. 48.  
121

 Sigvardsson, Ola. Därför ökar anmälningarna till PO. Journalisten. 2018-02-15.  
122

 Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Upphävd 1990-07-01 genom Lag (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter.  
123

 Prop.nr 57 år 1970, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, 

m.m. s. 17. 
124

 Ibid, s. 19. 
125

 Ibid, s. 1.  
126

 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 12. 
127

 Att skyddssyftena sammanfaller framgår även av prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag, s. 140. 
128

 Svensson. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 15. 
129

 6 § MFL.  



28 

 

EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder harmoniserades konsumentskyddet i alla EU:s 

medlemsstater och enligt direktivet ska en hög konsumentskyddsnivå säkerställas.  

 

4.3.3 Effektiv och fri konkurrens 

Som nämnts ovan syftar MFL även till att ta tillvara näringslivets intressen i samband med 

marknadsföring. Det innebär bland annat ett skydd mot illojal konkurrens från andra 

näringsidkare.
130

 Det finns ett tydligt samband mellan konkurrenslagstiftningen och det 

konkurrensfrämjande syftet i MFL. Medan konkurrenslagstiftningen är inriktad på de 

samhällsekonomiska vinsterna av en effektiv konkurrens genom att t.ex. förbjuda 

konkurrensbegränsande samarbeten, ser dock MFL till tillbörlighetsaspekter och syftar till att 

reglera otillbörlig och illojal konkurrens.
131

 Vidare visar sig sambandet med 

konkurrenslagstiftningen genom möjligheten att genom MFL utdöma marknadsstörningsavgift, 

vilken i stora delar har utformats med konkurrensskadeavgiften som förebild.
132

  

 

4.4 Omfattning av begreppet marknadsföring 

4.4.1 MFL:s tillämpningsområde  

MFL omfattar all marknadsföring, oavsett hur och genom vilka medier den förmedlas.
133

 För 

lagens tillämpning förutsätts att marknadsföringen sker i näringsverksamhet, och riktar sig mot 

den svenska marknaden.
134

 MFL är inget uttömmande regelverk, utan en ramlag som 

kompletteras av speciallagstiftning på ett flertal områden.
135

 Definitionen av begreppet 

marknadsföring har avgörande betydelse för lagens omfattning och tillämpningsområde. Enligt 

den legala definitionen inbegrips ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade 

att främja avsättningen av och tillgången till produkter”, och omfattar åtgärder som 

näringsidkaren vidtar både innan, under och efter försäljning till konsumenter eller andra 

näringsidkare.
136

 Vad som ska anses utgöra marknadsföring som omfattas av MFL har genom 

praxis preciserats till meddelanden av rent kommersiell natur, med vilket avses framställningar 

som vidtas i kommersiell verksamhet, med kommersiellt syfte och med rent kommersiella 
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förhållanden till föremål.
137

 Endast sådana meddelanden omfattas av MFL, och framställningar 

av näringsidkare som syftar till att t.ex. skapa opinion eller förmedla åsikter, anses vara icke-

kommersiella meddelanden för vilka yttrandefrihetsgrundlagarna är exklusivt tillämpliga.
138

 

Gränsdragningen mellan de olika typerna av framställningar kan vara vansklig, och i tveksamma 

fall ska yttrandefrihetsgrundlagarna ges företräde, vilket motiveras av de viktiga intressen som 

yttrandefriheten ska skydda.
139

 Det har exempelvis framhållits att det med hänsyn till 

yttrandefriheten bör iakttas stor försiktighet vid bedömningen av regler som begränsar 

näringsidkares möjligheter att utge tidskrifter eller använda dagspressen som medium för 

informationsförmedling.
140

  

 

När reglerna om förhållandet mellan reklam och tryckfrihet först infördes i lag, i 1931 års lag om 

illojal konkurrens, uppställdes en rad rekvisit för vilka uppgifter som avsåg rent kommersiella 

förhållanden och därmed reglerades av lagen. För lagens tillämplighet krävdes att en uppgift 

avsåg uppgiftslämnarens affärsverksamhet eller däri utbjudna varor, och att uppgiftens var ägnad 

att framstå som ett fördelaktigt anbud.
141

 Dessa rekvisit framstår som något konkreta, än 

begreppen kommersiell verksamhet, syfte och föremål, som används av domstolarna idag. Vad 

som ska förstås med kommersiell karaktär har även behandlats i förarbetena till TF i samband 

med införandet av undantaget från TF:s exklusiva tillämpning för kommersiella annonser vid 

marknadsföring av bl.a. alkohol- och tobaksvaror.
142

 I förarbetena anförs att för att annonsen ska 

anses vara kommersiell, krävs att den utgör ett medel för marknadsföring av varan, och att det 

framgår av meddelandets innehåll att det är avsett att främja avsättning av varan.
143

 Avseende 

annonser som inte omfattas av undantaget i TF saknas en lika tydlig definition av kravet på rent 

kommersiell natur. De följande avsnitten syftar till att konkretisera innebörden av begreppen 

kommersiell verksamhet, kommersiellt syfte, och rent kommersiella förhållanden till föremål, 

som används av domstolarna vid bedömning av vad som utgör ett kommersiellt meddelande som 

kan prövas enligt MFL.  
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4.4.2 Kommersiell verksamhet  

Det första ledet i bedömningen av om ett meddelande omfattas av MFL, är att avgöra om det 

lämnats i kommersiell verksamhet. Kravet på kommersiell verksamhet behandlas inte i någon 

vidare uträckning i varken praxis eller doktrin, men torde avse att meddelandet är lämnat av en 

näringsidkare och riktar sig mot konsumenter eller andra näringsidkare. Det förhållande att en 

näringsidkare ägnar sig åt även annan än kommersiell verksamhet, ändrar inte att denne ska 

bedömas som näringsidkare.
144

 Meddelanden via annonser bedöms regelmässigt vara lämnade i 

kommersiell verksamhet.
145

 Avseende gränsdragningen mot redaktionellt innehåll har MD i ett 

mål om vissa inslag i TV-programmet ”Båtlivet”, konstaterat att näringsidkare kan medverka i 

reportage och uttala sig om t.ex. produkter och tjänster, utan att det utgör marknadsföring. TV-

programmet i målet handlade om råd kring båtmålning och innehöll bl.a. inslag där representanter 

från olika näringsidkare medverkade och bolagens produkter förevisades och behandlades på ett 

positivt sätt. Näringsidkarna hade kontaktats av produktionsbolaget i förväg, och betalat 

ersättning som bidrag till produktionen, men inte deltagit i utformningen av programmet. MD 

slog fast att då en näringsidkare betalar för hela eller delar av produktionen, och på så vis 

medverkar till att uppgifter lämnas i avsättningsfrämjande syfte, ska det anses vara 

marknadsföringsåtgärder som härrör från näringsidkaren. Det sagda gäller även om utformningen 

bestäms av någon annan än näringsidkaren.
146

  

 

4.4.3 Kommersiellt syfte 

Ett ytterligare krav för att ett meddelande ska omfattas av MFL och därmed falla utanför 

yttrandefrihetsskyddet, är att meddelandet har lämnats i rent kommersiellt syfte. Bedömningen av 

syftet med ett meddelande ska inte vara avhängigt av hur meddelandet har formaterats eller 

placerats, utan ska bedömas utifrån meddelandets innebörd.
147

 I ett mål från 2007 bedömdes t.ex. 

en annons av ostridigt kommersiell natur inte utgöra redaktionellt innehåll som skyddas av 

yttrandefrihet genom att annonsen placerats på och upptog hela förstasidan i tidningen Metro.
148

 I 

ett annat fall, från 1975, var fråga om löpsedeln till tidningen Helg-Extra kunde angripas med 

stöd av MFL, då löpsedeln på ett missvisande sätt angav innehållet i tidningen. Löpsedeln ansågs 
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ha ett kommersiellt syfte genom att den utgjorde en viktig del av tidningens marknadsföring, men 

föll likväl utanför MFL:s tillämpningsområde eftersom löpsedeln inte rörde rent kommersiella 

förhållanden. MD uttalade att löpsedlar normalt utgör en del av tidningens nyhetsförmedling och 

endast i särskilda fall, då innehållet är jämförligt med en vanlig annons, kan meddelanden på 

löpsedlar anses röra rent kommersiella förhållanden.
149

 Det kommersiella syftet påverkas således 

inte av att ett meddelande förmedlas via en löpsedel, och när avsändaren är någon annan 

näringsidkare än tidningen själv, torde meddelanden vara jämförbara med vanliga annonser och 

därmed röra rent kommersiella förhållanden.  

 

Åsiktsyttringar som näringsidkare gör om de egna produkternas beskaffenhet anses i och för sig 

utgöra omdömen som skyddas av yttrandefrihet, men som faller utanför detta skydd när 

meddelandet inte kan antas ha något annat syfte än att öka avsättningen av de egna 

produkterna.
150

 Om ett meddelande är lämnat i avsättningsfrämjande syfte, anses det normalt ha 

ett kommersiellt syfte.
151

 Vilken information som anses ha avsättningsfrämjande syfte måste 

bedömas utifrån varje företagets verksamhet. Ren information om bolagets verksamhet och 

produktion kan t.ex. anses lämnad i avsättningsfrämjande syfte om konsumenternas efterfrågan 

på bolagets produkter är beroende av etiska överväganden.
152

 I ett mål från 2007 var fråga om 

elleverantören Vattenfall gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring, genom användningen 

av uttrycket ”koldioxidfri” i sin kommunikation avseende en ny anläggning som bolaget avsåg 

starta upp i Tyskland. Anläggningen använde en teknik som skulle minska koldioxidutsläppen 

med närmare 90 procent, om än inte eliminera dessa helt. MD konstaterade då att den aktuella 

informationen från Vattenfall inte kunde anses ha ett primärt avsättningsfrämjande syfte, 

eftersom käranden, Greenpeace, inte lyckats visa på något samband mellan konsumenternas 

efterfrågan på el, och etiska överväganden kring anläggningen i Tyskland.
153

 MD går inte vidare 

in på vad som skulle krävas för att visa på vilken information från företag som påverkar 

konsumenternas etiska överväganden och därmed efterfrågan på produkter från samma 

näringsidkare.  
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Det kan ifrågasättas om det finns någon näringsidkare som lämnar meddelanden, utan avsikt att i 

förlängningen påverka konsumenternas efterfrågan på de egna produkterna. Undersökningar visar 

t.ex. att sju av tio konsumenter tycker det är mycket eller ganska viktigt att företagen de handlar 

av bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, och sex av tio konsumenter har det senaste året avstått 

från att handla från ett företag som de tror bidrar till negativ påverkan på miljön eller 

samhället.
154

 Mot denna bakgrund torde en naturlig slutsats vara att näringsidkare som lämnar 

meddelanden i syfte att påverka konsumenternas uppfattning om företagets engagemang och 

prestation i hållbarhetsfrågor, är lämnade i syfte att påverka avsättningen av bolagets produkter, 

och därmed i avsättningsfrämjande syfte. Ett sådant resonemang går dock inte att finna från MD.  

 

4.4.4 Rent kommersiella förhållanden till föremål  

Utöver att ett meddelande sker i kommersiell verksamhet och med kommersiellt syfte, krävs 

vidare att det har rent kommersiella förhållanden till föremål, för att omfattas av MFL. Kravet har 

av MD förklarats innebära att meddelandet ska avse en näringsidkares affärsverksamhet eller däri 

tillhandahållna varor.
155

 I ett mål som gällde frågan om MFL:s tillämplighet på en annons med 

erbjudande om radonmätning från bolaget Radoninstitutet, konstaterade MD att annonsen använts 

i kommersiell verksamhet och att annonsen som helhet hade ett kommersiellt syfte.
156

 Annonsen 

innehöll dock även uppgifter av mer allmän karaktär, t.ex. om hälsorisker förknippade med 

radon, vilka kunde uppfattas som skäl för att anlita det bolag som var avsändare av annonsen. 

MD fann att annonsen inte omfattades av MFL eftersom de aktuella formuleringarna i sig inte 

avsåg kommersiella förhållanden, utan var påtagligt allmänt utformade och hade koppling till en 

pågående samhällsdebatt. 
157

  

 

I ett annat fall var fråga om en broschyr från byggbolaget HSB var av rent kommersiellt karaktär, 

eller om broschyren var skyddad av yttrandefrihet. I broschyren, som delades ut i samband med 

två mässor under 2001, förmedlas information om att en mängd byggvaror på den svenska 

marknaden innehåller kemiska ämnen som kan vara miljö- och hälsofarliga. Vidare informeras 

om att HSB som stor aktör vill gå före genom att bidra till ett giftfritt byggande. Kärande i målet 

var en branschorganisation inom koppasindustrin som hävdade att uttalandena i broschyren var 
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gravt felaktiga och utgjorde både vilseledande och misskrediterande marknadsföring. MD 

konstaterade att broschyren till helt övervägande del handlade om HSB:s affärsverksamhet, och 

därmed hade kommersiella förhållanden till föremål.
158

 Uttalandena i broschyren ansågs dock 

vara allmänt hållna och anknyta till en pågående miljödebatt, vilket i kombination med avsaknad 

av ett direkt säljerbjudande medförde att syftet med broschyren bedömdes vara främst 

opinionsbildande och därmed inte rent kommersiellt.
159

  

 

4.4.5 Blandade meddelanden 

Svårigheterna med gränsdragningen mellan kommersiella och icke-kommersiella framställningar 

ter sig särskilt tydlig i fråga om s.k. blandade meddelanden. Blandade meddelanden utmärker sig 

genom att de ger uttryck för både åsikter, och rent kommersiella meddelanden.
160

 Information om 

förhållanden i samhället kan ofta utgöra del av ett säljargument, som därmed anses vara av 

kommersiell natur. För en sådan bedömning krävs dock att det finns en koppling mellan 

informationen och den marknadsförda produkten eller tjänsten.
161

 För meddelanden som både 

innehåller säljargument och opinionsyttringar, gäller att MFL är tillämplig på de delar som utgör 

säljargument.
162

 I ett mål från MD då sakinformation var sammanvävd med säljargument på ett 

sådant sätt att de inte var möjliga att särskilja från varandra, ansågs hela annonsen utgöra 

marknadsföring.
163

 I annonsen presenterades information om att snus är mindre hälsofarligt än 

t.ex. rökning. Det kan konstateras att principen om att yttrandefriheten i tveksamma fall ska ges 

företräde, inte tillämpades i detta fall.
164

 Det aktuella målet rörde dock marknadsföring av snus, 

för vilket det finns ett uttryckligt undantag i TF, som undantar kommersiella annonser för 

marknadsföring av bl.a. snus, från TF:s tillämpningsområde.
165

 Syftet med undantaget är att 

möjliggöra en kraftig begränsning av näringsidkares marknadsföringsmöjligheter för produkten 

snus. Begränsningen ligger dock i annonsförbudet enligt tobakslagen, och torde inte påverka 

bedömningen av vad som utgör en kommersiell annons.
166

 Den bedömningen bör inte skilja sig 
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mellan marknadsföring av t.ex. snus, och marknadsföring av produkter som inte omfattas av 

undantaget i TF.  

 

4.4.6 Riktlinjer och allmänna råd 

På Konsumentverkets hemsida finns information som riktar sig till företag, om när MFL är 

tillämplig och inte. Där framgår av en kortfattad punktlista att MFL inte är tillämplig på texter 

som saknar kommersiellt eller politiskt intresse, t.ex. redaktionell text.
167

 Under kategorin 

”marknadsföring i sociala medier och bloggar” anges att det är reklam om den som gör ett inlägg 

får betalt för att göra det, eller har fått produkter gratis i utbyte mot att marknadsföra dem. Vidare 

anges att det är marknadsföring om det finns ett uppdrag från ett företag om att marknadsföra 

produkterna.
168

 Det framgår dock inte vad som gäller om en bloggare gör inlägg om produkter 

som han eller hon har fått gratis, men utan uppdrag att marknadsföra dem. Även av den 

vägledning som Konsumentverket gett ut, för marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 

framgår att avgörande för vad som utgör marknadsföring, är om det utgår någon form av 

ersättning till den som skrivit inlägget, i form av pengar, en vara eller tjänst, eller annan 

kompensation.
169

 Vidare har Sveriges Annonsörer gett ut rekommendationer för marknadsföring i 

bloggar och sociala medier, vilka konsumentverket hänvisar till på sin hemsida. I 

rekommendationerna talas inte om ersättning i form av produkter eller tjänster, utan det anges att 

det är fråga om marknadsföring om det finns ett uppdragsförhållande och om det utgår betalning 

till den som ska göra inlägget, och syftet är att öka avsättningen av produkter eller påverka 

konsumenternas beteende.
170

 Vidare anges att det skapas ett indirekt uppdragsförhållande om den 

som mottar t.ex. gratisprodukter lovar att skriva ett inlägg om dessa, vilket sedermera kan 

medföra att produkterna ses som ersättning för uppdraget.
171

  

 

Ifråga om textreklam i journalistiska texter, har KO ansett att branschen själv är bäst lämpad att 

hantera problemen med dold marknadsföring i journalistiska samanhang. Pressens 

Samarbetsnämnd utger Spelregler för press, radio och TV, som bl.a. består av riktlinjer mot 

textreklam, vilka riktar sig till redaktioner och enskilda journalister. Riktlinjerna består av en 
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checklista med situationer som skulle kunna innebära textreklam, och en uppmaning om att vara 

”särskilt vaksam och kritisk” vid de situationer som räknas upp i checklistan. Checklistan 

uppmanar t.ex. till vaksamhet då förhandslöfte och publicitet efterfrågas, eller då utomstående 

erbjuder idéer som är sammankopplade med en motprestation.
172

  

 

4.4.7 Slutsats 

Som framgått av exemplen från praxis, kan ett meddelande från en näringsidkare uppfylla ett 

eller två av kriterierna för vad som utgör ett rent kommersiellt meddelande, utan att klassificeras 

som sådant. Det framstår därmed som att kriterierna för vad som utgör ett rent kommersiellt 

meddelande är kumulativa, och att samtliga tre kriterier måste vara uppfyllda för att MFL ska 

vara tillämplig. MD behandlar dock inte alltid samtliga kriterier i sina domskäl, vilket skapar 

osäkerhet kring huruvida kumulativitet är en förutsättning eftersom om det i vissa fall har räckt 

med att uppfylla enbart ett eller två kriterier. I ett mål från MD som rörde frågan om ett antal 

negativa uttalanden om ett bolag, som publicerats på en annan näringsidkares hemsida, utgjorde 

misskrediterande marknadsföring, konstaterade MD att uttalandena inte berörde den publicerande 

näringsidkarens egna produkter, och att de därmed inte utgjorde marknadsföring i lagens 

mening.
173

 MD tog varken ställning till om uttalandena var gjorda i kommersiell verksamhet, 

med kommersiellt syfte eller om de hade rent kommersiella förhållanden till föremål. Av målet 

framstår det som uteslutet att ett meddelande överhuvudtaget kan ha rent kommersiell karaktär 

om det inte knyter an till de egna produkterna.  

 

Utifrån det nyss nämnda fallet, samt tidigare berörda mål om t.ex. Vattenfalls meddelanden om 

”koldioxidfri anläggning” och HSB:s broschyr om miljövänligt byggmaterial, framstår det som 

att det finns ett utrymme för företag att i sin kommunikation knyta an till den egna verksamheten, 

utan att meddelandet därigenom utgör marknadsföring. Om det däremot finns en koppling till 

företagets produkter och tjänster som finns tillgängliga för konsumenter på den svenska 

marknaden, ska meddelandena anses ha ett avsättningsfrämjande syfte och därmed utgöra 

marknadsföring.
174

 Skillnaden mellan den egna verksamheten och däri erbjudna varor och 

tjänster, får anses hårfin. MD har dock uttryckligen förklarat att till rent kommersiella 
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meddelanden hör framställningar som handlar om en näringsidkares affärsverksamhet eller däri 

tillhandahållna varor och tjänster, vilket talar emot nyss nämnda slutsats.
175

 De krav för MFL:s 

tillämplighet som beskrivits, har ansett nödvändiga för att inte riskera en rättstillämpning som är 

tvivelaktig ur yttrandefrihetssynpunkt.
176

 Det är olyckligt för behovet av förutsebarhet, att kravet 

formulerats som tre mycket liknande, men samtidigt kumulativa kriterier, som inte på ett tydligt 

sätt klargör när lagen är tillämplig och inte.  

 

När bloggar och andra sociala medier används som medium för marknadsföring, består 

bloggarens eventuella ansvar enligt MFL av ett medverkansansvar, på samma sätt som gäller för 

t.ex. tidningar och PR-byråer som medverkar till marknadsföring. För de i uppsatsen aktuella 

frågeställningarna om kommersiella meddelanden i redaktionell text är således inte bara 

karaktären av näringsidkarens meddelande av intresse, utan även i vilket syfte meddelandet 

publiceras när det sker av någon annan än näringsidkaren själv, samt om det finns ett 

uppdragsförhållande mellan näringsidkaren och publicisten. I de fall då MD har prövat MFL:s 

tillämplighet på meddelanden från näringsidkare som förmedlats via tidningar, t.ex. fallet Metro, 

har bedömningen grundat sig på i vilket syfte tidningen låtit införa näringsidkarens meddelande 

och om detta varit kommersiellt eller haft ett redaktionellt syfte. MD har inte behandlat frågan 

om, eller i vilken form, ersättning har utgått från näringsidkaren till tidningen som publicerat 

meddelandet. Det kan förklaras av att det framstått som självklart att ersättning har utgått. Frågan 

om vederlag fick dock större utrymme i målet om TV-programmet ”Båtliv” där innehållet 

visserligen kunde anses vara delvis redaktionellt, men syftet med publiceringen fick anses vara 

kommersiellt mot bakgrund av den ersättning som näringsidkaren betalat till produktionsbolaget. 

Gränsdragningen mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll på bloggar och andra sociala 

medier, har inte prövats av MD. Utifrån rådande riktlinjer och en aktuell statlig utredning, tycks 

dock förekomsten av ersättning från näringsidkaren till publicisten även i dessa fall vara 

avgörande för om ett meddelande utgör marknadsföring.
177

  

 

Sammanfattningsvis torde det för bedömningen av när ett meddelande i redaktionell text utgör 

marknadsföring, krävas en prövning i två steg.  I det första ledet prövas således näringsidkarens 
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syfte med framställningen, och om det uppfyller kraven för ett kommersiellt meddelande genom 

att främja avsättningen av produkter som finns tillgängliga för konsumenter på den svenska 

marknaden. I det andra ledet prövas huruvida den som publicerar meddelandet har ett 

redaktionellt eller kommersiellt syfte med publiceringen, för vilket det har avgörande betydelse 

om det finns ett samarbetsavtal mellan näringsidkaren och publicisten, samt om det utgår någon 

form av ersättning till den som publicerar meddelandet. Med ersättning likställs mottagande av 

gratisprodukter eller -tjänster. Ett samarbetsavtal kan vara uttryckligt men torde även kunna 

uppkomma genom konkludent handlande, om en bloggare t.ex. vid upprepade tillfällen får 

gratisprodukter skickade till sig och skriver positiva omnämndanden om dem i sin blogg.
178

 

 

  

                                                 
178

 Hovstadius, Sara. 2015. Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar. SvJT 2015, s. 208.  



38 

 

5. Krav på reklamidentifiering   

5.1 Inledning 

MFL stadgar bl.a. att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår 

att det är fråga om marknadsföring och vem som svarar för denna.
179

 Lagen uppställer således 

krav på att det för mottagaren framgår att det är fråga om marknadsföring, s.k. annonsmarkering, 

och att det tydliggörs vem som är avsändare av marknadsföringen, s.k. sändarangivelse. Syftet 

med reglerna är att mottagaren ska kunna identifiera vem som står bakom marknadsföringen och 

lätt kunna nå denne.
180

 Reglerna motiveras vidare av att konsumenter antas värdera icke-

kommersiella meddelanden, t.ex. redaktionell text, annorlunda än kommersiella budskap, varför 

det ska vara lätt för konsumenten att avgöra vad som är vad.
181

 Bestämmelsen om 

reklamidentifiering i MFL bygger på ICC:s regelverk samt praxis från MD, och ger uttryck för en 

grundläggande marknadsrättslig princip som har utvecklats inom näringslivet.
182

 Bristande 

reklamidentifiering ingår i två av förbudsbestämmelserna på svarta listan,
183

 som stadgar vilka 

marknadsföringsåtgärder som alltid ska anses otillbörliga och därmed utgöra grund för 

marknadsstörningsavgift och/eller skadestånd.
184

 Bland förbudsbestämmelserna på svarta listan 

finns bl.a. förbud mot att dölja betald reklam genom redaktionellt innehåll i olika medier, samt 

mot att ge ett oriktigt intryck av att näringsidkaren agerar i syften som inte hänför sig till 

näringsverksamheten.
185

 I fall av vilseledande marknadsföring som inte omfattas av svarta listan, 

krävs att konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkas eller sannolikt 

påverkas, för att marknadsföringen ska vara otillbörlig. Begreppet affärsbeslut har en vid 

innebörd och omfattar inte bara beslutet om att köpa produkten ifråga, utan också åtgärder som 

att inhämta mer information från t.ex. näringsidkarens hemsida.
186

  

 

5.2 Genomsnittskonsumenten 

Bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande, i form av t.ex. bristande 

reklamidentifiering, och därmed otillbörlig, bedöms utifrån hur den uppfattas av en 
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genomsnittskonsument. Begreppet genomsnittskonsument syftar på en typisk konsument ur den 

målgrupp som marknadsföringen riktas mot, och som är normalt informerad och skäligen 

upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.
187

 Begreppet grundar sig på 

EU-domstolens praxis och konkretiserades genom direktivet om otillbörliga affärsmetoder,
188

 för 

att skapa en mer enhetlig rättstillämpning i hela EU.
189

 Tanken med att bedöma marknadsföring 

utifrån hur den uppfattas av en genomsnittskonsument grundar sig på proportionalitetsprincipen, 

och förklaras av att marknadsföringens vederhäftighet kan komma att bedömas för snävt om 

utgångspunken är hur den uppfattas av en särskilt känslig eller utsatt grupp.
190

 Vid införandet av 

nyss nämnda direktiv var proportionalitetsprincipen en sedan länge etablerad rättslig princip i 

Sverige, och MD tillämpade redan ett resonemang som ansågs motsvara de utmärkande dragen 

hos en genomsnittskonsument.
191

 Det är upp till domstolarna att, utifrån sitt eget omdöme och 

med beaktande av tidigare praxis, bedöma vem som utgör genomsnittskonsumenten i ett visst 

fall.
192

 Det sagda hindrar dock inte parterna från att inkomma med bevisning för omständigheter 

som kan ha betydelse för bedömningen.
193

 Vid bedömningen av genomsnittskonsumentens 

intryck, gäller att reklam ofta läses flyktigt och att mottagaren i första hand påverkas av 

helhetsintrycket.
194

 Vilka åtgärder som utgör tydlig reklamidentifiering beror således på hur 

genomsnittskonsumenten uppfattar marknadsföringen.  

 

5.3 Annonsmarkering 

Kravet på reklamidentifiering innebär att konsumenten enkelt ska se vad som utgör 

marknadsföring, för att med ett minimum av ansträngning kunna visa ifrån sig oönskade 

meddelanden.
195

 Det innebär att det inte är tillräckligt att det efterhand framgår att det är fråga om 

marknadsföring, utan konsumenten ska redan vid en flyktig kontakt kunna avgöra att det rör sig 

om ett kommersiellt meddelande.
196

 Regeln gäller för alla former av medier, och omfattar därmed 
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bl.a. tidningar, TV, radio, internet, och sociala medier.
197

 Vilken typ av åtgärd som är nödvändig 

för att uppfylla lagens krav på annonsmarkering beror på vilket medium som används för 

förmedling av marknadsföringen.
198

 Vid direktreklam har kravet på reklamidentifiering ansetts 

innebära att det ska framgå redan av ytterkuvertet att det rör sig om marknadsföring.
199

 Då e-post 

och sms används för reklamutskick har rubriks- och avsändarraden likställts med ett ytterkuvert, 

av vilka konsumenten således ska kunna bedöma att det är fråga om reklam utan att behöva 

öppna meddelandet.
200

 Eftersom post, e-post och sms är kanaler genom vilka konsumenterna i 

stor utsträckning tar emot icke-kommersiella meddelanden som de kan antas vara angelägna att 

inte missa, är det av vikt att det redan vid första anblick tydligt framgår att det är fråga om 

marknadsföring, för att inte vilseleda konsumenten om innehållet.  

 

Det har ansetts särskilt viktigt med tydlig reklamidentifiering vid marknadsföring i tidningar med 

huvudsakligen nyhets-, upplysnings- eller opinionssyfte, då det föreligger en hög förväxlingsrisk 

mellan reklam och redaktionellt innehåll, som kan vilseleda läsaren.
201

 Det ska här påminnas om 

gränsdragningen mellan marknadsföring och grundlagsskyddat material, som har behandlats 

ovan, och som innebär att MFL:s tillämplighet på redaktionell text ska bestämmas utifrån syftet 

med framställningen.
202

 Av ICC:s regler framgår att när reklam förmedlas via medium som 

innehåller nyheter och annat redaktionellt material, ska reklamen utformas så att det omedelbart 

framgår för mottagaren att det är fråga om marknadsföring.
203

 MD har i flera mål tagit ställning 

till vilka krav som ska ställas på annonsmarkering ifråga om annonser med redaktionell 

utformning i nyhetstidningar, och om endast ordet ”annonssida” ska anses utgöra tillräcklig 

markering. I ett mål från 1987 bedömde MD att en helsidannons från företaget Skolådan, gav 

intryck av att till större delen utgöra redaktionell text, bl.a. genom att texten bestod av intervjuer 

med butikspersonal och att texten formulerats som om avsändaren var någon annan än 

annonsören.
204

 Intrycket av redaktionell text ansågs vidare förstärkt av att det i nederkant av sidan 

infogats två mindre, inramade annonser från Skolådan, vilket fick omgivande text att framstå som 

                                                 
197

 Bernitz. Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten, s. 107.  
198

 Svensson. Praktisk marknadsrätt, s. 216. 
199

 MD 2002:4 s. 8.  
200

 MD 2004:25 s. 4.  
201

 MD 1988:1 s. 5.  
202

 Se kap. 2.  
203

 Art. 9 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.  
204

 Se t.ex. MD 1987:5.  



41 

 

redaktionell. De åtgärder som hade vidtagits för att märka sidan som marknadsföring bestod av 

en inramning kring hela sidan, samt ordet ”annonssida” högst upp på sidan. Ingen av dessa 

åtgärder, ensamt eller i förening, ansågs av MD uppnå kravet på tydlig annonsmarkering enligt 

MFL. Ifråga om inramningen underkände MD denna med motiveringen att den inte i tillräckligt 

stor grad skilde sig från sådan redaktionell inramning som förekom på andra sidor i tidningen. 

Markeringen ”annonssida” bedömdes otillräcklig då det kunde antas att många läsare inte förstod 

den avsedda innebörden av ordet.
205

 MD utvecklar inte vad som ligger till grund för resonemang 

att ordet annonssida, som framstår som ett tämligen tydligt begrepp, skulle vara svårt för läsarna 

att förstå innebörden av. Även om domstolarna vid tiden för den aktuella domen, inte använde sig 

av begreppet genomsnittskonsument, tillämpades som nämnts tidigare, redan ett liknande 

resonemang, vilket sannolikt ligger bakom MD:s slutsats om oförståelsen av ordet ”annonssida”.  

 

Ett senare fall, från 2006, rörde även det helsidannonser, men som i detta fall placerats på 

tidningen Metros förstasida.
206

 Som redogjorts i tidigare avsnitt,
207

 bedömdes annonserna utgöra 

marknadsföring och därmed omfattas av MFL. En av de aktuella annonserna bestod av bilden av 

ett brinnande klot, och en text som gav intryck av att någon form av katastrof skett. Att ordet 

”annonssida” angavs på sidans övre högra hörn, ansågs inte medföra att en konsument vid flyktig 

läsning kunde skilja annonsen från redaktionellt innehåll.
208

 Nämnda mål omfattade även 

prövning av en annonssida från företaget GB, där hela sidan upptogs av bilden på GB 

Glacegubben, vilken enligt MD torde vara förknippad med varumärket GB. Fogat till bilden 

fanns texterna ”sommaren är på gång”, samt ”glasslista på sista sidan”. I detta fall saknades 

markering med ordet annonssida, och MD menade att användningen av den med varumärket 

förknippade Glacebubben, inte var tillräckligt för att en läsare vid flyktig läsning skulle uppfatta 

förstasidan som marknadsföring, och inte redaktionell text.
209

   

 

Det finns dock exempel på när liknande markeringar som i fallen ovan, bedömts vara tillräckliga 

för att uppfylla lagens krav. I ett fall som rörde en annonsbilaga från köksleverantören Vedum, 

infogad i Skaraborgs Läns tidning, bedömdes annonsmarkeringen vara tillräcklig då den bestod 
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av en bård högst upp på bilagans förstasida och varje därpå följande sida, med en text som 

förklarade att hela bilagan utgjorde en annonsbilaga. Vidare hade hela bilagan en annorlunda 

grafik och layout än tidningen i vilken den infogats, och inom en ram på förstasidan angavs även 

att bilagan följde med tidningen som annonsbilaga.
210

 För kommersiella meddelanden som kan 

förväxlas med redaktionell text, torde det därmed krävas en kombination av åtgärder för att 

identifiera innehållet som reklam. Dels att annonsen ges en annan utformning än den som 

används av tidningen, och dels genom att märka marknadsföringen med ”annonssida” eller 

liknande uttryck.  

 

Det är oklart för vilka målgrupper som ordet annonssida ska anses tillräckligt tydligt, samt hur 

stor skillnad i formspråket som krävs, och således hur långt kravet på ändrad layout sträcker 

sig.
211

 Avgörande synes vara vilken vana och kunskap som genomsnittskonsumenten bedöms ha i 

det enskilda fallet. Det framgår bl.a. av ett aktuellt fall från Patent- och marknadsdomstolen 

(PMD), där frågan rörde reklamidentifiering för marknadsföring på en blogg och på Instagram.
212

 

Genomsnittskonsumenten bedömdes vara en kvinna i åldern 18-34 år som var van användare av 

sociala medier. I målet prövades om tre inlägg, varav två publicerats på en blogg och ett på 

Instagram, uppfyllde lagens krav på reklamidentifiering. Alla inlägg hade märkts med någon 

form av reklamidentifiering. De benämningar som användes för de tre inläggen var ”i samarbete 

med”, ”sponsored post” och ”i samarbete med Mobilpengar.se”, samt ”#samarbete”. Domstolen 

fann att genomsnittskonsumenten förstod att inläggen utgjorde marknadsföring utifrån de 

använda markeringarna, mot bakgrund av att den identifierade genomsnittskonsumenten antogs 

ha grundläggande kunskaper i engelska och vara mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet på 

marknadsföring i sociala medier. Vidare ansåg domstolen att det, oberoende av vem som utgör 

genomsnittskonsument, bör ställas relativt höga krav på att det vid marknadsföring i sociala 

medier går att skilja mellan kommersiell och redaktionell text. Enligt domstolen torde det krävas 

någon form av tydlig reklammarkering på framträdande plats, då marknadsföring sker i sociala 

medier.   

 

                                                 
210

 MD 1991:18, s. 6.  
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5.4 Sändarangivelse  

I samband med marknadsföring ska det anges vem som svarar för denna, och anonym reklam är 

därmed otillbörlig.
213

 Från kravet undantas både enligt MFL och ICC:s regler, framställningar 

vars enda syfte är att ska uppmärksamhet kring kommande åtgärder.
214

 Undantaget tar dock 

endast sikte på just sändarangivelse, och påverkar inte regeln om annonsmarkering. Kravet på 

sändarangivelse uppfylls i regel genom att näringsidkarens namn eller firma tydligt framgår, men 

det kan även vara tillräckligt att näringsidkarens varumärke visas i samband med 

marknadsföringen, om varumärket är välkänt.
215

 För vissa former av marknadsföring krävs för en 

fullgod sändarangivelse, att näringsidkarens kontaktuppgifter framgår. Så är fallet i fråga om 

tryckt media, men motsvarande krav gäller inte för t.ex. TV- eller radioreklam, där det inte 

ansetts meningsfullt p.g.a. svårigheterna för mottagaren att hinna notera uppgifterna.
216

 Vilken 

sändarangivelse som krävs är också beroende av i vilket sammanhang meddelandet förmedlas 

och genom vilket kommunikationsmedium.
217

 För marknadsföring som kan förväxlas med 

redaktionell text bör det ställas relativt höga krav på utformningen av sändarangivelsen, vilket i 

det aktuella målet om marknadsföring via en blogg och Instagram, innebar att endast en länk till 

näringsidkarens hemsida inte ansågs uppfylla kraven på tydlig sändarangivelse.
218

  

 

En tydlig sändarangivelse kan i vissa fall kompensera för en bristfällig annonsmarkering, om det 

medför att reklamen kan identifieras som marknadsföring.
219

 Liksom för annonsmarkering 

föranleder förväxlingsrisken mellan redaktionellt innehåll och marknadsföring, att kravet på 

sändarangivelse är särskilt högt ställt när det finns en risk att mottagaren misstar 

marknadsföringen för redaktionellt material.
220

 Ett reportageprogram i TV som syntes bestå av 

redaktionellt innehåll men som bedömdes utgöra marknadsföring, uppfyllde inte kraven på 

sändarangivelse genom att företaget bakom marknadsföringen namngavs i inslaget, samt angavs 

som medverkande till reportaget i slutet av programmet.
221
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6. Påföljder vid marknadsföringsbrott  

6.1 Inledning 

Vilka påföljder som aktualiseras för åtgärder som utgör marknadsföringsbrott varierar beroende 

på om marknadsföringen står i strid med MFL, något av branschens egna regelverk, eller 

bådadera. Utöver den som är avsändaren av marknadsföringen kan även aktörer som medverkat 

till att producera eller sprida marknadsföring fällas till ansvar genom s.k. medverkansansvar. I det 

följande behandlas möjliga påföljder, vem som kan föra talan, samt betydelsen av uppsåt och 

oaktsamhet, enligt MFL respektive branschens självreglering.  

 

6.2 Brott mot MFL 

6.2.1 Påföljder enligt MFL 

Marknadsföring som är otillbörlig kan förbjudas av PMD, och förbudet ska förenas med vite om 

det inte anses obehövligt.
222

 Förbud mot marknadsföring med bristande reklamidentifiering har 

ansetts böra förenas med ett högt vitesbelopp, då marknadsföringen riktar sig mot en i allmänhet 

mindre kritisk grupp av konsumenter.
223

 I ett fall om bristande reklamidentifiering, som avsåg 

marknadsföring av preparat för användning vid olika sjukdomstillstånd, ansågs marknadsföringen 

rikta sig mot en svagare och mer mottaglig grupp, vilket motiverade ett betydande vitesbelopp.
224

 

Vidare kan PMD utfärda informationsföreläggande, som också det förenas med vite, vilket 

innebär att svaranden åläggs att lämna viss information, t.ex. sådan som näringsidkaren är ålagd 

att lämna enligt särskild lagstiftning.
225

 Vid förbud och informationsföreläggande saknar det 

betydelse om näringsidkaren agerat med uppsåt eller oaktsamhet, och det är tillräckligt att 

marknadsföringen objektivt sett är otillbörlig.
226

  

 

Ytterligare sanktioner aktualiseras enligt MFL för överträdelser som inte bara bryter mot god 

marknadsföringssed, utan som även är aggressiv eller vilseledande. Sådan marknadsföring, 

liksom marknadsföringsåtgärder som omfattas av svarta listan och därmed alltid är otillbörliga, 

kan medföra utdömande av marknadsstörningsavgift och skadestånd.
227

 För att nämnda påföljder 

ska aktualiseras krävs att näringsidkaren, eller någon som handlar på dennes vägnar, agerar 
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uppsåtligen eller åtminstone oaktsamt.
228

 MFL skyddar konsumenter som kollektiv, konkurrenter 

och andra näringsidkare. Att nämnda grupper utgör lagens skyddsintresse innebär att enskilda 

konsumenter inte kan väcka talan enligt MFL. Talan om förbud, informationsföreläggande och 

skadestånd kan istället drivas av KO, berörda näringsidkare eller sammanslutningar av 

konsumenter eller näringsidkare. I fråga om marknadsstörningsavgift vid aggressiv eller 

vilseledande marknadsföring, tillkommer talerätten i första hand KO. Först om KO väljer att 

avskriva ärendet kan berörda näringsidkare väcka talan om marknadsstörningsavgift.
229

  

 

Marknadsstörningsavgift är en restriktivt tillämpad sanktion som från MFL:s ikraftträdande 2008 

och fram till 2015, endast prövats i domstol i åtta fall, varav tre överklagades och prövades av 

MD.
230

 De vanligaste marknadsföringssanktionerna är förbud och informationsföreläggande. För 

marknadsföring som redan ägt rum utdöms alltså normalt ingen separat påföljd, även när så är 

möjligt.
231

 Det är viktigt för konkurrensen, men även ur rättvisesynpunkt, att sanktionerna har 

verkan, för att uppmuntra näringsidkare som följer reglerna och straffa de som inte gör det.
232

 

Sanktionernas verkan har dock ifrågasatts, mot bakgrund av de låga vites-, 

marknadsstörningsavgifts- och skadeståndsbelopp som döms ut.
233

 År 2016 gavs KO utökade 

sanktionsmöjligheter, men det ansågs inte nödvändigt att slopa beloppsgränserna till förmån för 

en procentuell beräkning som förekommer för beräkning av konkurrensskadeavgift. Nämnda 

ställningstagande motiverades bl.a. av att det i mål om marknadsstörningsavgift saknas 

vägledande EU-rättslig praxis för bestämmande av avgiftens storlek, samt att Konkurrensverket 

normalt inriktar sig på marknader med större aktörer som har större påverkan på konkurrensen, 

medan det ifråga om marknadsstörningsavgift inte finns samma koppling mellan överträdelser 

och näringsidkarens storlek.
234
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6.2.2 Medverkansansvar  

Utöver att åläggas den näringsidkare som står bakom otillbörlig marknadsföring, kan förbud även 

meddelas den som är anställd av näringsidkaren, någon annan som handlar på näringsidkarens 

vägnar, samt till andra som väsentligt bidragit till marknadsföringen.
235

 Syftet med regeln om 

medverkanansvar är i första hand att möjliggöra ingripanden mot reklambyråer och andra, som 

yrkesmässigt bistår näringsidkare med utformning av marknadsföring.
236

 Medverkansansvaret 

innebär att skadestånd och marknadsstörningsavgift kan drabba den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, väsentligen bidrar till överträdelse av MFL:s regler.
237

 Enligt MD:s praxis kan 

medverkansansvar aktualiseras då ett förbud mot enbart den som står bakom marknadsföringen, 

framstår som otillräckligt.
238

 Det är dock ingen förutsättning för att driva ett mål om 

medverkansansvar, att talan väcks även mot den som är huvudansvarig för marknadsföringen.
239

  

 

I fråga om marknadsföring som kan förväxlas med redaktionellt innehåll, åvilar ansvaret i första 

hand annonsören, d.v.s. näringsidkaren vars produkter eller tjänster marknadsförs.
240

 I flera mål 

har dock tidningen i vilken annonsen publicerats, dömt för medverkansansvar. Så var t.ex. fallet i 

målet mot Metro, som rörde frågan om bristande reklamidentifiering för två helsidannonser för 

vilka GB respektive Microsoft var avsändare.
241

 KO, som var sökande i målet, riktade endast 

talan mot tidningen Metro, och annonsörernas ansvar prövades således inte. I fallet med 

Skolådan, som också rörde bristande reklamidentifiering, valde KO att rikta sin förbudstalan mot 

både annonsören Skolådan, för utformningen av marknadsföringen, och mot tidningen 

Barometern, ifråga om medverkansansvar.
242

 Både tidningen och annonsören meddelades förbud 

i målet.  

 

6.3 Branschens självreglering 

Som nämnts ovan kan inte enskilda personer väcka talan enligt MFL.
243

 Privatpersoner kan dock, 

liksom företag, myndigheter och andra organisationer, vända sig till RO med klagomål på 
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marknadsföring som uppfattas som oetisk eller på annat som oförenlig med ICC:s regler. RO gör 

en etisk bedömning utifrån ICC:s regelverk, men tillämpar inte MFL och gör således ingen 

rättslig bedömning.
244

 RO kan även på eget initiativ granska reklam. Den stora skillnaden från en 

rättslig process är att RO:s bedömningar inte är kopplade till några sanktioner, utan enbart 

resulterar i uttalanden som publiceras och som kan åstadkomma viss skada genom s.k. badwill, 

för de företag som fälls.  
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7. Sammanfattande slutsatser   

7.1 När är marknadsföringslagen tillämplig på innehållsmarknadsföring? 

Var och en har rätt till fri åsiktsbildning utan inblandning från det allmänna, och meddelanden 

från både näringsidkare och privatpersoner skyddas därmed i regel av 

yttrandefrihetsgrundlagarna. Yttrandefrihetsskyddet är dock begränsat till framställningar som 

hänför sig till syftet med yttrandefriheten, vilket innebär att framställningar som förmedlas i 

andra syften faller utanför skyddet och dess tillåtlighet kan därmed prövas enligt andra 

rättsregler. Meddelanden som förmedlas i kommersiellt syfte och som har rent kommersiell natur 

omfattas av MFL. Samma kriterier för MFL:s tillämplighet har ansetts gälla på meddelanden i 

tryck skrift, som för meddelanden på t.ex. internet. Det görs således ingen skillnad i 

bedömningen av vilka meddelanden som utgör marknadsföring, beroende på om de publiceras i 

papperstidningar, nättidningar, internetforum, bloggar, etc. Frågan är dock i vilka fall 

meddelanden från näringsidkare, vilka förmedlas via publicister som normalt producerar 

redaktionell text, är av sådan kommersiell natur att de omfattas av MFL och därmed måste 

uppfylla lagens krav på bl.a. reklamidentifiering. Härvid kan en uppdelning göras mellan å ena 

sidan redaktionell text från tidningsredaktioner, oavsett om texten publiceras på nätet eller i 

pappersform, och å andra sidan redaktionell text från personliga konton på sociala medier. 

Distinktionen häremellan har betydelse då det får antas finnas skillnader i syftet med de texter 

som publiceras av de olika grupperna. En tidningsredaktion ska bidra till nyhetsförmedling, 

granska makthavare och lyfta frågor av allmänt intresse. Inlägg på sociala medier å andra sidan, 

ger ofta uttryck för personliga åsikter och rekommendationer kring bl.a. produkter och tjänster, 

som kan intressera en aktuell följarbas. Dessa syften måste beaktas vid en bedömning av om det 

innehåll som publiceras är av kommersiell karaktär, eller utgör icke-kommersiella meddelanden 

som hänför sig till yttrandefrihetens syfte om att garantera mångsidig upplysning och 

nyhetsförmedling, samt skydda den fria debatten och fri spridning av åsikter.  

 

Av de rättsfall som behandlats ovan kan utläsas att när det finns ett samarbetsavtal mellan en 

näringsidkare och den som publicerar ett meddelande, kan meddelandet antas ha till syfte att 

främja avsättningen av näringsidkarens egna produkter och tjänster, varför det ska anses utgöra 

ett rent kommersiellt meddelande.
245

 Huruvida ersättning är ett krav för att ett samarbetsavtal ska 
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anses föreligga, och vad som i så fall ska anses utgöra ersättning, går inte att utläsa i lagtext eller 

genom praxis. Det framstår inte som någon större svårighet att avgöra att det är fråga om 

marknadsföring, när det finns ett uttryckligt avtal mellan en näringsidkare och publicist, om att 

mot viss monetär ersättning förmedla ett positivt budskap om näringsidkarens produkter eller 

tjänster, via kanaler som normalt används för redaktionell text. De situationer som framstår som 

vanskliga är istället när det finns en överenskommelse om att publicisten ska förmedla ett för 

näringsidkaren avsättningsfrämjande inlägg, och publicisten mottar ersättning i form av t.ex. 

produkter, tjänster, eller andra förmåner. I dessa fall bör bedömningen grundas på det syfte som 

publicisten får antas ha med publiceringen.  

 

När omnämnanden av näringsidkares produkter eller tjänster sker i journalistiska texter, för vilket 

det utgått någon form av ersättning, torde det krävas att publicisten kan visa att det finns ett 

allmänintresse eller andra redaktionella överväganden för varför just de aktuella produkterna 

berörs i framställningen, för att det inte ska vara fråga om marknadsföring. Mycket sällan, eller 

aldrig, torde det vara möjligt att utifrån redaktionella överväganden motivera ett odelat positivt 

inslag om en näringsidkares produkter utan jämförelse med konkurrerande produkter, om 

publicisten mottagit betalning. Avseende marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, är 

gränsdragningen något svårare eftersom positiva omnämnandena om en näringsidkares produkter 

kan vara bloggarens personliga åsikt, vilka denne har rätt att uttrycka enligt rätten till 

yttrandefrihet. Finns det ett uttryckligt avtal om att marknadsföra näringsidkarens produkter, 

föreligger dock ett uppenbart uppdragsförhållande och framställningen utgör marknadsföring. 

Även när det saknas ett uttryckligt avtal, men den som skriver positiva inlägg om produkter eller 

tjänster som denne mottagit gratis, bör inläggen bedömas som marknadsföring om ett sådant 

underförstått samarbete pågått under en längre tid.  

 

7.2 Vad innebär kravet på reklamidentifiering i det nya medielandskapet?  

Marknadsföringslagen är en ramlag, vilket innebär att det krävs riktlinjer och praxis för att utläsa 

reglernas innebörd i ett särskilt fall. Det är viktigt att lagen är allmänt hållen för att reglerna ska 

passa in i många oförutsebara situationer och uppnå sitt syfte även för nya 

marknadsföringsformer och marknadsföringskanaler. Mot den önskade flexibiliteten står behovet 

av förutsebarhet som olika aktörer behöver för att ha möjlighet att förutse vilka beteenden som 

kan stå i strid med lagen och inte. Kravet på reklamidentifiering motiveras bl.a. av att 
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konsumenter antas värdera redaktionell text annorlunda än kommersiella meddelanden.
246

 Det är 

vidare visat att konsumenters köpbeteende påverkas av bl.a. sociala faktorer, som åsikter från 

familj och vänner, och av önskan att efterlikna s.k. referensgruper. Influencers har många följare 

som sannolikt värderar deras åsikter högt, eftersom de både utgör förebilder, och även delar med 

sig av personliga åsikter vilket kan ge följarna känslan att de är bekant med personen ifråga. Mot 

denna bakgrund får det anses klart att konsumenterna är särskilt mottagliga för dold 

marknadsföring i sociala medier. Då konsumenter nås av marknadsföring via sociala medier, och 

andra digitala kanaler, är det också mer lättillgängligt att vidta åtgärder som medför att 

konsumentens köpbeslut påverkas.
247

 Att t.ex. besöka en näringsidkares hemsida för att inhämta 

mer information, är endast ett musklick bort och kan dessutom göras på samma medium där 

marknadsföringen presenteras, vilket innebär en stor skillnad från marknadsföring i tryckt format. 

Av det sagda följer att kravet på reklamidentifiering, för att iaktta MFL:s syfte om 

konsumentskydd, torde ställas högre för marknadsföring i sociala medier och andra digitala 

miljöer, än vad som gäller i traditionella medier.  

 

Utifrån de rättsfall som behandlar marknadsföring i tryckta medier, kan utläsas att layouten på ett 

kommersiellt meddelande bör ändras när det finns risk för att marknadsföring misstas för 

redaktionellt innehåll. Endast en ändring av layouten har dock inte ansetts tillräcklig, och för att 

uppnå kravet på reklamidentifiering har den enligt praxis även krävts att marknadsföringen märks 

med begreppet ”annonssida” eller liknande benämning. Inte minst i dagens medieklimat och 

användning av digitala kanaler, där vi nås av en stor mängd information av olika utformning, 

torde en ändring av layouten ha begränsad betydelse för att konsumentens möjlighet att vid en 

flyktig kontakt kunna urskilja vad som utgör marknadsföring när det presenteras i eller i 

anslutning till redaktionell text. Vilken märkning som är tillräcklig måste avgöras från fall till 

fall, och är även beroende av genomsnittskonsumentens uppmärksamhet och kunskap. För att 

underlätta för bloggare, journalister och andra publicister som vill vara säkra på att uppfylla 

lagens krav om reklammärkning, torde det dock underlätta om det fanns en för branschen 

gemensam märkning av inlägg till vilka näringsidkare har bidragit, och som således utgör 

marknadsföring. En sådan märkning eller layoutändring skulle t.ex. kunna bestå i användningen 
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av en bård av viss färg. En gemensam layout skulle vidare underlätta för konsumenter som då 

redan vid flyktig läsning har möjlighet att identifiera vad som utgör marknadsföring, oavsett 

genom vilket medium denna förmedlas, utifrån igenkänning av färgen för betalt samarbete. 

Vilken ordmärkning som lämpar sig bäst, t.ex. ”reklam”, ”samarbete” eller ”sponsrat innehåll”, 

torde dock lämpligast bestämmas i det enskilda fallet, utifrån vilken form av samarbete det är 

fråga om.   

 

7.3 Har konsumentskyddet försvagats, och hur bör det i så fall stärkas?  

Regler som syftar till att stärka skyddet för konsumenter förekommer på en mängd olika områden 

och kan generell sägas vara motiverade av att konsumenter anses vara en underlägsen grupp i 

förhållande till bl.a. näringsidkare och myndigheter, vad avser t.ex. ekonomiska resurser och 

tillgång till information. En form av konsumentskyddsregler är reglerna om reklamidentifiering i 

MFL, som ska säkerställa att konsumenter inser att det är fråga om marknadsföring när de tar del 

av information som är av rent kommersiell natur, vilket i sin tur ska bidra till att underlätta för 

konsumenter att fatta välgrundade affärsbeslut. Dold marknadsföring förekommer, som bl.a. KO 

har konstaterat, på många olika håll och har blivit allt vanligare i takt med ett större 

informationsflöde och ett ökat antal kanaler genom vilka information förmedlas. Digitalisering 

och ökad internetanvändning har förändrat företagens möjligheter att nå ut till konsumenterna i 

grunden. Bloggar, nättidningar, och andra internetsidor, utgör dock ingen laglös plats där 

konsumenterna saknar skydd mot vilseleddande marknadsföring. MFL gäller all marknasföring, 

oavsett medium. För sådana meddelanden på internet som utgör marknadsföring, gäller således 

kravet på reklamidentifiering i samma utsträckning som för andra medium. Avsaknad av 

lagregler är således inte orsaken till ökad förekomst av dold marknadsföring.  

 

Att konsumentskyddet som eftersträvas med MFL:s regler om reklamidentifiering har försvagats 

är dock ett faktum, och beror på minskad efterlevnad av reglerna. Utvecklingen kan förklaras av 

att antalet aktörer som omfattas av reglerna om medverkansansvar har ökat drastiskt, och många 

aktörer saknar kunskap om reglernas existens och innebörd, i kombination med ett otillräckligt 

system för tillsyn av reglernas efterlevnad. Samtidigt som antalet informationskanaler ökat har en 

allt större del av ansvaret för att näringsidkare följer god marknadsföringssed lyfts över på 

branschen själv och dess självreglerande funktioner. Det gäller särskilt mål om dold 

marknadsföring i redaktionell text från nyhetsredaktioner, vilket KO uttryckligen avstått från att 
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driva i domstol. Tidningsbranschen har samtidigt stora utmaningar för att hitta nya 

finansieringsvägar, när antalet betalande prenumeranter minskar. Som en följd av detta, och i 

kobination med ökad konkurrens från gratis nättidningar, har det blivit allt vanligare med 

betalsammarbeten mellan tidningsredaktioner och näringsidkare. Det framstår mot denna 

bakgrund som minst sagt problematiskt att tidningsbranschen själv ska granska dold reklam i 

redaktionell text. För att ta tillvara konsumenternas intressen, krävs att KO på allvar visar att dold 

marknadsföring inte tolereras, genom att aktivt söka efter misstänkta fall av dold marknadsföring 

i redaktionell text, och i allvarliga fall driva mål mot de aktörer som ägnar sig åt sådan, oavsett 

om de agerar inom en bransch som tillämpar egenåtgärder. Om åtgärderna ska vara effektiva 

torde det även krävas att den som använder sig av eller bidrar till dold marknadsföring, i större 

utsträckning än vad som tillämpas idag, tilldöms marknadsstörningsavgift, utöver förbud mot att 

fortsätta med de aktuella marknadsföringsåtgärderna.   

 

Utöver problematiken med ett minskat konsumentskydd när reglerna om reklamidentifiering inte 

efterlevs, ska även uppmärksammas att det föreligger en risk för att reglerna urholkas om det 

framstår som att de kan förbises utan påföljd. I takt med att allt fler privatpersoner, inte bara 

professionella influencers, används av näringsidkare för förmedling av marknadsföring, finns en 

risk att en stor mängd personer de facto bryter mot reglerna om reklamidentifiering utan att känna 

till det eller i vilket fall utan att drabbas av påföljd. En sådan utveckling har t.ex. skett på 

upphovsrättens område, där utbredd fildelning i kombination med svårigheter att lagföra de som 

ägnar sig åt sådan aktivitet, har lett till en utbredd acceptans för att ladda ner upphovsrättsligt 

skyddat material. Det är minst sagt problematiskt om det utvecklas en uppfattning om att 

ageranden på internet inte omfattas av samma lagar och regler gäller som i andra sammanhang. 

För att komma åt problemet med dold marknadsföring har KO hittills valt att fokusera på de 

aktörer som bidrar till spridning av marknadsföringen i sociala medier. En mer effektiv metod 

torde vara att i första hand rikta insatser mot de näringsidkare som står bakom marknadsföringen. 

Ett sådant tillvägagångssätt skulle även överensstämma med tanken om att medverkansansvar ska 

aktualiseras om ett förbud mot enbart den som står bakom marknadsföringen framstår som 

otillräckligt.
248

  

 

                                                 
248

 Se avsnitt 6.2.2.  
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7.4 Avslutande kommentar  

Utifrån utredningen i uppsatsen kan konstateras att dold marknadsföring förekommer i allt större 

utsträckning, och i ett ökat antal digitala kanaler. Utvecklingen har bidragit till att det 

konsumentskydd som eftersträvas med reglerna om reklamidentifiering, har försvagats. Vidare 

kan konstateras att det inte saknas rättsregler för att komma till rätta med problemet med dold 

marknadsföring, men mängden aktörer som omfattas av reglerna medför svårigheter att garantera 

reglernas efterlevnad. Det finns också områden där gränsdragningen mellan marknadsföring och 

yttrandefrihetsskyddad redaktionell text är särskilt problematisk. Exempel på ett sådant område är 

när journalister mottar ersättning av icke-monetär karaktär från näringsidkare vilkas produkter 

eller tjänster sedan omnämns i en redaktionell framställning. Ett annat exempel är när influencers 

i sociala medier rekommenderar eller på annat sätt framhäver, produkter från bolag som de själva 

äger eller är involverade i. Vad som bidrar till svårigheterna att avgöra vilka framställningar som 

utgör marknadsföring är MD:s otydlighet avseende vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för 

att ett meddelande ska anses ha rent kommersiell karaktär. Det saknas även tydliggöranden kring 

vad respektive kriterium innebär, samt om kriterierna är kumulativa eller inte. För att upprätthålla 

konsumentskyddet är det vidare önskvärt att KO i större utsträckning än idag uppmärksammar 

fall av dold marknadsföring, och driver mål mot aktörer som misstänks ägna sig åt sådan.   
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