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Sammanfattning 

E-handeln har på senare tid ökat markant inom Europa. Eftersom handeln på nätet ofta är 

gränsöverskridande uppkommer ständigt nya rättsliga problem. En fråga som uppkommer för 

näringsidkare, som har en webbsida där svenska konsumenter handlar, är vilket lands lag som 

blir tillämplig vad gäller marknadsföringen på deras webbsida på internet. Sveriges marknads-

föringslag utgår ifrån effektlandsprincipen, till skillnad från e-handelslagen som utgår ifrån 

ursprungslandsprincipen. Detta innebär att två olika principer kan bli tillämpliga vid bedöm-

ning av marknadsföringen på webbsidan. Det är oklart vilken princip som ska gälla vid en 

kollision av de två principerna. Vägledning kan hittas i praxis och uttalanden i bl.a. ICCs rikt-

linjer, men något klart svar på frågan finns inte. 

För att näringsidkare ska kunna reglera vilka konsumenter som ska få ta del av webbsidan och 

därmed dess marknadsföring, kan en viss teknik, s.k. geolokalisering, tillämpas. Geolokalise-

ring innebär att en näringsidkare kan välja att få webbsidan blockerad i vissa länder och sam-

tidigt vara tillgänglig i andra. Denna teknik skulle kunna användas som ett verktyg för att lösa 

och undkomma problematiken kring val av jurisdiktion vid marknadsföringsåtgärder, efter-

som näringsidkare då kan styra till vem och var marknadsföringen riktas.  

År 2015 kom ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 

och sociala kommittén samt Regionkommittén, där kommissionen föreslog att s.k. oberättigad 

geolokalisering ska förbjudas. Oberättigad geolokalisering innebär att konsumenter i ett visst 

land kan få andra priser, för samma vara och tjänst, än konsumenter i andra länder bara för att 

de befinner sig i ett visst land. Näringsidkaren har i sådana fall använt sig av en geolokalise-

ringstjänst som känner av i vilket land konsumenten befinner sig och har på så sätt anpassat 

priser och urval utefter det. Oberättigad geolokalisering är oförenligt med EUs inre marknad 

och likabehandlingsprincipen samt kan vara diskriminerande gentemot konsumenterna. I ja-

nuari 2016 gjordes även en studie, ett s.k. offentligt samråd där konsumenter och näringsidka-

re fick chansen att uttala sig i frågan. Det framkom att många av konsumenterna upplevt obe-

rättigad geolokalisering och ansåg att det var ett problem. Näringsidkarna efterfrågade 

gemensam lagstiftning på området. Frågan är om ett förbud mot oberättigad geolokalisering 

är rätt väg att gå, eftersom det kan påverka marknaden på flera sätt, både positivt och negativt.  



 3 

 

Innehållsförteckning 

 

FÖRKORTNINGSLISTA 5 

1  INLEDNING 6 

1.1  PROBLEMBAKGRUND 6 
1.2  PROBLEMFORMULERING 8 
1.3  SYFTE 8 
1.4  METOD OCH MATERIAL 8 
1.5  AVGRÄNSNINGAR 9 

2  REGLERING AV E-HANDEL SAMT DESS KOPPLING TILL MFL 10 

2.1  REGLERING AV E-HANDEL 10 
2.2  VAD ÄR E-HANDEL? 11 
2.3  MARKNADSFÖRING KOPPLAT TILL E-HANDEL 11 
2.4  URSPRUNGSLANDSPRINCIPEN 12 

3  REGLERING AV MARKNADSFÖRING 14 

3.1  MARKNADSRÄTT OCH MARKNADSFÖRINGSLAGEN 14 
3.2  EFFEKTLANDSPRINCIPEN 15 
3.3  RIKTAD VERKSAMHET 16 

4  DOMSRÄTT OCH JURISDIKTION 19 

4.1  VAL AV DOMSRÄTT 19 
4.2  VAL AV JURISDIKTION 20 
4.2.1  BRYSSEL I-FÖRORDNINGEN OCH LUGANOKONVENTIONEN 20 
4.2.2  VAD SÄGER ICC? 22 
4.2.3  KOMMISSIONENS GRÖNBOK 22 
4.3  MARKNADSDOMSTOLENS INSTÄLLNING 23 

5  GEOLOKALISERING 26 

5.1  GEOLOKALISERING OCH DESS RÄTTSLIGA KONSEKVENSER 26 
5.2  HUR FUNGERAR GEOLOKALISERING? 26 
5.3  GEOLOKALISERING SOM VERKTYG VID MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 27 



 4 

5.4  GEOLOKALISERINGENS NACKDELAR 27 

6  KOMMISSIONENS MEDDELANDE 29 

6.1  BAKGRUND TILL KOMMISSIONENS MEDDELANDE 29 
6.2  FÖRHINDRA OBERÄTTIGAD GEOGRAFISK BLOCKERING 29 
6.3  EUROPEISKA KOMMISSIONENS OFFENTLIGA SAMRÅD 30 
6.4  OBERÄTTIGAD GEOLOKALISERING OCH MARKNADSFÖRING 31 

7  ANALYS 32 

7.1  BRIST PÅ FÖRUTSEBARHET SKAPAR RÄTTSOSÄKERHET 32 
7.2  EFFEKTLANDSPRINCIPENS EFFEKTER 33 
7.2.1  EFFEKTLANDSPRINCIPEN PÅVERKAR UTLÄNDSKA NÄRINGSIDKARE 33 
7.2.2 EFFEKTLANDSPRINCIPENS OFÖRENLIGHET MED E-HANDELSDIREKTIVETS SYFTE 34 
7.2.3 EFFEKTLANDSPRINCIPEN UR ETT KONSUMENTPERSPEKTIV 34 
7.3  GEOLOKALISERING SOM VERKTYG 35 
7.4  KOMMISSIONENS FÖRSLAG OCH DESS KONSEKVENSER 36 
7.4.1 FÖRBUD KAN SKAPA PROBLEM FÖR NÄRINGSIDKARE 36 
7.4.2 EUROPEISKA KOMMISSIONENS OFFENTLIGA SAMRÅD 37 

8  SLUTSATS 38 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 39 

DIREKTIV 39 
STATLIGA UTREDNINGAR 39 
RÄTTSFALL 39 
DOKTRIN 39 
HEMSIDOR 41 



 5 

Förkortningslista 

EU  - Europeiska Unionen 

ICC - Internationella Handelskammarens Grundregler för 

Reklam 

IIS  - Internetstiftelsen i Sverige 

MD  - Marknadsdomstolen 

MFL  - Marknadsföringslagen (2008:486) 
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1  Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Allt fler har börjat handla varor på nätet och e-handeln inom EU ökar stadigt varje år. Under 

år 2014 e-handlade européerna för totalt 180 miljarder euro.1 För att den elektroniska handeln 

ska fungera och att den inre marknaden ska kunna nyttjas till fullo, kom år 2001 ett direktiv 

om elektronisk handel.2 Osäkerheten kring vilka regler som var tillämpliga och skillnaderna i 

lagstiftningen i de olika medlemsländerna utgjorde ett hinder på marknaden. Direktivet ut-

mynnade i en ny lag, Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets 

tjänster, E-handelslagen, vilken nu är tillämplig vid e-handel. Det räcker dock inte att, för den 

som bedriver e-handel, endast anpassa sig efter reglerna som finns i e-handelslagen, utan hän-

syn till reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486), MFL, måste även tas. Reglerna i de båda 

lagarna överlappar varandra på flera sätt eftersom all information som finns på en webbsida, 

vilken e-handel bedrivs, klassificeras som marknadsföring. Innebörden av detta är således att 

innehållet på webbsidan måste vara förenlig med MFL för att undvika marknadsföringsbrott. 

Eftersom att internet inte följer fysiska landsgränser och således är gränslöst uppstår frågan 

om vilket lands regler som ska gälla i olika situationer och vilken jurisdiktion som blir aktuell. 

När det gäller e-handel inom EU uppstod, vid e-handelslagens införande, en ny problematik 

vid val av domsrätt. E-handelslagen och MFL utgår nämligen ifrån två olika principer; ur-

sprungslandsprincipen och effektlandsprincipen. Ursprungslandsprincipen innebär att den lag 

i det landet där företaget är etablerat i är den lag som ska tillämpas vid gränsöverskridande e-

handel. Effektlandsprincipen innebär vidare att lagen i det land där marknadsföringen har 

effekt ska vara den lag som tillämpas vid konflikt. Vilken princip som ska gälla i de fall när 

båda lagarna är tillämpliga är tämligen oklart.  

 

För att internetbaserade företag ska kunna nå ut lättare, rikta sig mot vissa kundgrupper samt 

styra sitt utbud av information och tjänster kan de använda sig av s.k. geografisk lokalisering, 

hädanefter kallat geolokalisering. Genom att använda sig av geolokalisering kan företagen se 
                                                
1 Enligt en rapport från Post Nord; E-handeln i Europa 2015 s. 6. Undersökningen är gjord utifrån 12 länder. Se 
http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/publikationer/2015/se_e-handeln-i-
europa_201509021.pdf, 2015-11-11. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informa-
tionssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”).  
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var en internetanvändare befinner sig geografiskt och anpassa sitt utbud och sin tillgänglighet 

utefter det. Många gånger kan användarna själva välja vilket geografiskt område de befinner 

sig i genom att välja land på webbsidan och således få information anpassad efter försäljning, 

språk, produkter osv. Geolokalisering kan också ske utifrån användarens IP-adress, via gps-

teknik, mobilmastpositionering eller via routerns signalområde, om användaren är uppkopp-

lad till WiFi. På detta sätt kan företagen även anpassa sin marknadsföring till gällande rätt i 

varje enskilt land. Geolokalisering kan således ha avgörande betydelse vid marknadsföring på 

internet, där näringsidkare behöver avgränsa sin marknadsföring för att undvika att lagföras 

enligt vissa länders lagar. Exempelvis kan utländska näringsidkare, som säljer alkohol, ha ett 

intresse att avgränsa sin marknadsföring som riktar sig till Sverige och den svenska markna-

den p.g.a. Sveriges stränga alkohollagar.  För svensk del blir detta aktuellt just på grund av 

tillämpningen av olika principer för domsrätt/lagval, eftersom e-handelslagens ursprungs-

landsprincip krockar med MFLs effektlandsprincip. En näringsidkare som önskar minska ris-

ken att lagföras enligt svensk rätt (i enlighet med e-handelsdirektivet) kan alltså behöva an-

vända geolokalisering som tekniskt verktyg.  

 

Den 6 maj 2015 kom ett meddelande, ”En strategi för en inre digital marknad i Europa”, från 

kommissionen till Europaparlamentet.3 I detta meddelande fanns ett förslag om att förhindra 

oberättigad geografisk blockering, dvs. förhindra sådan geografisk blockering som används 

för oberättigade ändamål. Det förekommer att näthandlare blockerar tillgången till en webbsi-

da för konsumenter som befinner sig i en annan medlemsstat. Konsekvensen av detta kan ex-

empelvis bli att en vara eller tjänst kostar mer för en konsument som befinner sig i en viss 

medlemsstat till skillnad från om denne befunnit sig i och nyttjat webbsidan i en annan med-

lemsstat. Den geografiska placeringen avgör således vilket pris och vilken typ av tillgång till 

webbsidan konsumenten får. Att göra en sådan geografisk blockering kan anses vara oberätti-

gad, eftersom den inte är förenlig med principerna för EU:s inre marknad och likabehand-

lingsprincipen, dvs. förbud mot all form av diskriminering p.g.a. nationalitet inom EU.4 Ett 

förbud mot oberättigad geolokalisering torde kunna få andra negativa konsekvenser, exem-

pelvis vid situationer som berör just marknadsföring vid e-handel.  

 

 

                                                
3 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, SWD (2015) 100 final s. 6. 
4 Art. 18 FEUF. 
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1.2  Problemformulering 

Frågorna som ska besvaras i uppsatsen är följande: 

1. Vilken princip ska gälla om både MFL samt e-handelslagen är tillämpliga på en marknads-

föringsåtgärd på internet?  

2. Hur används geolokalisering på internet samt är det ett bra verktyg för näringsidkare att 

använda sig av vid marknadsföring på internet?  

3. Kan kommissionens förslag om förbud mot oberättigad geolokalisering påverka näringsid-

kares möjligheter att anpassa webbsidor utifrån olika länders marknadsföringsregler vid e-

handel?  

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att först och främst utreda vilken princip som gäller när både 

effektlandsprincipen och ursprungslandsprincipen blir tillämpbara vid e-handel. Därefter har 

verktyget geolokalisering undersökts och belysts, för att sedan kunna utreda hur det förhåller 

sig till rättsreglerna som rör e-handel och marknadsföring. Vidare har geolokaliseringens be-

tydelse vid e-handel belysts för att se om det är ett bra sätt för näringsidkare att styra vilken 

marknad de vill rikta sin verksamhet mot och om det skulle kunna vara en lösning vid en kol-

lision av principerna. Uppsatsen utreder även om kommissionens meddelande om förbud mot 

oberättigad geolokalisering kan ha en negativ påverkan för näringsidkare när det kommer till 

deras marknadsföring på webbsidor. Syftet med uppsatsen är även att undersöka om det be-

hövs någon förändring av nuvarande regler som berör e-handel och om, eller hur, geolokalise-

ringstekniken kan påverka näringsidkare som riktar sin handel mot den svenska marknaden 

och svenska konsumenter. Det utreds vidare i uppsatsen om geolokalisering är ett bra verktyg 

att använda inom e-handel och den marknadsföring som används vid e-handeln. 

1.4  Metod och material 

För att besvara frågeställningen på bästa sätt har en rättsdogmatisk metod använts, dvs. att 

främst lagregler, propositioner och direktiv, men även praxis och doktrin, har undersökts.5 

Både svensk rätt och EU-rätt har undersökts eftersom bl.a. e-handelslagen har sin grund i ett 

                                                
5 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, Studentlitteratur, 
Linköping, 2007, s. 47. 
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EU-rättsligt direktiv. Uppsatsen är inledningsvis rent deskriptiv för att sedan övergå till ett 

normativt resonemang. Meddelandet från kommissionen samt ett Offentligt Samråd har även 

att studerats för att undersöka om kommissionens förslag kan ge upphov till problem koppla-

de till marknadsföring. 

Först och främst undersöks e-handelsdirektivet samt propositionen till e-handelslagen för att 

reda ut kopplingen mellan e-handel och marknadsföring samt se vad för princip som är vägle-

dande. Därefter studeras MFL och dess gällande princip undersöks. ICCs riktlinjer samt 

kommissionens grönbok studeras för att reda ut vad som gäller vid marknadsföring inom e-

handel, vilken princip som blir tillämplig och vad för jurisdiktion som blir aktuell vid en 

krock av de två olika principerna. Praxis för området är vägledande i utredandet av vilken 

princip som har företräde vid en kollision. Svensk praxis från Marknadsdomstolen undersöks 

i uppsatsen, men även relevanta domar från EU-domstolen analyseras.  

Efter detta utreds begreppet ”geolokalisering” för att se om det kan vara en lösning och ett bra 

verktyg för näringsidkare att använda sig av för att undgå problematiken kring lagval. Geolo-

kaliseringens fördelar och nackdelar belyses för att kunna dra relevanta slutsatser. Därefter 

studeras kommissionens meddelande för att reda ut om förslaget kan påverka näringsidkare 

negativt.  

1.5  Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar inte den konkurrensrättsliga aspekten när det gäller den fria rörligheten 

för varor och tjänster på den inre marknaden, utan berör endast e-handeln ur ett marknadsfö-

ringsperspektiv.  

Uppsatsen inriktas vidare på geolokalisering som verktyg för att, med det som utgångspunkt, 

undersöka om geolokalisering kan vara en lösning på de problem som utreds. Uppsatsen fo-

kuserar på handel som riktar sig mot den svenska marknaden och svenska konsumenter, efter-

som det främst är i denna situation en kollision mellan de två principerna uppstår. Andra eu-

ropeiska länders marknadsföringslagar behandlas inte i denna uppsats utan endast svensk 

marknadsföringslagstiftning kommer att vara i fokus. 
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2  Reglering av e-handel samt dess koppling till MFL 

2.1  Reglering av e-handel 

Regleringen av e-handel samt regleringen av marknadsföring överlappar varandra på många 

sätt. I stort sett all information som finns på webbplatser, vilka är kopplade till e-handel, klas-

sificeras som marknadsföring och som näthandlare är det således viktigt att följa både regler-

na i e-handelslagen samt MFL.  

Den 8 juni år 2000 kom direktiv 2000/31/EG, ”direktiv om elektronisk handel” (e-

handelsdirektivet), vilket är ett harmoniseringsdirektiv. Direktivet kom till för att främja möj-

ligheterna att utnyttja den inre marknaden inom elektronisk handel. Det hade tidigare funnits 

vissa rättsliga hinder för att marknaden skulle fungera väl och dessa hinder grundade sig 

framförallt i skillnader i lagstiftningen mellan medlemsländer, vilket skapat en osäkerhet när 

det gäller tillämpligheten av nationella bestämmelser på informationssamhällets tjänster.6  

 

Regeringens proposition 2001/02:150, vilken utmynnade i e-handelslagen, kom ett år efter e-

handelsdirektivets tillkomst.7 Propositionen syftade till att genomföra ovan nämnda direktiv. 

Propositionen behandlar ämnet marknadsrätt, dvs. de rättsregler som rör företags marknadsfö-

ring, konkurrens, etablering m.m.8 Regeringens förslag innebar att e-handelsdirektivet skulle 

genomföras genom införande av en ny lag eftersom att det i vissa fall ansågs omöjligt att låta 

bli att införa vissa delar av direktivet ordagrant samt att många utav de nya reglerna inte pas-

sade in i någon befintlig lag. När det gällde vissa regler fanns det dock skäl att överväga om 

dessa kunde passa in i den befintliga lagstiftningen, bl.a. utreddes det om de regler som rörde 

marknadsföring kunde införas i MFL. Regeringens bedömning var att de krav som ställdes 

upp i direktivet redan fanns i MFL och således inte behövde införas i den nya lagen.9  

                                                
6 Se ingressen punkt (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rätts-
liga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv 
om elektronisk handel”).   
7 Se avsnitt 2.3. 
8 Se avsnitt 6.3 i prop 2001/02:150, s. 38.  
9 Se avsnitt 7.5 i prop 2001/02:150, s. 71. 
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2.2  Vad är e-handel? 

E-handel regleras i e-handelslagen som innefattar elektronisk handel och andra informations-

samhällets tjänster. Begreppet ”informationssamhällets tjänster” definieras i lagen som ”tjäns-

ter som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg 

och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.10 Det finns således ingen konkret defini-

tion av begreppet ”e-handel” i lagen och inte heller direktivet eller propositionen ger någon 

vägledning i vad begreppet e-handel innefattar. OECD definierar begreppet e-handel som alla 

former av handelstransaktioner som involverar konsumenter och företag och som är baserade 

på elektronisk överföring och spridning av data.11 Europeiska Kommissionen delar vidare in 

begreppet e-handel i två delar, närmare bestämt två typer av aktiviteter; indirekt elektronisk 

handel samt direkt elektronisk handel. Indirekt elektronisk handel innebär elektroniska be-

ställningar av konkreta varor, vilka måste levereras fysiskt på traditionellt sätt, exempelvis via 

posten. Direkt elektronisk handel innebär vidare online-beställningar, betalningar och leve-

rans av varor och tjänster av ett mer abstrakt slag, exempelvis datamjukvara, olika former av 

underhållning eller informationstjänster.12 Inom gemenskapen räknas e-handel som en av in-

formationssamhällets tjänster och avser därmed i stort sett alla online-baserade näringsverk-

samheter.13 IIS definierar e-handel kort och gott som när någon köper eller säljer en vara i en 

butik på nätet.14 

2.3  Marknadsföring kopplat till e-handel 

Den reglering av marknadsföring som finns i e-handelsdirektivet handlar om information. E-

handelsdirektivet behandlar således inte bara elektronisk handel som sådan, utan även den 

marknadsföring som är kopplad till elektronisk handel. Direktivet ställer upp en hel del krav 

på information, bl.a. vissa krav vid marknadsföring av informationssamhällets tjänster som 

leverantörer behöver följa. Vid kommersiella meddelanden, dvs. marknadsföring, ställs vissa 

krav på information, om dessa meddelanden ingår eller utgör en tjänst på elektronisk väg. 

Villkoren som åtminstone måste uppfyllas ställs upp i direktivet.15 Där framgår att kommersi-

ella meddelanden ska vara identifierbara som sådana, avsändaren likaså. Säljfrämjande erbju-
                                                
10 2 § Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. 
11 Dickie, John, Producers and Consumers in EU E-Commerce Law, Oregon, 2005, s. 2.  
12 Dickie, s. 2.  
13 Lindskoug, Patrik, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, Akademisk avhandling, Lund, 2004, s. 7. 
14 Se https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/vad-ar-e-handel/1/, 2016-02-07. 
15 Art. 6, E-handelsdirektivet. 
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danden, vilka är tillåtna i tjänsteleverantörens etableringsstat, ska också vara identifierbara. 

Exempel på sådana erbjudanden är premier, gåvor, rabatter etc. Samma sak gäller för tävling-

ar eller spel och där ska även villkoren vara tydliga och lättillgängliga. Vid icke begärda 

kommersiella meddelanden via e-post, framkommer det att även dessa ska vara ”klart och 

otvetydigt identifierbara som sådana”.16 Dessa krav på information återfinns även i 10 § MFL 

och en hänvisning till denna paragraf finns i 15 § e-handelslagen. 

2.4  Ursprungslandsprincipen 

Enligt 5 § i e-handelslagen fastslås att svensk rätt ska gälla för de tjänsteleverantörer som har 

Sverige som etableringsstat och som tillhandahåller tjänster, även om dessa riktar sig mot 

mottagare i annan EES-stat. Denna princip, den s.k. ursprungslandsprincipen eller forum do-

micili, är en grundläggande princip inom EU och principen fastställs även i e-

handelsdirektivet.17 Medlemsstaterna ska enligt denna princip erkänna varandras rättsregler 

när situationer uppkommer i områden där det inte förekommer någon gemensam reglering.18 

Principen kallas även country-of-origin principle eller the principle of mutual recognition och 

blir aktuell inom offentligrätten och privaträtten.19 Principen gäller endast när den som till-

handahåller tjänsten är etablerad i en EES-stat. Verksamheten måste bedrivas i staten och det 

räcker således inte, vid elektronisk handel, att näringsidkaren har sin tekniska utrustning i 

landet.20   

E-handelslagens ursprungslandsprincip består av två olika delar. Först och främst innebär 

principen att medlemsstaterna ska säkerställa att de av informationssamhällets tjänster, som 

tillhandahålls av en tjänsteleverantör etablerad i en viss medlemsstat, ska följa nationella reg-

ler i den medlemsstaten. Den andra delen innebär att den fria rörligheten för de av informa-

tionssamhällets tjänster inte får begränsas av en medlemsstat, om den har ursprung i en annan 

medlemsstat. Detta stämmer väl överens med principen om ömsesidigt erkännande.21 

Rättspraxis från EU-domstolen fastställer dock att om en tjänsteleverantör valt att etablera sig 

i en medlemsstat, för att undgå den lagstiftning som varit tillämplig på dennes verksamhet i en 

                                                
16 Art. 7, E-handelsdirektivet. 
17 Art. 3.1, 3.2, E-handelsdirektivet. 
18 Bogdan, Michael, Den EG-rättsliga ursprungslandsprincipen och svensk internationell sakrätt, Text ur Vän-
bok till Axel Adlercreutz, Lund, Juristförlaget i Lund, 2007, s. 60. 
19 Bogdan, s. 60. 
20 Lindberg, Agne; Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3:5 uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 48.  
21 Art. 22, E-handelsdirektivet. 
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annan medlemsstat, men trots detta riktar sin verksamhet helt eller delvis till denne medlems-

stat, behåller den medlemsstaten sin rätt att vidta åtgärder trots att verksamheten inte är eta-

blerad där.22 Detta förutsätter alltså att anledningen till valet av etableringsland var att undgå 

vissa lagregler i en annan medlemsstat. Undantag från ursprungslandsprincipen görs bl.a. 

inom immaterialrätten samt reglerna om marknadsföring genom e-post som inte är begärd.23 

E-handelsdirektivets ursprungslandsprincip innebär således, ur ett marknadsföringsperspektiv, 

att de leverantörer av informationssamhällets tjänster, som är etablerade i Sverige, ska följa de 

svenska reglerna om marknadsföring. Det spelar således ingen roll om tjänsten riktar sig till 

den svenska marknaden eller inte. På samma sätt kan svenska tillsynsmyndigheter inte vidta 

åtgärder mot en tjänsteleverantör om denne är etablerad i en annan EES-stat, såvida den inte 

är undantagen från principen.24 Svenska myndigheter får inte agera om marknadsföring, som 

riktar sig mot den svenska marknaden och svenska konsumenter, stämmer överens med lagen 

i avsändarens etableringsland. Om marknadsföringen kommer från Sverige och riktar sig mot 

ett annat medlemsland är de svenska myndigheterna dock skyldiga att kontrollera att mark-

nadsföringen stämmer överens med svensk rätt.25 

Detta torde således betyda, enligt e-handelslagen och e-handelsdirektivet, att ett företag med 

säte i en EES-stat inte kan ställas inför rätta i svensk domstol p.g.a. marknadsföring av varor 

eller tjänster på nätet som inte följer svenska MFL. Det fungerar dock inte på det sättet i prak-

tiken, eftersom marknadsföringslagen utgår ifrån en annan princip.26  

 

                                                
22 Ingressen p. (57), E-handelsdirektivet. 
23 Art. 3 p. 3, E-handelsdirektivet. 
24 Lindberg, Agne, Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3:5 uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 65. 
Undantag från principen är bl.a. vissa frågor om immaterialrätt, fondandelar, försäkringar m.m. 
25 Regeringens proposition 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, 
m.m, s. 65, 113. 
26 Se avsnitt 3.2. 
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3  Reglering av marknadsföring 

3.1  Marknadsrätt och marknadsföringslagen 

Reglerna som rör marknadsrätt har två huvudsyften; skydda konsumenterna samt se till att 

konkurrensen mellan företag på marknaden är tillbörlig och effektiv.27 Ur ett EU-rättsligt per-

spektiv är syftet även en ökad integration och rörelsefrihet på den inre marknaden.28 I mark-

nadsrätten ingår bl.a. marknadsföringsrätten, där MFL är den tillämpliga svenska lagen. Det 

som utmärker de marknadsrättsliga reglerna är att vissa beteenden från näringsidkarens sida 

förbjuds eller påbjuds. Marknadsrätten tillhör den offentliga rätten och behandlar förhållandet 

mellan det allmänna och enskilda. I vissa fall, såsom exempelvis i MFL, finns det inslag av 

privaträttsliga regler.29  

 

I 3 § MFL definieras begreppet ”marknadsföring” såsom ”reklam och andra åtgärder i när-

ingsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbe-

gripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i 

övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter tillkonsumenter eller när-

ingsidkare”. Här ingår således det mesta som finns på företags webbplatser, allt från produkt-

beskrivningar, prislistor, bilder osv., vilket regleras genom MFL. Lagen blir tillämplig vid 

marknadsföring av produkter i näringsverksamheten samt när näringsidkaren själv efterfrågar 

produkter i sin verksamhet.30 

 

MFL bygger på normer från Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam, även 

kallat ICC. Det är även ICC:s regler och normer som åsyftas i definitionen av god marknads-

föringssed i 3 § MFL. Dessa grundregler har antagits av näringslivsorganisationer och han-

delskammare i ett flertal länder.31 Även om ICCs riktlinjer inte är bindande eller klassas som 

                                                
27 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 
grundvalar, 4:1 uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2015, s. 26. 
28 Bernitz, s. 26. 
29 29-30 §§ MFL, om enskildas rätt till skadestånd. 
30 Melin, Stefan, Marknadsrätt, 1 uppl., Malmö, Liber AB, 2009, s. 53. 
31 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, 3:1 Uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 
2000, s. 193. 
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lagregler, har många länder valt att grunda sin lagstiftning på dessa normer. Det finns således 

en viss enhetlighet i många marknadsföringslagstiftningar, dock långt ifrån fullständig.  

MFL utgår ifrån tre stycken generalklausuler, dvs. bestämmelser som är brett formulerade och 

ger stor frihet till domstolarna vid bedömning från fall till fall.32 Praxis är således nödvändig 

för att fylla ut och definiera innehållet i klausulerna. 5 § MFL är en vitessanktionerad allmän 

generalklausul vilken syftar till att motverka otillbörlig marknadsföring. Marknadsföringen 

ska därför följa god marknadsföringssed, vilket inkluderar normer såsom god affärssed och 

god yrkessed.33 Otillbörlig marknadsföring regleras även i två andra generalklausuler, 7-8 §§ 

MFL, vilka innefattar aggressiv marknadsföring samt vilseledande marknadsföring. Begrep-

pet ”konsument” definieras i 3 § MFL som ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för 

ändamål som faller utanför näringsverksamhet” och begreppet ”näringsidkare” definieras 

som ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna 

näringsverksamheten”.  

 

Den som räknas som ansvarig för marknadsföringen från ett företag är den som är avsändaren, 

dvs. näringsidkaren. Det finns dock även medverkansregler som blir tillämpliga när någon 

annan handlar istället för näringsidkaren och denne har stor inverkan på marknadsföringen.34 I 

de fall marknadsföringen sker på en webbplats på internet blir webbplatsens ägare ansvarig, 

eftersom denne då är avsändare. Webbhotell, internetleverantörer och internet-konsulter är 

några exempel på sådana som kan falla in under medverkandeansvaret vid marknadsföring på 

internet. Det är vidare upp till marknadsföraren att bevisa att reklamen uppfyller kravet på 

vederhäftighet som föreligger och som även framkommer av kravet på god marknadsförings-

sed.35 Det rör sig således om en omvänd bevisbörda i MFL.  

3.2  Effektlandsprincipen 

Marknadsföringslagen är, tillsammans med praxis, anpassad för att reglera den svenska mark-

naden och olika marknadsföringsåtgärder vilka är riktade mot svenska konsumenter och när-

ingsidkare.36 Detta är lagens s.k. skyddsintresse, men när det gäller marknadsföringsåtgärder 

                                                
32 Melin, Stefan, Marknadsrätt, 1 uppl., Malmö, Liber AB, 2009, s. 46. 
33 Melin, s. 46. 
34 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, 3:1 Uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 
2000, s. 193. 
35 5 § MFL. 
36 2 § MFL. 
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tillämpas effektlandsprincipen, som innebär att lagen i det landet där marknadsföringsåtgär-

den vidtas är den lag som ska gälla.37 Lagen kan således även tillämpas på marknadsförings-

åtgärder från utlandet som riktar sig mot svensk publik.38 Samma princip gäller för internetba-

serad marknadsföring. Det innebär att reklam som riktar sig till den svenska marknaden, eller 

en internationell marknad där Sverige är inkluderat, kan prövas i Sverige även om den teknis-

ka utrustningen, dvs. datorn vilken informationen kommer från, befinner sig i ett annat land 

eller om verksamheten som bedriver marknadsföringen är etablerad i ett annat land.39 En hel-

hetsbedömning i varje enskilt fall måste göras för att kunna avgöra om en åtgärd riktar sig 

mot en svensk publik/marknad.  

3.3  Riktad verksamhet 

Det kan vara svårt att avgöra om marknadsföring på internet är riktad direkt mot en svensk 

publik och det är oklart vad som egentligen krävs för att marknadsföringen ska anses vara 

riktad mot ett visst land. Vid marknadsföring på internet är denna fråga extra problematisk 

eftersom en webbsida är tillgänglig globalt oavsett om det varit näringsidkarens avsikt eller 

inte att nå vissa konsumenter i vissa länder. Frågan är således om en näringsidkare kan anses 

rikta sin verksamhet till en EU-stat endast genom att dennes webbsida kan nås från en viss 

medlemsstat där konsumenten är bosatt. I två avgöranden, Pammer mot Reederei Karl Schlü-

ter och Hotel Alpenhof mot Oliver Heller, utreddes frågan om hur en verksamhet ska anses 

vara riktad eller inte.40 I båda fallen hade konsumenterna använt sig av internet där de fått all 

information om näringsidkarens verksamhet. EU-domstolen uttalade att näringsidkarens av-

sikt är av stor vikt vid en bedömning om marknadsföringen är riktad eller inte.41 Språket kan 

även vara en viktig aspekt i bedömningen och om det svenska språket till största delen an-

vänds i marknadsföringen torde den anses vara riktad till Sverige till skillnad från om ett 

främmande språk används, då torde det krävas en annan koppling för att marknadsföringen 

ska anses vara riktad till Sverige.42 Andra kopplingar kan vara exempelvis att prissättningen 

är satt i ett visst lands valuta, att marknadsföringen exponeras speciellt till de internetanvända-

                                                
37 Melin, s. 53. 
38 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2: Marknadsföringsrätten, 1 uppl., Stockholm, Nordstedts 
Juridik AB, 2013, s. 52. 
39 Lindberg, Agne, Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt; 3:5 uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 64. 
40 Peter Pammer mot reederei Karl Schlüter GmbH & CO. KG, C-585/08, EU:C:2010:740 samt 
Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, C-144/09, EU:C:2010:273. 
41 Linton, Marie, Konsumentens skydd i handeln över landgränserna, 1 uppl., Uppsala, Iustus Förlag AB, 2013, 
s. 65. 
42 Lindberg, Westman, s. 64. 
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re som använder sökord på ett visst språk eller att de betalningslösningar som används är i en 

viss valuta osv. Om näringsidkaren däremot anger andra stater där denne bedriver försäljning 

av sina varor och tjänster skulle det kunna vara ett tecken på att näringsidkaren har för avsikt 

att rikta sig mot andra medlemsstater.43 Skulle en näringsidkare exempelvis endast haft 

svensk valuta på hemsidan hade det kunnat vara en indikation att näringsidkaren riktat verk-

samheten mot Sverige. EU-domstolen konstaterade i ovan nämnda fall att en oavhängig be-

dömning utifrån varje enskilt fall behöver göras för att kunna avgöra om en näringsidkare 

riktat sin verksamhet till andra medlemsstater där konsumenterna har hemvist samt för att 

Bryssel I-förordningen ska tillämpas av medlemsstaterna.44  EU-domstolen räknade därefter 

upp vissa omständigheter som kan tyda på att näringsidkaren har för avsikt att rikta sin verk-

samhet mot en viss medlemsstat där konsumenten bor. Dessa omständigheter kan vara att 

verksamheten kan anses vara av naturen internationell, ett visst landsnummer används i angi-

vet telefonnummer, vägbeskrivningar till näringsidkarens försäljningsställen ges från olika 

medlemsstater, toppdomänen är en annan än den som avser näringsidkarens etableringsstat, 

uttalanden och omdömen finns från kunder vilka är från olika medlemsstater samt att webbsi-

dan erbjuder en valmöjlighet när det gäller språk och valuta.45 Omständigheterna som upp-

gavs anses inte vara fullständiga och bestående utan snarare riktlinjer vid varje enskild be-

dömning. 

Marknadsdomstolens (MD) praxis, även den som kom före EU-domstolens uttalande, visar att 

det läggs stor vikt vid vem marknadsföringen är riktad mot. Frågan om när marknadsföring 

kan anses vara riktad mot en svensk publik eller inte tas upp i det något föråldrade avgörandet 

som handlar om SAS tidning Scanorama.46 Tidningen innehöll alkohol- och tobaksreklam och 

MD utredde i fallet om tidningen kunde anses vara riktad mot svensk publik och i så fall stri-

da mot den svenska alkohol- och tobaksreklamslagarna. Språket i tidningen bestod helt ute-

slutande av engelska, vilket tydde på att den inte var riktad till Sverige. Tidningens innehåll 

ansågs även vara avsett för utländska läsare. Trots att tidningen har haft stor spridning i Sve-

rige bedömde domstolen att det inte gick att ingripa enligt svenska lagregler. Avgörandet ger 

således indikationer på vad som kan krävas för att marknadsföring ska anses vara riktad och 

                                                
43 Linton, Marie, Konsumentens skydd i handeln över landgränserna, 1 uppl., Uppsala, Iustus Förlag AB, 2013, s. 
65. 
44 Se de av EU-domstolen förenade målen Peter Pammer mot reederei Karl Schlüter GmbH & CO. KG, C-
585/08, EU:C:2010:740 samt Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, C-144/09, EU:C:2010:273, p. 92, 94. 
45 Linton, s. 66. 
46 MD 1989:6. 
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det framkommer i denna dom att språket är en viktig faktor vid bedömning om verksamheten 

riktats mot ett visst land eller inte.  

I en dom som kom år 2000 hävdade svaranden, Bodion AB, att marknadsföringslagen inte var 

tillämplig på deras marknadsföring eftersom reklamen fanns lagrad på en server i USA.47 Bo-

dion AB påtalade även att marknadsföringen inte längre fanns tillgänglig samt att det inte 

förkommit någon försäljning till svenska kunder. MD ansåg att det var uppenbart att Bodion 

ABs marknadsföring var riktad till den svenska marknaden och dess konsumenter, eftersom 

marknadsföringen var på svenska, alla prisuppgifter fanns i svenska kronor, bolagets telefon-

nummer som fanns på hemsidan hade inte någon landskod samt att besöksadressen dit kun-

derna hänvisades låg i Askim. Att servern fanns i USA var inget som hindrade MD från att 

göra en prövning enligt marknadsföringslagen. Samma år kom en till, liknande dom från 

MD.48 Även där ansågs marknadsföringen, trots att avsändaren var portugisisk, vara riktad 

mot den svenska marknaden och dess konsumenter eftersom att språket till övervägande del 

bestod av svenska, prisuppgifterna var angivna i svenska kronor samt utrustningen som såldes 

var utvecklad för svenska TV-kanaler.  

 

Det är således tydligt att MD vill tillämpa MFL i de fall där svenska är det språk som till 

övervägande del används, svenska kronan är den valuta som anges samt att besöksinformatio-

nen hänvisar till svenska telefonnummer och adresser. Dessa faktorer ska anses tillräckliga för 

att MD ska tillämpa svenska marknadsföringsregler.   

                                                
47 MD 2000:8. 
48 MD 2000:19.  
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4  Domsrätt och jurisdiktion 

4.1  Val av domsrätt 

MFLs utgångspunkt är att den tillämpas på marknadsföring som är riktad till svenska konsu-

menter. Den utgår, som nämnts ovan, från effektlandsprincipen. Reglerna anses dock även 

vara tillämpliga på en internationell marknad där Sverige ingår, om marknadsföringen är rik-

tad till en sådan marknad.49 Frågan om när Sverige kan anses vara inkluderad i den internatio-

nella marknaden uppstår när marknadsföringen sker på internet, eftersom webbsidor kan nås 

från hela världen och en näringsidkares marknadsföring således får en väldigt omfattande 

exponering, till skillnad från exempelvis marknadsföring i en lokal tidning, på reklampelare 

eller liknande. Anknytningsfakta, omfattning av marknadsföringen och liknande måste tas 

med i bedömningen om marknadsföringen är riktad till en internationell marknad, inklusive 

Sverige. Bedömning måste göras för varje enskilt fall.  

Konsekvensen av att ursprungslandsprincipen infördes i e-handelslagen blev att effektlands-

principen inte längre är primärt tillämpbar vid marknadsföring vilken avser informationssam-

hällets tjänster.50 Vilka regler som blir tillämpliga beror på vilken situation som föreligger. 

Vid online-marknadsföring som är gränsöverskridande och kommer från en EES-stat kan, 

enligt Lindskoug, ursprungslandsprincipen bli tillämpbar. Gränsen ska dras vid skyddsnivån 

som kan utläsas i gemenskapsakterna, menar Lindskoug.51 Detta framkommer även i ingres-

sen i e-handelsdirektivet.52 Om samma marknadsföring görs i exempelvis en svensk tidning 

ska effektlandsprincipen dock tillämpas.  

 

                                                
49 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten – en introduktion, 6:1 uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik, 2014, s. 114. 
50 Lindskoug, Patrik, Om e-handelslagens tillämplighet vid gränsöverskridande marknadsföring, Svensk Jurist-
tidning 2006, s. 397-409, s. 2. 
51 Lindskoug, Patrik, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, Akademisk avhandling, Lund, 2004, s. 221. 
52 Ingressen p. (11), E-handelsdirektivet. 
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4.2  Val av jurisdiktion 

4.2.1  Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen 

En fråga som även uppkommer vid gränsöverskridande marknadsföring är vilka länders myn-

digheter som kan ingripa och vilken marknadsrätt som ska gälla om exempelvis ett företag är 

etablerat i en viss medlemsstat, säljer sina varor eller tjänster via internet och har en mark-

nadsföring som riktar sig till alla medlemsländer inom EU/EES. Vad händer om företagets 

marknadsföring är otillbörlig? Blir ursprungslandsprincipen tillämplig och därmed även lagen 

i landet där företaget har sitt säte, eller skulle exempelvis Sveriges myndigheter kunna ingripa, 

i enlighet med effektlandsprincipen? 

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 

(Bryssel I-förordningen) reglerar hur jurisdiktionskonflikter ska hanteras, när sådana upp-

kommer mellan EU-länder. Denna förordning gäller alla EU-länder förutom Danmark. Om 

konflikt vidare skulle uppstå med de länder som inte är anslutna till förordningen blir Luga-

nokonventionen tillämplig, vilken antogs 30 oktober 2007.53  Vid en jurisdiktionskonflikt ska 

principen forum domicili tillämpas, dvs. talan ska väckas i den medlemsstat där den svarande 

har sin hemvist.54 När det gäller juridiska personer är det bolagets säte, den ort där huvudkon-

toret eller den huvudsakliga verksamheten bedrivs, som avgör hemvisten. Detta är, som tidi-

gare nämnts, samma princip som gäller för e-handel. E-handelslagens ursprungslandsprincip 

innebär således att ett företag, vars marknadsföring enbart riktar sig mot och har effekt i ett 

annat land men har sin etableringsort i Sverige, måste följa svensk marknadsrätt och MD får 

på så sätt handlägga sådana mål.55  

 Ett företags etableringsstat, eller s.k. hemvist, måste således först bedömas för att se om ett 

ärende kan tas upp i domstolen i ett visst land. Var hemvisten är belägen avgör domstolen 

genom tillämpning av den internationella privaträtten.56 Domstolens bedömning utgår ifrån 

                                                
53 Kempas, Tobias, Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser, Ny Juridik 2015:2 
(Karnov Group), s. 42. 
54 Art. 4, Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behö-
righet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
55 Regeringens proposition 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, 
m.m, s. 113.  
56 Lindskoug, Patrik, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, Akademisk avhandling, Lund, 2004, s. 44. Se 
även art. 62.1 i Bryssel I-förordningen. 
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art. 63 Bryssel I-förordningen, där det framgår att ett bolag eller en juridisk person ska anses 

ha sin hemvist i en stat där den antingen har sitt stadgeenliga säte, sitt huvudkontor eller sin 

huvudsakliga verksamhet. Svårigheter kan, vid e-handel, uppstå vid bedömning av var bolaget 

eller den juridiska personen har sin huvudsakliga verksamhet, eftersom verksamheten vid e-

handel ofta är gränsöverskridande. För att ett företag ska anses ha sin hemvist i ett visst land 

räcker det dock att ett av de tre kriterierna är uppfyllt. Skulle en tjänsteleverantör vara etable-

rad i fler än en stat är det, enligt e-handelsdirektivet, orten där centrumet för verksamheten 

ligger som är den ort vilken anses vara etableringsorten. Den tekniska utrustningens placering 

eller val av toppdomän har ringa betydelse.57 

Trots att det finns ett flertal direktiv och normer som lett till likartad lagstiftning när det gäller 

marknadsföring inom Europa är det svårt att komma åt och stoppa gränsöverskridande mark-

nadsföring som strider mot marknadsföringsregler i ett visst land. Problem uppstår exempel-

vis om ett svenskt företag riktar sin marknadsföring mot ett annat land. Svensk lag är, som 

tidigare nämnts, endast tillämplig vid marknadsföring riktad till den svenska marknaden och 

svenska konsumenter. Konsumentombudsmannen (KO) skulle således troligen inte prioritera 

ett sådant ärende, samtidigt som myndigheterna i landet, vilken marknadsföringen riktar sig 

mot, har svårt att föra talan om ärendet i Sverige.58 Vid marknadsföring, från utlandet till Sve-

rige, av produkter där speciallagstiftning finns torde den svenska rätten bli tillämplig. Vid en 

situation där en marknadsförare är etablerad i en annan medlemsstat för att undgå svenska 

lagregler, men riktar sin marknadsföring till Sverige, gäller inte ursprungslandsprincipen utan 

svenska lagregler blir ändå tillämpliga.59  

Konsumentverket synes dock ha viss behörighet att ingripa vid marknadsföring som riktas 

mot en annan medlemsstat.60 Svenska satellitsändningar omfattas, sedan 1996, av marknads-

föringslagen om dessa kan tas emot av ett annat land inom EES-området.61 Lagens tillämp-

ningsområde blev även, genom e-handelslagen, utökat och viss marknadsföring som riktar sig 

mot andra länder torde svenska myndigheter ha viss behörighet att ingripa mot. 

                                                
57 Lindskoug, Patrik, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, Akademisk avhandling, Lund, 2004, s. 52. 
58 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, 3:1 Uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 
2000, s. 209. 
59 Carlén-Wendels, s. 234. 
60 Regeringens lagrådsremiss om en ny marknadsföringslag, Nyamko Sabuni, Stockholm den 17 januari 2008, s. 
125.  
61 Regeringens lagrådsremiss, s. 125. 
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4.2.2  Vad säger ICC? 

I ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation kan det utläsas att det är marknadsfö-

rarens ansvar att ta reda på vilka regler som föreligger, samt dess tillämplighet. Det framgår 

vidare att antingen ursprungslandsprincipen, dvs. att reglerna gäller i ursprungslandet eller 

effektlandsprincipen, dvs. att reglerna gäller i mottagarlandet, kan bli tillämpliga. ICC anser 

att ursprungslandsprincipen, vid självreglering, är den ordning som är mest logisk och effektiv 

att använda. Problematiken med vilket lands lag som ska gälla i varje enskilt fall är något som 

betonas och konstateras vara en komplicerad fråga. ICC uppmanar marknadsförare att ta fram 

information om vad som är gällande rätt inom de områden vilken deras marknadskommunika-

tion riktas och utifrån det göra en bedömning av det rättsliga läget.62  

Det är således tydligt att det inte finns några konkreta svar på frågan om vilken princip som 

blir tillämplig vid gränsöverskridande marknadsföring, utan bedömningen måste göras i varje 

enskilt fall. Marknadsföraren har således ett stort ansvar och måste själv göra en rättslig be-

dömning för att utreda vilken princip som troligtvis kommer att gälla vid marknadsföringsåt-

gärden. Att kunna göra en rättslig bedömning vid marknadsföring på internet kan anses vara 

en tämligen svår uppgift för en lekman. Det faktum att två olika principer kolliderar med var-

andra ger upphov till låg förutsebarhet, eftersom en marknadsförare har svårt att veta exakt 

vilka regler som ska följas och vad för konsekvenser som kan bli följden av ett visst handlan-

de. Detta skapar i sin tur rättsosäkerhet och svårigheter att bedriva e-handel, framförallt för 

utländska näringsidkare som vill bedriva e-handel som inte bara riktar sig till det landet där 

företaget är etablerat.   

4.2.3  Kommissionens grönbok 

”Commercial Communications in the Internal Market” är namnet på kommissionens grönbok, 

som antogs 1996.63 Grönbokens syfte var att öka konsumentskyddet och skapa en fungerande 

handel mellan företag och konsumenter inom EU, bl.a. gällande reglering som avser mark-

nadsföringsfrågor.64 I ett uttalande i grönboken konstateras det att skillnaderna i regleringen 

av vilseledande reklam skapar stora barriärer i flödet av marknadsföring inom medlemsstater-

                                                
62 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, International Chamber of Commerce and ICC Sweden, 
2011, s. 6. 
63 KOM/1996/192. 
64 2002/C 125/01. 
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na.65 Marknadsföring som är godkänd enligt en medlemsstats regler kan vara vilseledande 

enligt en annan medlemsstat. Efter att grönboken kom ut har det kommit ett flertal direktiv för 

att försöka åtgärda bristerna.  

Med tanke på hur situationen ser ut i svensk rätt, där effektlandsprincipen krockar med ur-

sprungslandsprincipen, är bristerna i systemet fortfarande inte åtgärdade och det finns således 

fortfarande barriärer att ta sig över. Det är nu viktigare än någonsin att försöka åtgärda bris-

terna, framförallt med tanke på att gränsöverskridande marknadsföring blivit allt vanligare 

eftersom användandet av internet och e-handel ökat och fortsätter att öka. 

4.3  Marknadsdomstolens inställning 

Med anledning av den ökade användningen av e-handel torde problematiken med vilken prin-

cip som ska ha företräde vid en kollision kunna bli föremål för diskussion i rätten. År 2004 

kom en dom där ett danskt företag använt sig av otillbörlig marknadsföring som riktade sig 

mot svenska konsumenter.66 Det danska företaget invände och hävdade att e-handelslagen var 

tillämplig och att MD därför inte hade fog att begränsa företagets fria rörlighet för de infor-

mationssamhällets tjänster. MD yttrade, som svar på invändandet, att bestämmelserna i e-

handelslagen inte har någon större betydelse när det rör sig om marknadsföring från utlandet 

som riktar sig till svensk publik. Var marknadsföringsåtgärden vidtas har således ingen bety-

delse. Uttalandet kan i detta fall, enligt Lindskoug, ge intrycket att utgångspunkten är att bort-

se från e-handelslagens tillämpningsområde. I domskälen kunde det vidare utläsas att MFL 

inte är begränsat till en specifik typ av media för marknadsföring, utan lagen är även tillämp-

lig vid marknadsföring på internet. Det som är avgörande är istället om marknadsföringen 

riktar sig till den svenska marknaden och svenska konsumenter. MFL blir således, enligt MD, 

tillämplig på marknadsföring som kommer från utlandet men riktar sig till svensk publik. In-

vändningen om ursprungslandsprincipens tillämpning kommenteras knappt av domstolen. 

I ett avgörande i MD ställs problemet, avseende vilken princip som blir tillämplig, på sin 

spets.67 Det tyska bolaget TWC hade genom direktreklam, i det här fallet genom reklamblad i 

form av ett brev, direkt i konsumentens brevlåda, marknadsfört alkohol enligt ett utarbetat 

marknadsföringssystem. Systemet var samma för alla länder inom Europa. KO ansåg att efter-
                                                
65 KOM/1996/192. 
66 MD 2004:17. 
67 MD 2015:7.  
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som marknadsföringen ägde rum i Sverige och riktade sig till Svenska konsumenter borde 

MFL vara tillämplig i enlighet med effektlandsprincipen.68 Reklamen skickades direkt som 

brev till konsumenten utan dennes medgivande och KO ansåg därför att marknadsföringen var 

påträngande och stred mot alkohollagens krav på måttfullhet och därför kan klassas som otill-

börlig marknadsföring. TWC, vilket är ett stort bolag i Hawesko-gruppen som tillhör en av 

Europas största grupper av vinhandlare, har som affärsmodell att från Tyskland marknadsföra 

bl.a. vin, men även icke alkoholhaltiga drycker, oljor m.m. runt om i världen. TWC hävdade 

med tillämpning av ursprungslandsprincipen, att tysk rätt skulle vara tillämplig eftersom före-

taget är etablerat där. Som stöd för detta åberopade företaget direktiv 2000/31/EG om vissa 

rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster på den inre marknaden, direktiv 

2011/83/EU om konsumenträttigheter samt direktiv 2002/58/EG om behandling av person-

uppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. I domskälen fast-

slog MD att direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder är ett fullharmoniseringsdirek-

tiv. MFL bygger på detta direktiv och eftersom direktivet inte innefattar ursprungslandsprin-

cipen blir effektlandsprincipen tillämplig. MD konstaterade att ursprungslandsprincipen, som 

framkommer i e-handelsdirektivet, inte är tillämplig eftersom att marknadsföringen i detta fall 

inte var internetbaserad.69 De resterande av TWC:s åberopade direktiv var inte heller tillämp-

bara på denna form av marknadsföring. MD konstaterade således att det saknades stöd i både 

den svenska rätten och EU-rätten för att tillämpa ursprungslandsprincipen.70 MD:s uttalande i 

domen innebär således att effektlandsprincipen blir tillämplig vid marknadsföring som riktas 

mot den svenska marknaden och svenska konsumenter och fallet ska således prövas enligt 

svensk lag.  

Det är tydligt, med ovan nämnda rättsfall i åtanke, att kollisionen av de två principerna skapar 

svårigheter för näringsidkare inom Europa. TWC hade ett väl utarbetat marknadsföringssy-

stem som används för hela Europa och som är utarbetat utefter internationellt beprövade och 

accepterade metoder. Det borde gå att, som näringsidkare inom EU, kunna förlita sig på att de 

regler som uppkommit genom direktiven ska gälla. Att en näringsidkare ska behöva ha kun-

skap om enskilda nationella lagregler inom områden där det finns harmoniseringsdirektiv, 

som uppkommit för att främja bl.a. den fria rörligheten, skapar en rättsosäkerhet inom unio-

nen. Detta torde kunna leda till att näringsidkare inte vill att deras verksamhet sträcker sig 

                                                
68 MD 2015:7, p. 85. 
69 MD 2015:7, p. 87. 
70 MD 2015:7, p. 115. 
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över landsgränserna eftersom det kan bli kostsamt vid en eventuell konflikt. Argumenten som 

MD använder sig av i TWC-domen kan anses rimliga, eftersom ursprungslandsprincipen inte 

framkommer av direktiv 2005/29/EG. Dock torde det kunna ifrågasättas varför MD inte gör 

en samlad bedömning och tittar på helhetsbilden av företagets marknadsföring. Företaget rik-

tar sig till en större marknad där den svenska marknaden utgör en tämligen liten del. Vidare 

kan argumenten som används i domen från 2004, där ett dansk företag använt sig av otillbör-

lig marknadsföring, ifrågasättas. Att välja att helt sonika bortse från ursprungslandsprincipen, 

trots att e-handelslagen var tillämplig, p.g.a. att reklamen var riktad till den svenska markna-

den torde strida mot EU-rätten. Om e-handelsdirektivet är tillämpligt borde också ursprungs-

landsprincipen vara den princip som tillämpas, oavsett om marknadsföringen är riktad eller 

inte. Detta av den enkla anledningen att en näringsidkare har rätt att på förhand veta vilka 

regler som gäller. Syftet med de gemensamma reglerna inom unionen är att skapa en fri 

marknad och ett direktiv ska ha företräde framför nationell lag. Att effektlandsprincipen i 

MFL har företräde framför ursprungslandsprincipen i e-handelsdirektivet torde således gå 

emot EU-rätten och dess syfte. 
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5  Geolokalisering 

5.1  Geolokalisering och dess rättsliga konsekvenser 

Internet har en betydande roll i dagens samhälle och i takt med att användandet ökar uppstår 

nya rättsliga problem. Internet har länge ansetts vara utan nationsgränser eftersom en webbsi-

da kan besökas från i stort sett alla länder i världen. Denna inställning har även domstolar runt 

om i världen haft.71 När det gäller handlingar som kan ha en rättslig påföljd har den geogra-

fiska aspekten dock en betydande roll. Domstolarnas behörighet samt vilken nations lag som 

blir tillämplig avgörs bl.a. av var händelsen ägt runt och i vilket land den får effekt. Detta 

gäller även handlingar som företas på internet. Geolokalisering kan därför användas i ett pre-

ventivt syfte, för att undvika konflikt med andra länders lagar genom att blockera tillgången 

till webbsidor som kan komma att krocka med lagregler i olika länder, vilket torde bli aktuellt 

vid bl.a. gränsöverskridande marknadsföring.72  

5.2  Hur fungerar geolokalisering? 

En geolokaliseringstjänst fungerar på så sätt att när en besökare går in på en webbsida, skick-

as en förfrågan om tillträde till servern som hemsidan är kopplad till. När servern tagit emot 

tillträdesförfrågan skickar den i sin tur en s.k. platsförfrågan till geolokaliseringstjänsten.73 

Geolokaliseringstjänsten har en databas med IP adresser som är kopplade till olika geografis-

ka platser och i samband med att platsförfrågan skickas, skickar servarna även besökarens IP 

nummer, tillsammans med en mängd annan information.74  Genom att matcha IP adressen 

med adresserna i databasen kan besökarens geografiska plats utläsas. Därefter skickas infor-

mationen tillbaka till servern och beslut tas om besökaren får besöka webbsidan. Blir använ-

daren nekad tillträde till webbsidan dyker det oftast upp en text där det står att webbsidan inte 

kan besökas från det land användaren befinner sig. 

                                                
71 Kempas, Tobias, Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser, Ny Juridik 2015:2 
(Karnov Group), s. 38. 
72 Kempas, s. 40. 
73 Svantesson, Dan Jerker B, (2005) Geo-identification: -Now They Know Where You Live; 2005, s. 1. 
74 Svantesson, s. 1. 
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5.3  Geolokalisering som verktyg vid marknadsföring på internet 

Att använda sig av geolokalisering i ett marknadsföringssammanhang torde vara en bra lös-

ning på den problematik som uppstår vid bedömning av val av domsrätt. En näringsidkare 

skulle i så fall kunna blockera sin webbsida från vissa länder där marknadsföringen exempel-

vis skulle kunna anses vara otillbörlig. Att använda sig av geolokalisering skulle även kunna 

styrka avsikten med marknadsföringen, dvs. att näringsidkaren riktat sin marknadsföring mot 

ett visst land och en viss marknad, eftersom denne har blockerat åtkomsten från vissa länder. 

Svantesson menar att geolokalisering skulle kunna användas på det sättet, dvs. att om lagreg-

ler som utgår från effektlandsprincipen blir tillämpliga skulle blockeringen av en webbsida i 

ett visst land kunna vara en indikation på att näringsidkaren inte ville att informationen skulle 

vara tillgänglig just där.75 Kempas anser, liksom Svantesson, att det faktum att en näringsid-

kare vidtagit åtgärder för att exkludera den svenska marknaden och dess konsumenter torde 

leda till en presumtion att MFL inte är tillämplig i det fallet.76 Detta skulle underlätta vid be-

dömningen om marknadsföringen var riktad mot en viss marknad eller inte. Vilka åtgärder 

marknadsföraren tagit för att stoppa marknadsföringen på vissa marknader skulle således 

kunna vara en viktig aspekt i bedömningen.   

5.4  Geolokaliseringens nackdelar 

Att använda sig av geolokalisering är dock inte helt oproblematiskt. Ett problem med denna 

teknik är att det är svårt att mäta korrektheten av geolokaliseringen.77 Internetleverantörer kan 

köpa geolokaliseringstjänster av olika företag, vilka självfallet vill att deras produkt ska fram-

stå i så bra dager som möjligt och det är således svårt att ta reda på hur bra geolokaliseringst-

jänsterna verkligen fungerar. Konsekvensen av att systemet inte är helt vattentätt är att använ-

dare som inte borde ha tillträde till en viss webbsida kan få tillträde till den och vice versa, 

dvs. användare som borde ha tillgång till en webbsida kan således blir blockerade från den-

na.78 Detta kan få stora konsekvenser ur ett marknadsföringsperspektiv, eftersom det torde 

innebära att reklam som är riktad mot en viss typ av marknad och publik i ett visst land skulle 

                                                
75 Svantesson, Dan Jerker B, Time for the Law to Take Internet Geolocation Technologies Seriously, Journal of 
Private International Law, 8:3, s. 473-487, s. 486. 
76 Kempas, Tobias, Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser, Ny Juridik 2015:2 
(Karnov Group), s. 52. 
77 Svantesson, Dan Jerker B, (2004) Geo-location technologies and other means of placing borders on the ‘bor-
derless’ Internet, 2004, s. 111. 
78 Svantesson, Geo-location technologies and other means of placing borders on the ‘borderless’ Internet, s. 114. 
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kunna bli tillgänglig i andra länder, vilket vidare skulle kunna leda till rättsliga konsekvenser, 

framförallt i Sverige p.g.a. MFLs effektlandsprincip.  

Ett annat problem som uppstår vid användning av geolokalisering är det faktum att det alltid 

går, med dagens teknik, att hitta luckor i systemet. Även om en internetsida skulle blockeras i 

ett land är det fortfarande möjligt att skaffa åtkomst till webbsidan genom att använda sig av 

applikationer vilka ger användaren en annan IP-adress och därmed en annan geografisk posi-

tion. Att helt blockera vissa sidor för besökare från en viss geografisk plats blir således svårt 

även om dessa applikationer är få och IP-adresserna är begränsade till ett visst antal länder. 

Att grunda en rättslig bedömning på geolokalisering kan torde således inte vara helt rättssä-

kert. 
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6  Kommissionens meddelande  

6.1  Bakgrund till Kommissionens meddelande 

Den 6 maj 2015 kom ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Euro-

peiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om ”En strategi för en inre digital 

marknad”. Anledningen till meddelandet var att den tekniska utvecklingen går mycket fort 

och den digitala tekniken, där internet spelar en avgörande roll, inte bara påverkar samhällets 

arbetssätt utan även ekonomin och samhället som sådant. Det faktum att den tekniska utveck-

lingen går väldigt fort och är så pass omfattande innebär en möjlighet till nya jobb, ökad till-

växt samt stora innovationsmöjligheter. Förändringarna innebär också att nya politiska och 

rättsliga problem dyker upp, där det är av stor vikt att EU samordnar insatser för att komma 

till bukt med de nya problemen. Europeiska Kommissionen har således beslutat att det är vik-

tigt att skapa en digital inre marknad. En sådan marknad innebär en fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital. Det ska vara möjligt för privatpersoner och företag att bruka 

nättjänster, oberoende av nationalitet och bostadsort, samt att det ska föreligga konkurrens-

förhållanden som är rättvisa där det finns goda konsument- och uppgiftsskydd.  

Enligt kommissionen finns det goda förutsättningar för Europa att bli ledande i den digitala 

ekonomin, så länge kapaciteten utnyttjas på ett bättre sätt än vad det gör i nuläget. En utveck-

ling av den digitala inre marknaden kan generera fler arbeten, med utökade marknader som 

erbjuder bättre tjänster och större utbud till bättre priser 

6.2  Förhindra oberättigad geografisk blockering 

I kommissionens meddelande finns ett förslag om att förhindra oberättigad geografisk blocke-

ring.79 Geografisk blockering, dvs. en form av geolokalisering, innebär som tidigare nämnts, 

att konsumenter inte ges tillträde till en viss näthandlares webbplats p.g.a. affärsmässiga skäl. 

Ibland finns möjligheten att besöka en webbplats men ingen möjlighet att beställa tjänster 

eller handla varor där. Geolokalisering kan också innebära att en konsument blir skickad till 

en den lokala webbplatsen, där det kan förekomma andra priser än på den webbplats som be-

                                                
79 Se punkt 2.3 i Kommissionens meddelande. 
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söktes från början. Blockeringen kan således användas för att kräva ett annat pris om konsu-

menten befinner sig på ett visst ställe rent geografiskt. Ett exempel på detta kan vara att det är 

olika priser för samma hyrbil, på samma destination, beroende på vilken medlemsstat kunden 

som hyr bil på nätet befinner sig i. Geolokalisering kan på detta sätt orsaka en fragmentering 

av den inre marknaden och begränsa konsumenternas möjligheter att e-handla över gränserna. 

Geolokalisering kan grunda sig i ensidiga beslut från marknadsaktörer eller överenskommel-

ser mellan konkurrenter. Blockeringar kan vara berättigade om vissa krav måste uppfyllas 

enligt lag, men i de flesta fall är de, enligt kommissionens meddelande, oberättigade. Kom-

missionen vill således, i sitt förslag, förbjuda oberättigad geolokalisering och därmed göra det 

möjligt för konsumenter och företag nyttja den inre marknaden, där större utbud och lägre 

priser erbjuds. Kommissionen ska således under 2016 lägga fram förslag på lagstiftning, som 

bl.a. kan innebära en ändring av e-handelsdirektivet, för att få bukt med problemet med obe-

rättigad geolokalisering. 

6.3  Europeiska Kommissionens Offentliga Samråd  

Under hösten 2015 utförde Europeiska Kommissionen en studie, ett s.k. Offentligt Samråd, 

om geolokalisering, som släpptes i januari 2016.80 Samrådets syfte var att få användare-, kon-

sumenter- och företags synpunkter på de begränsningar de kan ställas inför vid gränsöverskri-

dande handel eller försäljning inom EU samt att samla bevis rörande detta.81 I samrådet fram-

kom att en majoritet av företagen, samt mer 90 % av konsumenterna, ansåg att oberättigad 

geolokalisering kan utgöra hinder för den inre marknaden. Mer än 80 % av konsumenterna 

som deltog i studien angav att de stött på geolokalisering som funktion och de flesta ansåg att 

Europeiska Kommissionen bör behandla detta ärende. Samrådet visade även att det fanns en 

efterfrågan på relevant lagstiftning, som respekterar avtalsfriheten, inom området.  

Det framkom även av samrådet att många näringsidkare ansåg att konsumenter inte borde bli 

nekade tillgång till erbjudanden som finns tillgängliga för konsumenter i andra medlemslän-

der, men de ansåg samtidigt att de inte borde bli tvingade att sälja och leverera varor till andra 

                                                
80 Undersökningen pågick mellan den 24e september 2015 till 28e december 2015, i tolv veckor och i alla 23 
språk. Se http://www.ecommerce-europe.eu/news/2016/european-commission-releases-first-results-of-public-
consultation-on-geo-blocking-and-online-
platforms?utm_source=nlee_05&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nc, 2016-02-06. 
81 Se http://www.konsumenteuropa.se/sv/Nyheter/eu-kommissionen/arkiv-2016/eu-kommissionen-slapper-
resultat-av-offentligt-samrad-om-sa-kallad-geo-blocking/, 2016-02-06. 
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länder och områden än de där de vanligtvis brukar sälja.82 Resultatet av studien förväntas leda 

till ett förslag om att förbjuda oberättigad geolokalisering inom Europa.  

6.4  Oberättigad geolokalisering och marknadsföring 

Begreppet ”oberättigad” betyder obefogad eller orättvis.83 Det kan antas att det är en orättvis 

blockering som kommissionen syftar på, eftersom geolokalisering, enligt kommissionens 

meddelande, orsakar ett missnöje hos konsumenter eftersom vissa av dem kan bli orättvist 

behandlande när de exempelvis får andra priser än konsumenterna i sina grannländer. Oberät-

tigad geolokalisering leder främst till konkurrensrättsliga problem inom EU men även mark-

nadsföringsproblem torde kunna uppstå ifall ett sådant förbud införs. Det synes inte helt 

oproblematiskt att förbjuda oberättigad geolokalisering, av många skäl, och således även när 

det gäller marknadsföring inom e-handel. Om företag använder geolokalisering som verktyg 

för att undgå marknadsföringslagstiftningen i ett land kan problem uppstå om det blir förbju-

det att använda sig av sådana medel. Eftersom information på hemsidor räknas som mark-

nadsföring kan ett införande av förbud mot oberättigad geolokalisering innebära att företag 

begår marknadsföringsbrott om näringsidkaren plötsligt tvingas göra webbsidan tillgänglig i 

Sverige där effektlandsprincipen tillämpas enligt MFL. Att förbjuda oberättigad geolokalise-

ring torde således inte bara leda till en lösning på den konkurrensrättsliga problematiken utan 

torde även kunna ge andra konsekvenser och leda till nya problem.  

För att företag som bedriver e-handel inte ska hamna i rättsliga konflikter p.g.a. marknadsfö-

ringsbrott måste webbsidorna och dess marknadsföring anpassas så att de inte kolliderar med 

andra länders marknadsföringslagar, om dessa länder tillämpar effektlandsprincipen. Gemen-

samma marknadsföringslagar skulle kunna vara en lösning på problemet om oberättigad geo-

lokalisering ska förbjudas. I kommissionens meddelande framgår det visserligen att vissa 

blockeringar kan vara berättigade om vissa krav måste uppfyllas enligt lag, men vad detta 

innebär närmare framkommer inte i meddelandet. Det är således osäkert om geolokalisering 

kan anses vara oberättigad när funktionen används för att undvika att lagföras enligt MFL.   

                                                
82 Se https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/first-brief-results-public-consultation-geo-blocking-and-other-
geographically-
based?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=geoblocking&utm_campaign=consultation, 
2016-02-06. 
83 Se http://www.synonymer.se/?query=ober%E4ttigad, 2015-11-30. 
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7  Analys 

7.1  Brist på förutsebarhet skapar rättsosäkerhet 

Det kan konstateras att det inte är självklart vilken princip som ska gälla vid gränsöverskri-

dande marknadsföring på internet och framförallt vid marknadsföring inom e-handel. Något 

svar på frågan går heller inte att finna i ICC:s riktlinjer, utan ICC menar att näringsidkare 

själva ska ta reda på information om vilka regler som gäller, för att sedan göra en egen be-

dömning. Det synes orimligt att kräva att en lekman ska göra en egen rättsutredning och där-

efter utgå ifrån den. Att en näringsidkare inte i förväg kan veta, eller helt säkert ta reda på, om 

denne kan ställas inför rätta p.g.a. marknadsföringsbrott torde strida mot förutsebarhetsprinci-

pen och skapar därför rättsosäkerhet. Å andra sidan har de flesta länder haft ICC:s regler som 

riktlinje för sina marknadsföringslagar och en näringsidkare torde nog kunna utgå ifrån att 

landet där verksamheten är etablerat har en marknadsföringslagstiftning som liknar den 

svenska lagstiftningen, utan att råka alltför illa ut. När det gäller exempelvis reklam av alko-

hol kan dock stora problem uppstå. Sverige har strikta regleringar om hur alkohol får mark-

nadsföras och det kan vara tämligen svårt för en näringsidkare i utlandet att ta reda på- och 

följa dessa regler, vilket tydligt visas i fallet med TWC som togs upp i MD. Problemet blir 

dessutom mer komplext vid e-handel, eftersom en webbsida är tillgänglig i hela världen. Ska 

en näringsidkare i ett annat land behöva anpassa sin marknadsföring p.g.a. att en konsument 

sitter i Sverige? Om exempelvis engelska är webbsidans huvudsakliga språk, som är ett språk 

som används i hela EU, kan den trots det anses vara riktad till Sverige? Eller gäller marknads-

föringsreglerna i verksamhetens etableringsstat? Eftersom bedömning ska ske utifrån varje 

enskild situation är det svårt att ge ett riktigt svar på frågan. Fördelen med att bedriva e-

handel är att det är lättare för en näringsidkare att nå ut till konsumenter och bedriva handel 

på fler än en marknad. Det är således svårt för en näringsidkare, vid e-handel, att anpassa sin 

webbsida till varje land utifall just det landets domsrätt eventuellt kan komma att gälla. Att 

tillämpa ursprungslandsprincipen vid e-handel är därför mer logiskt än att tillämpa effekt-

landsprincipen. Om marknadsföringen är laglig i etableringslandet borde den vara laglig i 

övriga länder. På samma sätt måste dock en näringsidkare som bedriver e-handel kunna vara 

etablerad i en stat utan att behöva följa de lagarna, om det är tydligt att verksamheten inte 

riktar sig till just den staten utan riktar sig till ett annat specifikt land.  
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7.2  Effektlandsprincipens effekter 

7.2.1  Effektlandsprincipen påverkar utländska näringsidkare 

Det verkar som att MD anser att om marknadsföringen uppenbart riktar sig mot svenska kon-

sumenter och den svenska marknaden blir MFL tillämplig. Näringsidkare borde således be-

driva sin verksamhet på ett sätt så att verksamheten inte kan anses riktad till Sverige. MD tar 

upp omständigheter såsom språk, valuta, telefonnummer etc. som indikationer på att närings-

idkaren riktat sin verksamhet till just det landet. Svårigheter huruvida ett företag ska anses 

rikta sin verksamhet mot en viss marknad föreligger, som tidigare nämnts, när ett företag, som 

exempelvis Asos.com, använder sig av engelska på sin webbsida, men där det finns möjlighet 

för konsumenten att välja valuta. Företaget riktar sig mot Sverige, men det riktar sig även till 

andra länder både i- och utanför Europa. Kan MD i så fall ingripa om marknadsföringen på 

webbsidan på något sätt skulle kunna anses otillbörlig? Eller ska företaget enbart rikta sig till 

svenska konsumenter för att MFL ska bli tillämplig? Något klart svar på den frågan går inte 

att finna. 

Att MD anser sig ha rätt att vidta åtgärder vid marknadsföring som riktar sig mot den svenska 

marknaden kan skapa problem för utländska näringsidkare och främjar inte den fria rörlighe-

ten för de av informationssamhällets tjänster eller den fria rörligheten för varor och tjänster. 

Utländska näringsidkare måste i så fall vara medvetna om de svenska reglerna och att effekt-

landsprincipen är den princip som gäller för att inte riskera att bryta mot MFL, vilket nog få 

utländska näringsidkare vet om. I ett större perspektiv torde detta således kunna bli ett pro-

blem som kan påverka Sverige som handelsland. Näringsidkare som bedriver e-handel skulle 

kunna avstå från att direkt erbjuda sina varor och tjänster till svenska konsumenter eftersom 

det är osäkert vad för lagregler som gäller samt att det är tidskrävande att undersöka och ta till 

sig all information som krävs för att kunna undvika att lagföras enligt svenska MFL. Närings-

idkare skulle i så fall kunna avstå från att ha webbsidan på svenska, erbjuda svensk valuta 

eller dylikt för att undvika att marknadsföringen och verksamheten ska anses vara riktad mot 

Sverige och svenska konsumenter. Detta gör att det kan bli svårare för svenska konsumenter 

att ta del av vissa webbsidor bl.a. eftersom sökmotorer är kopplade till språk och webbsidan 

kanske inte dyker upp lika lätt, men även för att konsumenten måste handla på en webbsida 

på ett annat språk.  
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7.2.2 Effektlandsprincipens oförenlighet med e-handelsdirektivets syfte 

E-handelsdirektivets syfte är, som tidigare nämnts, att främja möjligheterna för medlemslän-

derna att nyttja e-handel inom unionen. Ursprungslandsprincipen torde således vara en viktig 

del för att kunna uppnå direktivets syfte samt för att underlätta handeln trots att lagreglerna 

kan skilja sig åt länderna emellan. Att Sverige valt att tillämpa effektlandsprincipen i MFL 

anser jag gå emot syftet med e-handelsdirektivet samt e-handelslagen. En harmonisering av 

reglerna inom EU leder onekligen till ökad handel mellan länderna eftersom det är lättare för 

en näringsidkare att sälja varor och tjänster över gränserna om regleringen är lika i alla länder. 

Att Sverige valt att utgå från en helt annan princip när det gäller marknadsföring, vilket även 

gäller marknadsföring på internet och därmed också på webbsidor som bedriver e-handel, 

skapar svårigheter för utländska näringsidkare. Det torde inte främja den fria rörligheten eller 

uppfylla e-handelsdirektivets syfte. Snarare har ett nytt hinder uppstått. Eftersom ett direktiv 

har företräde framför nationell rätt är det märkligt att principen i MFL ofta har företräde fram-

för e-handelsdirektivet ursprungslandsprincip. Det borde gå emot EU-rätten och inte vara till-

låtet.  

Som ovan nämnts, torde MFLs effektlandsprincip kunna innebära att det i själva verket blir 

svårare att främja möjligheterna för medlemsländerna att nyttja e-handeln. Osäkerheten över 

vilket lands lag som ska gälla rörande marknadsföringen vid gränsöverskridande e-handel 

skulle kunna leda till att näringsidkare avstår från att rikta sin verksamhet till Sverige och 

svenska konsumenter. Resultatet blir således att svenska MFL och effektlandsprincipen utgör 

ett hinder för att e-handelsdirektivets syfte ska kunna uppfyllas och istället för att främja möj-

ligheterna att nyttja e-handel inom unionen kan effekten bli den motsatta, dvs. det kan försvå-

ra möjligheterna att nyttja e-handeln i vissa fall både för konsumenter och näringsidkare. 

7.2.3 Effektlandsprincipen ur ett konsumentperspektiv 

Anledningen till att MD väljer att tillämpa effektlandsprincipen istället för e-handelslagens 

ursprungslandsprincip torde kunna grundas i konsumenternas skyddsintresse. Sveriges hårda 

reglering kring marknadsföring finns bl.a. för att skydda konsumenterna och en tillämpning 

av effektlandsprincipen skulle kunna vara ett sätt att uppfylla skyddsintresset. En tillämpning 

av ursprungslandsprincipen skulle kunna leda till exponering av marknadsföring för svenska 

konsumenter som enligt svensk rätt kan anses vara otillbörlig. Genom att tillämpa effekt-

landsprincipen torde MD således till viss del kunna styra den marknadsföring som riktar sig 
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mot svenska konsumenter genom att ingripa om marknadsföringen inte är förenlig med de 

svenska reglerna. Effektlandsprincipen skulle således kunna ha en form av preventiv effekt 

eftersom detta innebär att näringsidkare måste vara aktsamma vid gränsöverskridande mark-

nadsföring som kan anses riktas mot Sverige. Eftersom konsumenten är den svagare parten i 

sammanhanget torde MD:s agerande i frågan kring val av princip kunna rättfärdigas. Ur ett 

konsumentperspektiv torde MD:s agerande således kunna vara positivt samtidigt som det kan 

vara problematiskt för näringsidkare.  

Det är tydligt att det föreligger en intressekonflikt där nyttjandet av e-handel mellan medlems-

länderna å ena sidan ska främjas, samtidigt som konsumenternas skyddsintresse å andra sidan 

väger tungt och bör prioriteras. På denna grund synes det inte lika anmärkningsvärt att MD 

anser att det är näringsidkarnas ansvar att ta reda på vilka marknadsföringsregler som gäller 

och blir tillämpbara. Dock torde en gemensam reglering för marknadsföring inom Europa 

vara en lösning på problemet eftersom det både skulle underlätta för näringsidkarna och 

skydda konsumenterna. E-handelsdirektivet kan i detta fall anses vara bristfälligt eftersom 

marknadsföringslagarna skiljer sig mellan medlemsländerna och att uppnå e-

handelsdirektivets syfte blir därför svårt. En gemensam marknadsföringslagstiftning inom 

Europa torde därför vara nödvändig för att kunna uppnå e-handelsdirektivets syfte men även 

för att underlätta för näringsidkare vid gränsöverskridande marknadsföring, samtidigt som 

konsumenternas skyddas. 

7.3  Geolokalisering som verktyg 

Eftersom rättsläget är osäkert kring vilken domsrätt som blir tillämplig vid marknadsföring på 

internet, torde geolokalisering vara ett tämligen effektivt verktyg för att kunna anpassa inne-

hållet och göra vissa webbsidor tillgängliga endast för de konsumenter som verksamheten 

riktas mot. Eftersom effektlandsprincipen blir tillämplig vid marknadsföring gäller det lands 

lagar som marknadsföringen ger effekt i. Fokus ligger således på effektlandet och inte på den 

geografiska plats där själva avsändaren befinner sig. Enligt Svantesson skulle en utgångs-

punkt kunna vara att utreda om avsändaren aktivt gjort något för att förhindra att marknadsfö-

ringen exponeras på vissa marknader, istället för att utreda vilken marknad avsändaren riktar 

sig mot. Geolokalisering hade vid ett sådant synsätt varit ett effektivt verktyg. Även Kempas 

menar att det faktum att en näringsidkare vidtagit åtgärder för att exkludera den svenska 

marknaden torde det kunna leda till en presumtion att MFL inte är tillämplig i det fallet. Svå-
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righeterna med att använda sig av geolokalisering, exempelvis att konsumenter kan använda 

sig av andra ip-adresser som visar att de befinner sig i andra länder än vad de egentligen gör, 

skapar dock en viss osäkerhet och det går således inte helt förlita sig på denna teknik. Det går 

alltid att komma undan systemet i den tekniska världen. Däremot torde geolokalisering kunna 

användas som ett stöd vid bedömning i varje enskilt fall. Eftersom det i nuläget inte finns en 

gemensam lagstiftning vad gäller gränsöverskridande marknadsföring skulle geolokalisering 

vara en bra lösning för utländska näringsidkare som vill undvika att lagföras enligt svensk rätt 

vid marknadsföring. 

7.4  Kommissionens förslag och dess konsekvenser 

7.4.1 Förbud kan skapa problem för näringsidkare 

Förbudet mot oberättigad geolokalisering gäller endast för geolokalisering som kan klassifice-

ras som just oberättigad. Frågan är hur gränsen ska dras, vad som kan klassas som oberättigad 

geolokalisering och hur en näringsidkare ska kunna förutse detta. Om geolokalisering anses 

oberättigad ur ett konkurrensmässigt perspektiv, torde detta kunna drabba näringsidkare som 

använt sig av detta verktyg emot svenska konsumenter. Ett förbud mot oberättigad geolokali-

sering gynnar visserligen konkurrensen och den fria marknaden, men det drabbar näringsidka-

ren på så sätt att den som försöker anpassa sitt innehåll för att undvika att lagföras enligt vissa 

länders lagar inte kan göra det. Om en webbsida, vilken näringsidkaren velat anpassa genom 

att exempelvis blockera eller dirigera konsumenten till en lokal webbsida istället för den som 

gäller för andra konsumenter, blir tillgänglig i Sverige kan marknadsföringen, om Sveriges 

marknadsföringsregler skiljer sig från reglerna i ursprungslandet, strida mot gällande rätt. 

Eftersom det kan antas att effektlandsprincipen endast är gällande i de fall där marknadsfö-

ringen är riktad mot just Sverige uppstår återigen frågan om när webbsidan är riktad mot den 

svenska marknaden. Den ursprungliga webbsidan, som blockerats, var troligtvis inte riktad till 

den svenska marknaden (därav blockeringen), men om konsumenten dirigerats vidare till en 

ny webbsida är det uppenbart att den nya webbsidan riktade sig till svenska konsumenter. Om 

näringsidkaren inte får använda geolokalisering som verktyg och den svenska konsumenten i 

så fall skulle få tillgång till den ursprungliga webbsidan, vilket inte var tanken eftersom kon-

sumenten skulle dirigeras till en anpassad sida, skulle det kunna tolkas som att näringsidka-

rens avsikt vara att svenska konsumenter skulle ha möjlighet att nyttja webbsidan och kunna 

beställa näringsidkarens varor eller tjänster. Att webbsidan skulle anses riktad mot svenska 
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konsumenter är då inte en omöjlighet, varav näringsidkarens marknadsföring skulle kunna 

strida mot MFL. Ett förbud mot oberättigad geolokalisering skulle således kunna skapa pro-

blem för näringsidkare. Geolokalisering kan, som tidigare nämnts, vara ett bra verktyg för att 

undkomma problematiken med vilken lag som ska gälla. Det borde således vara bättre att 

införa regler om att samma priser ska gälla i alla länder, snarare än att förbjuda geolokalise-

ring som kan vara ett hjälpmedel för näringsidkare i problematiken kring marknadsföring 

inom e-handel. 

7.4.2 Europeiska Kommissionens Offentliga Samråd 

Det går att utläsa av det offentliga samrådet att det finns ett uppenbart missnöje bland konsu-

menterna rörande geolokalisering och sättet det används på. Studien visade även att det finns 

en efterfrågan på relevant lagstiftning inom området men att sådan lagstiftning bör ta hänsyn 

till avtalsfriheten. Detta torde kunna tolkas som att en gemensam reglering inom EU skulle 

kunna vara en lösning vid gränsöverskridande e-handel. Gemensam lagstiftning torde således 

kunna lösa många av de problem som kan uppkomma i samband med gränsöverskridande 

marknadsföring men även konkurrensrättsliga problem. Det skulle således gynna både kon-

sumenter och näringsidkare.   

Dock torde ett förbud mot oberättigad geolokalisering vara fel väg att gå, såvida kontroll inte 

görs där det undersöks om geolokaliseringen kan anses vara oberättigad eller om den faktiskt 

används i syfte att anpassa sin marknadsföring till gällande lagregler. Om kontroll är något 

som ska genomföras framkommer inte i Kommissionens meddelande och det synes således 

oklart vad förbudet egentligen kommer att innebära. Att förbjuda oberättigad geolokalisering 

torde således endast fylla ett syfte om det exempelvis innebär att det är förbjudet att erbjuda 

konsumenter olika priser för samma varor, men att förbjuda geolokalisering i sin helhet torde 

kunna påverka marknaden på många sätt och ge oförutsedda effekter. Det skulle enligt Kem-

pas exempelvis kunna, utöver tidigare nämnda problem, leda till upphovsrättsliga problem. 
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8  Slutsats 

Vilken princip som ska tillämpas när både effektlandsprincipen och ursprungslandsprincipen 

blir tillämpliga är osäkert. Tydligt är att MD tillämpar MFL om verksamheten kan anses vara 

riktad mot Sverige och svenska konsumenter. Anledningen till detta kan vara det starka kon-

sumentskyddet och frågan är vad som väger tyngst, skydda konsumenterna eller främja nytt-

jandet av e-handel och underlätta för näringsidkare att bedriva gränsöverskridande handel?  

Geolokalisering kan vara en lösning som innebär att MD kan fortsätta att tillämpa effekt-

landsprincipen, samtidigt som näringsidkarna inte behöver vara oroliga för att bryta mot 

svenska MFL. Geolokalisering torde således vara en bra lösning för näringsidkare för att kun-

na anpassa och rikta sin verksamhet till en önskvärd marknad på internet. Eftersom svenska 

MFL utgår ifrån effektlandsprincipen är det viktigt för en näringsidkare att kunna använda sig 

av geolokalisering som ett verktyg för att eventuellt undvika att rikta sin verksamhet mot 

svenska konsumenter och således undvika att lagföras enligt MFL. En bra lösning torde därför 

vara, precis som Kempas och Svantesson anser, att använda geolokalisering som riktlinje vid 

en bedömning för att avgöra huruvida näringsidkarens avsikt var att rikta sig mot svenska 

konsumenter eller inte.  

En gemensam lagstiftning för marknadsföring inom EU, alternativt att Sverige börjar tillämpa 

ursprungslandsprincipen i linje med e-handelsdirektivet torde vara att föredra, men eftersom 

MD inte gjort några indikationer på att börja tillämpa ursprungslandsprincipen, torde geoloka-

lisering vara en bra lösning på problemet. Kommissionens förslag på förbud skulle således 

kunna vara ett hinder för näringsidkare vid gränsöverskridande e-handel, eftersom det blir 

svårt för dem att styra var konsumenterna befinner sig. Det vore bättre att förbjuda den dis-

kriminerande handlingen istället, dvs. att exempelvis förbjuda näringsidkaren från att erbjuda 

olika priser för samma varor beroende på var konsumenten befinner sig.  

Att det finns brister i regleringen kring gränsöverskridande marknadsföring vid e-handel är 

det ingen tvekan om. Det är också tydligt att lagar och regler inte hinner utvecklas i takt med 

den tekniska utvecklingen. Svårigheterna kring vilken domsrätt och jurisdiktion som blir till-

lämplig i det gränslösa internet är ett problem som inte kommer att försvinna, utan det kom-

mer snarare dyka upp fler problem i framtiden. 
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