
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Uppförandekoder inom svensk 
marknadsrätt 

Gönül Doramar 
 
 

Examensarbete i Marknadsrätt, 30 hp 
Examinator: Marianne Levin 

Stockholm, Vårterminen 2016 

 



 2 

Sammanfattning	  
Uppförandekoder utvecklades efter år 2009 genom CSR och utgör idag ett verktyg som de 

flesta företag tillämpar. Uppförandekoder kännetecknas för juridisk frivillighet likt andra 

frivilliga regelverk som företag vidtar, dock med undantaget för att en efterlevnad av koderna 

inte är att anse som frivillig enligt marknadsföringslagstiftningens bestämmelser. 

 

Uppsatsen omfattar en litteraturstudie där dels svensk och dels internationell litteratur och 

artiklar från Europa och USA kommer att granskas och beaktas. De rättskällor som tillämpats 

i denna uppsats är rättskällor av EU-rättslig karaktär, svensk lagstiftning, frivilliga regelverk 

och ett amerikanskt rättsfall. I förekommande fall har uppförandekoder harmoniserats i 

svensk marknadsföringslagstiftning genom EU-direktiv. Rättskällor av EU-rättslig relevans 

för frågeställningarna kommer därav att beaktas och viss EU-rättslig metod kommer att 

tillämpas.  

 

Uppförandekoder har genom fullharmoniseringsdirektivet 2005/29/EG om otillbörliga 

affärsmetoder och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam, kommit att 

omfattas av marknadsföringslagstiftningen enligt lagens 10 § som reglerar vilseledande 

marknadsföring och lagens 18 § p.1 som reglerar vilseledande vid jämförande reklam. 

Fullharmoniseringsdirektivet som resulterade i en ny marknadsföringslagstiftning medförde 

att uppförandekoder kom att få juridisk status i den marknadsrättsliga debatten och sanktioner 

kan åläggas en näringsidkare då denna inte fullföljer sina åtaganden enligt sin uppförandekod.   

 

Ännu finns inget svenskt rättsfall som har dömt behandlat frågan kring uppförandekoders 

rättsliga status och förhållandet till vilseledande marknadsföring.   
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Förkortningar	  	  
 
 
B2B Business to business 
 
CSR Corporate Social Responsibility 
 
EU Europeiska unionen 
 
FN Förenta Nationerna  
 
IGO Intergovernmental Organisations 
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NGO Non Governmental Organisation 
 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Del	  I	  	  
Uppsatsens första del avser att ge läsaren en bakgrund till ämnet, vilka frågeställningar som 

ligger till grund för uppsatsen, vilka val avseende metod och material som har gjorts samt 

vilka avgränsningar som gjorts för att begränsa ämnet till dem frågeställningar som är av 

intresse i denna uppsats.  

1.	  Introduktion	  

1.2	  Bakgrund	  

Globaliseringen ger uttryck för den gränslöshet vår samtid återspeglar. Individen kan ses som 

en integrerad del av ett internationellt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Gränslösheten av 

varor, tjänster, kapital och människor tillsammans med informationsteknologiska 

utvecklingen har givit individen, i konsumtionssamhället benämnd som konsumenten, insyn i 

företags verksamheter i ett globalt perspektiv. Företagsekonomiska skäl kan ses som den 

främsta anledningen till att svenska företag placerar delar av sin verksamhet i fjärran länder, 

eller använder sig av leverantörer och underleverantörer i utvecklingsländer där 

produktionskostnader är lägre för deras produkter än i Europa. Media har rapporterat om hur 

svenska börsnoterade bolag använt sig av underleverantörer, vilka tillämpar arbetsvillkor som 

anses försvåra möjligheten för arbetstagarna att komma ur fattigdom, som dock för det 

börsnoterade bolaget resulterar i konkurrensfördelar på den internationella marknaden.1  

      

Uppförandekoder, (Codes of Conduct)23 är ett frekvent förekommande verktyg som företag 

använder sig av för att kommunicera och etablera företagets värderingar gentemot samtliga 

intressenter. En uppförandekod syftar till att dels ge uttryck för en ansvarsfull organisation 

med etiska organisationsvärderingar som ska forma bolagets verksamhet, och dels ge uttryck 

för organisationens arbete kring socialt ansvarstagande, i internationell kontext benämnd som 

Corporate Social Responsibility (CSR). 4 5  I ett företags perspektiv, betraktas vidtagna 

                                                
1 SVT Nyheter, (utg.), Kritik mot H&M:s låga löner, ” www.svt.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-h-och-m-s-laga-loner”, lydelse 
2013-01-30. Expressen (utg.), De tjänar 11 kr om dagen i H&M:s fabriker, ” http://www.expressen.se/nyheter/de-tjanar-11-
kr-om-dagen-i-hms-fabriker/”, lydelse 2012-09-05. 
2 Om begreppet uppförandekoder, se kapitel 2. 
3 Hädanefter kommer begreppet ”uppförandekoder” att användas genomgående. 
4 Erwin, Patrick M., Corporate Codes of Conduct: The Effect of Code Content and Quality on Ethical Performance, Journal 
of Business Ethics, Vol. 99, 2011, s.535-548, s. 535 
5 Om begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), se kapitel 2. 
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aktiviteter inom CSR som en kostnad, i form av marknadsföringsaktiviteter som inverkar på 

bolagets anseende och därav intressenternas förhållningssätt gentemot bolaget. 6 

Uppförandekoder har kommit att omfattas av den harmoniserade 

marknadsföringslagstiftningen (SFS 2008: 486) genom direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 

affärsmetoder, och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam. Direktiven 

har införlivats i svensk marknadsföringslag genom 10 § som rör förbud mot vilseledande 

marknadsföring och 18 § som rör jämförande reklam. Uppförandekoder har även införlivats i 

följande svenska marknadsrättsliga lagstiftningar: lag (2005:59) om distansavtal och avtal 

utanför affärslokaler genom 2 kap. 2 § p.13, lag (2009:1 079) om tjänster på den inre 

marknaden 17 §, lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller 

långfristig semesterprodukt 1 kap. 3 §. 

 

Sedan direktivens införlivande i svensk lagstiftning finns det ännu inget svenskt rättsfall som 

behandlat frågan om uppförandekoders juridiska bäring inom marknadsrätten, vilket kommer 

att diskuteras inom denna uppsats.    

 

1.3	  Syfte	  och	  Frågeställningar	  

Ändamålet med denna uppsats är att utreda vilken innebörd uppförandekoder har i ett 

marknadsrättsligt perspektiv. Utgångspunkten för frågeställningarna är direktiv 2005/29/EG 

om otillbörliga affärsmetoder, och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande 

reklam som införlivats i svensk marknadsföringslag. 

 

Med utgångspunkt i syftet avser jag att besvara följande frågor:  

1. Varför har uppförandekoder kommit att omfattas av den europeiska och den svenska 

marknadsföringslagstiftningen?  

2. Vilken juridisk bäring har uppförandekoder och hur tillämpas uppförandekoder på den 

svenska marknaden? 

3. Vilka sanktioner kan aktualiseras för ett företag som inte upprätthåller en uppställd 

uppförandekod? 

                                                
6 Porter, M.E & Kramer M.R 2006, Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, Harvard Business Review, Boston, United States, december 2006, s. 1-13, s. 2	  
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1.4	  Val	  av	  ämne	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

Ämnesval skedde med utgångspunkt i ett önskemål om att behandla ett rättsområde som är 

relativt oberört. En avsaknad av svenska rättsfall bidrog till ett intresse att undersöka frågan 

närmare och bidra i debatten. 	  
 

1.5	  Metod	  och	  Material	  

Metoder såsom rättsdogmatisk metod, rättsvetenskaplig metod och EU-rättslig metod utgör 

exempel på metoder som kännetecknar en juridisk metod. Avseende den juridiska metoden så 

saknar detta begrepp en vedertagen definition. Juristen tillämpar dock juridisk metod vid 

rättstillämpning och problemlösning, för att finna och fastställa gällande rätt.7 

 

I en rättsdogmatisk metod tillämpas rättskälleläran, där rättskällor, såsom lagstiftning och 

förarbeten används för att fastställa gällande rätt, och praxis och doktrin används som 

instrument för tolkning. I förekommande fall har uppförandekoder harmoniserats i svensk 

marknadsföringslagstiftning genom EU-direktiv. Rättskällor av EU-rättslig relevans för 

frågeställningarna kommer därav att beaktas och viss EU-rättslig metod kommer att tillämpas.  

 

Det finns en viss problematik kring en tillämpning av den traditionella rättskälleläran utifrån 

frågeställningarnas karaktär, eftersom svenska förarbeten, rättsfall och doktrin ur rättslig 

synvinkel är bristfällig. Uppförandekoder kännetecknas för att bestå av frivilliga initiativ och 

området är relativt oreglerat med en tydlig internationell karaktär. Jag kommer därav även att 

genomföra en litteraturstudie där dels svensk och dels internationell litteratur och artiklar från 

Europa och USA kommer att granskas och beaktas. De rättskällor som tillämpats i denna 

uppsats är rättskällor av EU-rättslig karaktär, svensk lagstiftning, frivilliga regelverk och ett 

amerikanskt rättsfall. Europeiska rättskällor är av stor betydelse i uppsatsen och används för 

att förstå och tolka gällande rätt. Detta för att förstå bakgrunden till införandet av direktiven 

som är av intresse i frågan, med anledning av att svenska förarbeten får anses vara relativt 

bristfälliga i den specifika frågan.     

 

 

                                                
7 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 411.  
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1.6	  Avgränsningar	  och	  begränsningar	  

Denna uppsats utgår ifrån uppförandekoders juridiska innebörd. Författaren är dock medveten 

om att samhällsvetenskapliga, ekonomiska och politiska aspekter även aktualiseras, vilket 

medför att uppsatsen inte skildrar en nyanserad bild av uppförandekoder som instrument, och 

dokument. En nyanserad bild av uppförandekoders innebörd är i denna uppsats svår att 

framställa eftersom enskilda företags och grupper av företag utvecklar uppförandekoder och 

koderna kan därav i vissa fall vara av branschspecifik karaktär.    

 

Denna uppsats avgränsar sig till det rättsområde som rör förhållandet mellan konsumenter och 

näringsidkare, ” business to consumer” och inte ” business to business”, således behandlas 

inte i denna uppsats uppförandekoders juridiska innebörd mellan företag och leverantörer. 

Frågeställningar som rör företags Corporate Social Responsibility och företags etiska ansvar 

på den internationella marknaden behandlas heller inte inom ramen för denna uppsats.  

 

1.7	  Disposition	  

  

Del II Denna del avser att ge läsaren en bakgrund till hur uppförandekoder har kommit 

 att aktualiseras i den globala debatten och hur uppförandekoder förhåller sig till 

 Corporate Social Responsibility. 

 
Del III I denna del redogörs för konsumentskyddet inom EU, som legat till grund för 

 införandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Denna del tillhandahåller 

 även en redogörelse för hur uppförandekoder förhåller sig till 

 konsumentskyddet.   

 
Del IV I denna del redogörs för uppförandekoders juridiska status inom svensk 

 marknadsrätt. I redogörelsen följer en genomgång av uppförandekoder enligt 

 direktivet om otillbörliga affärsmetoder och enligt direktivet om vilseledande 

 och jämförande reklam, men även enligt marknadsföringslagstiftningen och 

 speciallagstiftningar. Vidare redogörs det i denna del även för vilka åtgärder 

 som kan vidtas ifall en näringsidkare bryter mot sina utfästelser samt en 

 genomgång av ett amerikanskt rättsfall som behandlat frågan i amerikansk rätt.   
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Del VI I denna del får läsaren en bakgrund till andra frivilliga regelverk och får ta del 

 av en jämförelse mellan dessa regelverk och uppförandekoder.   

 
Del VI Uppsatsens avslutande del ämnar återknyta till uppsatsens frågeställningar.
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Del	  II	  
Denna del avser att ge läsaren en djupare förståelse för ämnet, där olika teoretiska ansatser 

framförs. Läsaren kommer dels i kontakt med svensk litteratur och dels internationell 

litteratur inom ämnet, vilket är ett medvetet urval från min sida, med hänsyn tagen till 

uppförandekoders internationella karaktär.  

2.0	  Företags	  sociala	  ansvarstagande	  

2.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  	  

2.1.1	  	  Inledning	  

”We have to choose between a global market driven only by calculations of short-term profit, 

and one which has a human face. Between a world which condemns a quarter of the human 

race to starvation and squalor, and one which offers everyone at least a chance of prosperity, 

in a healthy environment. Between a selfish free-for-all in which we ignore the fate of the 

losers, and a future in which the strong and successful accept their responsibilities, showing 

global vision and leadership. 

I am sure you will make the right choice.”8  

Kofi Annan, F.D. Generalsekreterare i FN, 1 februari 1999 

 

Under det senaste decenniet har intresset för Corporate Social Responsibility (CSR)9 växt 

markant på den globala marknaden. Någon internationellt erkänd definition av CSR går inte 

att identifiera. CSR kan dock beskrivas som olika aktiviteter ett företag vidtar i ett 

miljömässigt, ekonomisk, socialt och etiskt perspektiv som ger uttryck för företagets ansvar i 

samhället.10 CSR utgör ett område som kännetecknas för frivillighet där det saknas juridiska 

bestämmelser som ålägger företag att arbeta med CSR. Uppförandekoder har utvecklats inom 

området för CSR och kännetecknas likt övrig CSR av frivillighet. Såsom nämndes 

inledningsvis har även intresset för företagens sociala ansvarstagande uppmärksammas i 

media, där företagens förmåga, eller snarare oförmåga att vidta ansvar i ett socialt, 

miljömässigt, ekonomiskt och etiskt perspektiv uppmärksammats. Numera är det inte endast 

företagens intressenter som utgör påtryckningar för företagens sociala ansvarstagande, utan 
                                                
8 Citat hämtat från ett pressmeddelande Förenta Nationerna (FN), 
”www.un.org/press/en/1999/19990201.sgsm6881.html”, lydelse 1999-02-01. 
9 Jag benämner hädanefter Corporate Social Responsibility som ”CSR”. 
10 Borglund. T med flera, CSR- Corporate Social responsibility: En guide till företagets ansvar, 2012 s.12. 
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CSR skapar legitimitet för näringsverksamheten, vilket ligger i företagens intresse. I ett 

företags perspektiv utgör CSR ett verktyg för att legitimera dess verksamhet gentemot 

intressenter, en katalysator som reducerar negativa associationer och skapar goodwill11.12  

 

I det citerade stycket som är ett pressmeddelande från Kofi Annan, uttrycker Förenta 

Nationernas generalsekreterare tankar som kommer ligga till grund för det frivilliga kontrakt, 

Global Compact som utgjorde ett samarbete mellan FN13 och multinationella företag, vilket 

påbörjades under 2000-talet. Syftet med detta samarbete var att förmå multinationella företag 

att i större utsträckning ta ansvar i samhällsdebatten.14 Andra frivilliga kontrakt mellan företag 

och organisationer som har vidtagits kommer att beröras vidare under kapitel 5.  

 

2.1.2	  Historisk	  tillbakablick	  

Frågor om företags samhällsansvar aktualiserades redan under 1950-talet då den amerikanske 

ekonomen Howard R. Bowens publicerade boken Social Responsibilities of the 

Businessman15, där författaren diskuterar företagens sociala ansvar.16 Det var dock inte förrän 

50 år senare, som frågor kring CSR och företagens sociala ansvarstagande kom att 

aktualiseras i större utsträckning som en motkraft, mot det ansvarslösa företagande som blev 

allt mer uppmärksammat bland företagens intressenter. Främst aktualiserades CSR genom den 

våg av företagsskandaler, som uppstod åren strax efter millennieskiftet.17  

 

I USA uppmärksammades företagsskandaler såsom, skandalen rörande energibolaget Enron, 

Worldcom och Arthur Andersen, som bidrog till ett ökat misstroende mot företagens 

verksamheter. Särskilt inom finansbranschen växte sig ett misstroende starkare bland 

intressenter, men detta misstroende kunde även identifieras mot företag inom övriga 

verksamhetsområden. I exempelvis USA var skandalen kring energibolaget Enron en starkt 

bidragande faktor till stiftande av den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act, SOX, och 

införande av uppförandekoder i amerikansk lag. Införandet av uppförandekoder i svensk 

lagstiftning, kommer att beröras närmare i kapitel 4 som behandlar uppförandekoder inom 

                                                
11 Den företagsekonomiska termen för goodwill används. 
12 Porter, M.E. & Kramer, M.R. 2006, Strategy & Society: The link Between Competetive Advantage and 
Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, Boston, United States.s. 2  
13 FN, Förenta Nationerna. 
14 Borglund. T med flera, CSR- Corporate Social responsibility: En guide till företagets ansvar, 2012 s. 16.  
15 Bowen, H.R, Social Responsibilities of the Businessman, 1953.   
16 Borglund. T med flera, CSR- Corporate Social responsibility: En guide till företagets ansvar, 2012 s. 13. 
17 Borglund, T & De Geer, H & Hallvarsson M, Värdeskapande CSR- Hur företag tar socialt ansvar, 2009 s. 49.  
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svensk marknadsrätt. En av de mer påtagliga drivkrafterna bakom CSR var ett ökat motstånd 

mot en globalisering, vilket kunde identifieras genom våldsamma demonstrationer som 

uppstod i samband med exempelvis WTO-mötet i Seattle år 1999, G8-mötet i Genua år 2001 

och EU-toppmötet som ägde rum i Göteborg under år 2001. Samtliga demonstrationer hade 

sin grund i de tankar som växte fram kring att börsnoterade företag symboliserade globala 

orättvisor och fattigdom genom att exploatera människor i fattiga länder. Särskilt 

uppmärksammat har kritik varit som riktats mot exempelvis företagen Nestlé, Shell och Nike. 

Kritik som har riktats mot dessa företag har bidragit till att företagen ändrat sitt agerande på 

den internationella marknaden, där företagen dels har visat på socialt ansvarstagande 

gentemot sina intressenter och dels visat på den ekonomiska nyttan som bolagens verksamhet 

genererar i den enskilda region som företagen är verksamma i. Som ett led i ett mer 

ansvarfullt företagande har CSR varit i fokus i politiken där företag har uppmanats av 

internationella organisationer såsom FN, OECD 18 , ILO 19  men även andra 

frivilligorganisationer (NGO) 20  att vidta självreglerande aktiviteter såsom exempelvis 

uppförandekoder. Vidare uppmanades företag att ansluta sig till frivilliga initiativ, såsom 

FN:s Global Compact, för att visa på företagets globala ansvarstagande i sin 

affärsverksamhet. OECD tog under denna tidsperiod även fram riktlinjer för multinationella 

företag, ILO och internationella Handelskammaren rekommendationer och konventioner, vars 

syfte är att fungera som spelregler för företagens verksamheter på den internationella 

marknaden, riktlinjer, rekommendationer och konventioner som anslutande företag förväntas 

följa.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. 
19 ILO, International Labor Organisation. 
20 Non- Governmental Organisations 
21 Borglund, T & De Geer, H & Hallvarsson M, Värdeskapande CSR- Hur företag tar socialt ansvar, 2009 s. 49-
55. 



 14 

2.2	  Uppförandekoder	  

2.2.1	  Inledning	  

Uppförandekoder, i den internationella litteraturen benämnd som ”Codes of Conduct”, är en 

uppsättning av standarder och normer som kännetecknas av frivillighet, i form av att det 

saknas en juridisk skyldighet för företag att anta en uppförandekod. Innebörden av juridisk 

frivillighet, medför dock inte att företag inte är juridiskt bundna av innehållet i en antagen 

uppförandekod. Uppförandekoders rättsliga status kommer att diskuteras mer ingående i 

kapitel 4, om ”uppförandekoders juridiska bäring inom marknadsrätten”22.  

Likt CSR saknar uppförandekoder en universellt erkänd definition. Det finns snarare en 

problematik kring olika benämningar och titlar som används såsom etiska koder, 

affärsprinciper, affärskoder etcetera, vilka faller inom samma område som uppförandekoder. 

Den variation av benämningar som används försvårar dock möjligheten att precisera vad en 

uppförandekod är.23  

 

Den definition som kommer att användas i denna uppsats är den definition av 

uppförandekoder som tillämpas i EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 

 

Uppförandekoder 

”En överenskommelse eller en uppsättning regler som inte föreskrivs i en medlemsstats lagar 

och andra författningar om hur näringsidkare som förbinder sig att iaktta koden skall 

förhålla sig till en eller flera angivna affärsmetoder eller inom en eller flera angivna 

branscher”24 

 

Uppförandekoder kan beskrivas som ett verktyg och riktlinjer som företag tillämpar inom 

ramen för deras CSR-aktiviteter. Det är riktlinjer där företaget specificerar värdegrunder och 

förhållningssätt till hur dem ska bedriva sin verksamhet dels internt, och dels externt i 

förhållande till företagets samarbetspartners såsom, värdegrunder i exempelvis etiska frågor, 

sociala frågor och miljörelaterade frågor. Vid antagande av en uppförandekod kan ett företag 

                                                
22 Frågan är i denna uppsats begränsad till att endast behandlas utifrån förhållandet mellan företag och 
konsumenter, se kap. 1.5.  
23 Kaptein, M & Schwartz M. S., The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing 
Studies and the Development of an Integrated Research Model, 2008, s. 112. 
24 Direktiv 2005/29/EG kapitel 1 artikel 2f. 
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välja att anta en egen utformad kod eller att anta en uppförandekod som är utfärdad av en 

internationell organisation såsom exempelvis OECD eller ILO.25  

 

Internt utvecklade uppförandekoder i förhållande till externt antagna uppförandekoder, är 

fördelaktiga till den grad att företaget kan anpassa och skräddarsy uppförandekoden i 

förhållande till de utmaningar företaget tillsammans med sina samarbetspartners möter.26 En 

problematik kring uppförandekoder är dock att företag väljer att tillämpa uppförandekoder 

som är vagt formulerande, där det finns utrymme för tolkning, och där företaget inte 

konkretiserar vad som förväntas från sina samarbetspartner.  

 

Likt CSR var uppförandekoder något som till en börjar antogs med anledning av yttre 

påtryckningar från företagens intressenter. Uppförandekoder har senare kommit att utvecklats 

då företagen själva ser ett större värde i dels sina CSR-aktiviteter och dels i uppförandekoder 

som en del av företagens CSR-policy där CSR-aktiviteter och uppförandekoder visar på en 

ansvarsfull organisation och förbättrar företagets anseende. En del författare som är 

verksamma inom området menar på att uppförandekoder från företagens sida används som ett 

marknadsföringsknep, företagen särskilt avseende internt utformade uppförandekoder väljer 

en vag formulering av en uppförandekod med syfte att skapa flexibilitet men samtidigt 

kommunicera en bild av en ansvarfull organisation. Något som kan exemplifieras genom det 

citerade stycket som är hämtat ur uppförandekoden till ett av Sveriges absolut största företag, 

sett till omsättning och antalet anställda:27  

 

”…. väljer i första hand att samarbeta med komponentleverantörer, konsulter, distributörer 

och andra affärspartner som delar principerna i denna uppförandekod.” 

 

Citatet illustrerar hur ett multinationellt företag, i sin uppförandekod använder sig av begrepp 

såsom att, ”väljer i första hand” vilket får anses vara ett uttryck för företagets önskemål om 

flexibilitet avseende sin uppförandekod, något som kommer att diskuteras mer ingående under 

kapitel 4 om ”uppförandekoders juridiska bäring inom marknadsrätten”.   

 

                                                
25 Vytopil, L., Contractual control and labour- related CSR norms in the supply chain: Dutch best practices 2012, 
s. 163.  
26 Baker, M.B., Private Codes of Corporate Conduct; Should the Fox Guard the Henhouse, 1993, s. 415.	  
27 Veckans Affärers årliga rankning av Sveriges 500 största företag, 2015 års siffror,  
www.va.se/nyheter/2015/12/16/det-har-ar-sveriges-500-storsta-foretag-2015/ 
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2.2.2	  Historisk	  tillbakablick	  

Uppförandekoder är inte ett nytt fenomen. Redan år 1990 publicerade Langlois och 

Schlegelmich en artikel28 om etiska koder och Edgar Heermance publicerade år 1924 en bok29 

om etiska koder. White och Montgomery är författare till en artikel30 som publicerades år 

1980 där benämningen ”uppförandekoder” används. Sedan 1900-talet har det gjorts många 

studier i ämnet. Flertalet författare inom området, däribland Borglund31 påtalar dock att 

uppförandekoder fick större genomslag efter skandalen kring energibolaget Enron, där 

företagets uttalade löfte om ett samhällsansvar visade sig ha missprioriterats, någonting som 

var en bidragande faktor till den misstro som riktades mot bolaget, som sedermera gick i 

konkurs. Denna skandal var en bidragande faktor till ett ökat intresse och en ökad användning 

av uppförandekoder. Företagens intressenter efterfrågade i större utsträckning etiska riktlinjer 

bland multinationella företag där de skulle konkretisera de etiska utmaningar som de möter 

och deras tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna på de marknader företagen är 

verksamma i. Borglund är en av de författare som vidare menar på att CSR och 

uppförandekoder fick större genomslagskraft och utrymme i samhällsdebatten efter år 2008, 

där finanskrisen och ett opionsskifte i media var bidragande faktorer till att ett allmänintresse 

för CSR och uppförandekoder växte fram.32 Hur detta förhåller sig till att uppförandekoder 

infördes i 2008 års lag om marknadsföring, kommer att behandlas närmare i kapitlet om 

”uppförandekoders juridiska bäring inom marknadsrätten” 

 

2.3	  Diskussion	  

”The responsibility of enterprises for their impact on society”  

Citatet ovan utgör EU kommissionens definition av CSR.33 

 

Såsom har behandlats i tidigare avsnitt saknas det en enhetlig definition av CSR, citatet ovan 

utgör en av många olika definitioner som används inom området. Utöver att det saknas en 

enhetlig definition av CSR saknas det även en enhetlig definition och benämning av 

                                                
28 Langlois, C. C & Schlegelmilch, B.B., Do Corporate Codes of Ethics Reflect National Character? Evidence 
from Europé and the United States, 1990.  
29 Heermance, E., Codes of Ethics: A Handbook, 1924. 
30 White, B. & Montgomery B., Corporate Codes of Conduct, 1980.   
31 Borglund. T med flera, CSR- Corporate Social responsibility: En guide till företagets ansvar, 2012 s. 15.  
32 Borglund, T & De Geer, H & Hallvarsson M, Värdeskapande CSR- Hur företag tar socialt ansvar, 2009 s.14, 
25 
33 Europeiska Kommissionens hemsida, hämtat 2016-04-13, 
 http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/ 
 



 17 

uppförandekoder. I denna uppsats har jag valt att utgå ifrån den definition av uppförandekoder 

som används i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, eftersom detta direktiv 

ligger till grund för arbetet. Definitionen kommer att diskuteras mer ingående i de kommande 

kapitlen. Då syftet och frågeställningarna för denna uppsats behandlar uppförandekoder, har 

jag valt att inte diskutera ämnet CSR i någon bredare utsträckning. Jag har däremot valt att 

tillhandahålla läsaren dels en inledning till ämnet CSR och dels en historisk bakgrund till 

ämnet, eftersom uppförandekoder har utvecklats genom CSR.      

 

En avsaknad av en universellt erkänd benämning av uppförandekoder där istället olika 

benämningar, såsom exempelvis, etiska koder, affärskoder och affärsprinciper används bidrar 

med största sannolikhet till en del förvirring kring ämnet och begreppet. Vid en närmare 

anblick på olika företags hemsidor, torde det dock vara så att uppförandekoder är en 

benämning som används i relativt stor utsträckning numera. Något som försvårar möjligheten 

till att ha en enhetlig definition, kan anses vara att en del av dem punkter som aktualiseras i en 

uppförandekod inom en bransch, inte behöver utgöra de punkter som är av störst väsentlighet 

inom en annan bransch. Därav förefaller det så att den bransch företaget verkar i har betydelse 

för vad företagen väljer att lyfta fram och belysa i sin uppförandekod. Det vi dock kan se är 

att flertalet företag har anammat de riktlinjer, rekommendationer och konventioner som 

internationella organisationer som FN, ILO och OECD har utfärdat, dokument som alltså 

ligger till grund för hur företagen själva har valt att upprätta sin egen uppförandekod. Läsaren 

kan i Bilaga 1 ta del av Volvokoncernens uppförandekod som består av flera punkter där 

riktlinjer, rekommendationer och konventioner som FN, ILO och OECD har utfärdat, 

troligtvis har legat till grund för utfärdandet av företagets egen uppförandekod.   

 

Uppförandekoder som till en början växte fram genom CSR och de olika skandaler som 

uppmärksammades året före och efter finanskrisen, är i dagens samhälle en självklarhet bland 

de flesta företag. Uppförandekoder utvecklades till en början genom yttre påtryckningar från 

intressenter, men kom sedan att bli ett verktyg som företagen själva upplever ett värde i och 

kommunicerar på sina hemsidor och i sina företagsdokument. En uppförandekod är för de 

flesta företag en huvudregel snarare än ett undantag och en indirekt nödvändighet för att agera 

på den globala marknaden, detta med anledning av att konsumenter har fått större insyn i 

företagens verksamheter i ett globalt perspektiv, något som utgjort en påtryckning på 

företagen att ge tillbaka till samhället och konkretisera och säkerställa företagets ansvar i de 

samhällen som bolaget bedriver verksamhet.      
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Vilka motiv som ligger till grund för ett företag att anta en uppförandekod kan variera i 

relativt stor utsträckning. En del författare inom området menar på att uppförandekoder utgör 

ett verktyg för företagen att försäkra sig om ett kontinuerligt kassaflöde genom av att 

uppförandekoder bidrar till gott renommé och bygger tillit bland kunder och konsumenter, 

något som sedan reflekteras i form av ett positivt kassaflöde till företaget. Resonemanget har 

inte endas bäring i litteraturen, utan är något som reflekteras i företagens agerande. Vi kan se 

att företag ofta väljer att kommunicera dels sina CSR-aktiviteter, men särskilt sina 

uppförandekoder på sin hemsida, alltså ett av de fora där företagen kommer i kontakt med 

konsumenter, något som väcker tankar kring varför uppförandekoder har införts i svensk 

marknadsföringslagstiftning. Uppförandekoder som införlivades i svensk 

marknadsföringslagstiftning genom EU-direktiv, har från EU-kommissionens sida med stor 

sannolikhet, utgjort ett agerande i syfte att skydda den europeiska konsumenten, något som 

aktualiserades efter att uppförandekoder fick större utrymme i samhällsdebatten, vilket 

kommer att diskuteras vidare i kapitel 3.      

 

Andra författare menar på att uppförandekoder utgör ett verktyg för att hantera risker. Där 

syftet är att skydda organisationen mot skada som uppkommer genom att exempelvis 

personalfrågor, inte hanteras på ett transparent sätt hos företaget och dess samarbetspartner, 

vilket skadar den egna organisationen.34 Detta kan exemplifieras genom den skandal, som 

lyftes fram i uppsatsens inledande kapitel kring energibolaget Enron.  

 

Den juridiska frivillighet som kännetecknar uppförandekoder, innebär att företag inte har en 

skyldighet att anta en uppförandekod, dock avseende svensk marknadsrätt, en skyldighet att 

efterfölja en antagen uppförandekod. Trots en juridisk frivillighet väljer alltså majoriteten av 

svenska företag att anta en uppförandekod för att visa på att företaget är en ansvarfull 

organisation, inte endast gentemot kunder och konsumenter utan mot samtliga intressenter.  

 	  

                                                
34 Svensson, G & Wood, G., Business Ethics- Through Time and Across Contexts, 2009, s. 114.  
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Del	  III	  
I denna del kommer läsaren att få en djupare förståelse för det konsumentskydd som ligger 

till grund för konsumentpolitiken inom EU, som har varit vägledande och av väsentlig 

betydelse för implementeringen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och 

direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam, vilka utgör direktiv som har 

harmoniserats i svensk lagstiftning och ligger till grund för att uppförandekoder har 

inarbetats i europeisk lagstiftning genom direktiven och därigenom i svensk lagstiftning på 

det marknadsrättsliga området. 

	  

3.	  Det	  europeiska	  konsumentskyddet	  

3.1	  Inledning	  

Gränslöshet, i det juridiska språket benämnt som fri rörlighet, är en princip som kännetecknar 

den Europeiska unionen. För att återkoppla till uppsatsens inledande stycken så utgör fri 

rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft ett av de kärnvärden som den Europeiska 

unionen vilar på. Det är vanligt förekommande att konsumenter35, konsumerar varor och 

tjänster från skilda delar av världen, och vanligare är att konsumenter inom EU konsumerar 

produkter och tjänster från andra EU-länder, än länder konsumenterna själva är bosatta i. 

Något som i uppsatsens inledande stycke nämndes, har varit en bidragande faktor till att 

konsumenter har fått insyn i företagens verksamheter i ett globalt perspektiv.    

 

Den svenska marknadsföringsrätten har i hög grad utformats och styrts utifrån EU-rätten 

(unionsrätten). En vidareutveckling och upprätthållande av den inre marknaden har varit ett av 

Europeiska Unionens mest centrala mål. Något som har eftersträvats, har varit att skapa en 

social marknadsekonomi som är konkurrenskraftig, med sociala framsteg och full 

sysselsättning.36  

 

 
                                                
35 Tillämpbar definition av konsumentbegreppet är den definition som används i svensk marknadsrättslig 
lagstiftning, såsom marknadsföringslagen (SFS 2008:486) 3§ 5 st., där en konsument har definierats som  
”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. 
Definitionen av begreppet näringsidkare enligt svensk konsumenträttslig lagstiftning är inte identisk med 
angiven definition i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. För direktivets genomförande utgör det dock inte en 
nödvändighet att direktivets bestämmelser kommer till uttryck ordagrant i nationell lagstiftning. Under 
förutsättning att nationell lag kan säkerställa en klar och precis tillämpning av direktivet genom en fastslagen 
rättslig ram, enligt SOU 2006:76, s. 187.   
36 Ingressen till FEU, Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 23. 
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Marknadskommunikation och reklam är inbegripet in i begreppet tjänst och omfattas därav av 

den fria rörligheten inom EU. Olika medlemsländer har som tradition inom det rättsliga 

området för reklam och marknadskommunikation, haft egen lagstiftning på området, något 

som på EU-rättslig nivå har ansetts försvåra möjligheten för företag att marknadsföra varor 

och tjänster på den inre marknaden, där nationella regler har utgjort en begränsning. Det har 

därför eftersträvats att i större utsträckning skapa liknande och i synnerhet överensstämmande 

regler över hela Europeiska unionen, med avsikt att den inre marknaden ska fungera väl, och 

att konsumentskyddet hålls på en hög nivå.37      

 

Direktiv som antas inom marknadsrätten syftar ofta till att åstadkomma en inre marknad som 

fungerar tillfredställande där konsumentskyddet ligger på en hög nivå. Den fria rörligheten 

inom EU där konsumenter, konsumerar varor och tjänster från olika länder inom EU 

aktualiserar behovet av att tydliggöra det rättsliga läget för företag som marknadsför sina 

varor och tjänster gentemot konsumenter inom EU, genom att exempelvis kommunicera 

uppförandekoder på sina hemsidor. En fråga som har kommit att bli mer aktuell i samband 

med att e-handeln har kommit att kontinuerligt öka, eftersom det är vanligt förekommande att 

avtal träffas på distans, särskilt via internet.38 Enligt Postnords årliga undersökning omsatte e-

handeln under år 2014, ca 180 miljarder euro, vilket är en ökning med mer än 10 miljarder 

euro i jämförelse med det föregående året39. Redovisade siffror styrker det faktum att 

europeiska konsumenter i allt större utsträckning genomför köp via e-handel, såsom på 

hemsidor och i elektroniska butiker. 

 

På företagens hemsidor exponeras även konsumenter för uppförandekoder. Ofta förefaller det 

så att, det är genom företagens hemsidor som konsumenterna för första gången kommer i 

kontakt med företagens uppförandekoder. Därav aktualiseras även frågor kring vilken rättslig 

status åtaganden som företagen kommunicerar i sina uppförandekoder, när företag väljer att 

tillhandahålla en uppförandekod på sin hemsida, eftersom uppförandekoden då kommer till 

konsumenten och allmänhetens kännedom, genom företagets informationsspridning om deras 

verksamhet. 

 

                                                
37 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 23-24. 
38 Ds 2013:15 Gemensamt konsumentskydd i EU, s. 7. 
39 Rapport, E-handeln i Europa, Postnord, hämtat 2016-05-01. 
 http://www.postnord.com/sv/media/rapporter/e-handel/e-handeln-i-europa-2015/ 
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Då uppsatsen behandlar uppförandekoders juridiska innebörd inom marknadsrätten kommer 

avsnittet nedan att behandla delar av den konsumentpolitik som ligger till grund för att 

uppförandekoder har införts i dels direktiven som är av intresse i frågan och därav dels i 

svensk lagstiftning på det marknadsrättsliga området.       

 

3.2	  Europeiska	  konsumenten	  i	  fokus	  

Syftet bakom införandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder40 (direktiv 2005/29/EG)41 

är att i större utsträckning möjliggöra för konsumenter att nyttja den inre marknaden där 

nationella regler som rättsligt hindrar denna möjlighet avlägsnas. I företagens perspektiv har 

det varit något som försvårat möjligheten att saluföra varor och tjänster på den inre 

marknaden och i konsumenters perspektiv bidragit till en osäkerhet kring att konsumera 

produkter och tjänster från hela EU.42  

 

I ett företagsperspektiv har nationella rättsliga hinder medfört ökade kostnader för företagen 

vid ett nyttjande av den inre marknadens friheter när företagen har salufört sina varor och 

tjänster, använt reklamkampanjer eller andra säljfrämjande åtgärder över gränserna. I ett 

konsumentperspektiv har nationella rättsliga hinder, medfört att tilltron till den inre 

marknaden har skadats, vilket har bidragit till att konsumenter har varit osäkra på sina 

rättigheter.43 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder utgör en fullständig harmonisering av 

bestämmelserna som rör konsumentskyddet mot otillbörliga affärsmetoder inom hela EU.44 

Vidare avser direktivet att skydda det ekonomiska intresset hos konsumenter, före under och 

efter att ett avtal har ingåtts och att ett enhälligt konsumentskydd säkerställs, oavsett 

näringsidkarens45 försäljningsort inom den Europeiska Unionen.46 En utveckling av tillbörliga 

                                                
40 Begreppet affärsmetoder är i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, artikel 2 d definierat som ” en 
näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller kommersiella meddelande, inklusive reklam 
och saluföring, i direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en konsument.” 
Begreppet omfattar även efterköpssituationer.  
41 Nedan benämnd som direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
42 Europeiska Kommissionen, COM (2013) 138 final, s. 2.  
43 Direktiv 2005/29/EG, skäl 4.  
44 Svensson, C-A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 14 
45 Tillämpbar definition av begreppet näringsidkare är den definition som används i svensk marknadsrättslig 
lagstiftning, såsom marknadsföringslagen (SFS 2008:486) 3§ 7 st., där en näringsidkare har definierats som en 
fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. 
Definitionen av begreppet näringsidkare enligt svensk konsumenträttslig lagstiftning är inte identisk med 
angiven definition i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. För direktivets genomförande utgör det dock inte en 
nödvändighet att direktivets bestämmelser kommer till uttryck ordagrant i nationell lagstiftning. Under 
förutsättning att nationell lag kan säkerställa en klar och precis tillämpning av direktivet genom en fastslagen 
rättslig ram, enligt SOU 2006:76, s. 187.   
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affärsmetoder utgör vidare en nödvändighet i syfte att främja en fortsatt utveckling av den 

gränsöverskridande handeln.47  

 

Direktiven (2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2006/114/EG om 

vilseledande och jämförande reklam) har varit av betydelse för att öka konsumenternas 

aktivitet på den inre marknaden, där ett avlägsnande av rättsliga hinder i nationella regler, 

syftar till att dels öka konsumenters förtroende och dels stärka tilltron till den inre marknaden, 

med syfte i att det ska resultera i en ökad ekonomisk tillväxt inom EU.48    

 

Ett högt konsumentskydd är av intresse för den gränsöverskridande handeln som i en vidare 

utsträckning kan uppnås vid en fullständig harmonisering av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar som rör otillbörliga affärsmetoder. Syftet är att ta tillvara konsumenternas 

ekonomiska intressen och eliminera ageranden som skadar dessa intressen, såsom exempelvis 

att konsumenten blir vilseledd och där felaktiga uppgifter resulterar i att konsumenten 

genomför en affärstransaktion denna annars inte skulle ha genomfört.49 Direktivet som sådant 

är även avsett att skydda det kollektiva ekonomiska intresset hos konsumenter.50 

 

Undersökningar som har genomförts inom EU har vidare konkretiserat behovet av ett 

enhälligt konsumentskydd över gränserna. 68 % av tillfrågade konsumenter i en undersökning 

angav att dem upplever en osäkerhet kring att konsumera varor och tjänster över 

landsgränserna, där en sämre konsumentskyddslagstiftning påtalades vara den främsta 

anledningen till en upplevd osäkerhet.51  

 

3.2.1	  Genomsnittskonsumenten	  	  

Ett begrepp som är av särskilt intresse i frågan om konsumentskyddet inom EU och även 

konsumentpolitiken inom EU är genomsnittskonsumenten. Där en bedömning om huruvida en 

affärsmetod är att anse som otillbörlig bedöms utifrån om affärsmetoden kommer att resultera 

i en snedvridning av ett ekonomiskt beteende hos genomsnittskonsumenten, som utgör den 

målgrupp affärsmetoden riktar sig till eller den målgrupp som nås av affärsmetoden. 

                                                                                                                                                   
46 Sammanfattning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=uriserv:l32011  
47 Direktiv 2005/29/EG, skäl 2.   
48 Europeiska Kommissionen, COM (2013) 138 final, s. 3. 
49 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 14, 198.  
50 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 15. 
51 Europeiska Kommissionen, COM (2003) 356 final, s. 4. 
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Genomsnittskonsumenten kan även utgöra en genomsnittlig gruppmedlem, för det fall 

affärsmetoden riktar sig till en särskild konsumentgrupp. Genomsnittskonsumenten utgör en 

måttstock, för att bedöma huruvida en affärsmetod är att anse som otillbörlig och vilseledande 

i enlighet med artikel 6 och 7, i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Artikel 6 är av 

särskilt intresse i denna uppsats, eftersom den berör uppförandekoder och 

genomsnittskonsumenten är av väsentlig betydelse för tillämpningen av direktivet. 52 

 

I sin praxis har EU-domstolen fastslagit att en bedömning och definition av 

genomsnittskonsumenten utgår ifrån sådana förväntningar som en normalt informerad, 

upplyst och skäligen uppmärksam konsument kan förmodas ha. 53  Något som 

uppmärksammades var att bedömningsnormen skiftade bland medlemsländerna avseende 

definitionen av genomsnittskonsumenten och EU-domstolens uttalande i frågan har därav 

varit av väsentlig betydelse. Definitionen av genomsnittskonsumenten är inte ett statiskt 

begrepp, utan bedömningen görs utifrån de särskilda omständigheterna i ett enskilt fall, där 

faktorer såsom varan och tjänstens art, vilket språk som förekommer i marknadsföringen, 

målgruppen marknadsföringen riktar sig till, sammantaget sätter ramen för hur begreppet 

genomsnittskonsumenten ska definieras i varje enskilt fall. För det fall en produkt 

marknadsförs från en näringsidkare gentemot hela konsumentkollektivet, kommer 

genomsnittskonsumenten att tas ur detta kollektiv. För det fall en produkt marknadsförs mot 

ett särskilt medlemsland, kommer måttstocken för en definition av genomsnittskonsumenten 

vara genomsnittskonsumenten i detta land. Något som kan liknas med, för det fall en produkt 

marknadsförs gentemot en särskild målgrupp, då utgör den specifika målgruppen en måttstock 

för definitionen av genomsnittskonsumenten. När en affärsmetod är att anse som högst 

otillbörlig och att den otillbörliga affärsmetoden kan komma att påverka konsumenters 

ekonomiska beteende, frånsett den målgrupp marknadsföringen riktar sig mot, är en 

identifiering av genomsnittskonsumenten inte nödvändig.54   

 

När målgruppen som är aktuell i den specifika frågan har fastställts åligger det sedan 

domstolen att ta ställning till vilka förväntningar som kan åläggas en genomsnittskonsument i 

den specifika gruppen, där kulturella, språklig och sociala faktorer är av betydelse. Ansvaret 

                                                
52 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 200. 
53 Begreppet genomsnittskonsumenten tillkom i mål C-210-96 Gut Springenheide GmbH och Rudolf Tusky v 
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung, REG 
1998 ECR I-4657, Direktiv 2005/29/EG, skäl 18. 
54 Svensson, C-A., Praktisk marknadsrätt s. 125.     
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att fastställa vilken målgrupp och de förväntningar som kan ställas på 

genomsnittskonsumenten i den specifika gruppen, läggs på medlemsstaternas egna nationella 

domstolar och myndigheter. Behörig domstol i mål rörande marknadsstörningsavgift, 46 a § 

MFL, som kan komma att aktualiseras för det fall en näringsidkares marknadsföring är att 

anse som vilseledande i enlighet med 9 § MFL, är patent- och marknadsdomstolen, vilket 

utgör en domstol som är en del av Stockholms tingsrätt.55 De nationella domstolarna och 

myndigheterna bör vid denna bedömning iaktta EU-domstolens rättspraxis vid fastställandet 

av en typisk reaktion hos en genomsnittskonsument, för det särskilda fallet i fråga.56      
 
 
3.2.1.1	  Genomsnittskonsumenten	  enligt	  svensk	  marknadsrätt	  	  	  	  

Genomsnittskonsumenten som måttstock, är inte en ny företeelse enligt svensk marknadsrätt. 

Redan i utredningsbetänkandet om otillbörlig konkurrens (SOU 1966:71) som 1970 års lag 

om otillbörlig marknadsföring låg till grund för, ansågs i frågan huruvida en 

marknadsföringsåtgärd ägnade att påverka utbud och efterfrågan hos en vara eller en tjänst, att 

det var väsentligt att beakta frågan utifrån den krets av adressater framställning var riktad till. 

För det fall en marknadsföringsåtgärd var avsedd att riktas till allmänheten var det 

betydelsefullt att beakta reaktionen hos en genomsnittskonsument med erfarenhet, sakkunskap 

och fattningsförmåga av normalgraden. Det framgår vidare av utredningen att det var det 

helhetsintryck som en genomsnittskonsument fick vid en tämligen ytlig genomläsning av en 

framställning som skulle beaktas, och inte det intryck genomsnittskonsumenten erhöll efter en 

skäligen noggrann analys och genomläsning. Något som vidare framgår av propositionen till 

1970 års lag om otillbörlig marknadsföring, är att det vid fråga om ett vilseledande av 

konsumenter i reklam och marknadskommunikation som var riktad till allmänheten, borde 

konsumentens helhetsintryck beaktas utifrån en förhållandevis översiktlig genomläsning av 

framställningen, vilka utgör uttalanden som även har kommit att vara grundläggande i 

efterkommande förarbeten till lagen och som även har refererats till i rättspraxis.57 

 

Det framgår vidare av EU-domstolens praxis, att ett ordagrant återgivande av en bestämmelse 

i ett direktiv i nationell lag inte är en nödvändighet för att medlemsstaten ska anses ha gjort ett 

korrekt genomförande av ett direktiv. Förutsatt att det finns en rättslig ram på en nationell 

nivå, som kan säkerställa direktivets fullständiga tillämpning på ett precist och klart sätt. 

                                                
55 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 201-202, Marknadsföringslag (SFS 2008:486) 46 a § p.3.  
56 Direktiv 2005/29/EG, skäl 18. 
57 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 203. 
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Marknadsdomstolen, likt EU-domstolen, utgår i sin praxis vid bedömningen om en 

marknadsföringsåtgärd är att anse som vilseledande, ifrån en måttstock som överensstämmer 

med den måttstock om genomsnittskonsumenten som utvecklats av EU-domstolen. Begreppet 

genomsnittskonsumenten har vidare varit av särskilt intresse i dels EU-domstolens och dels 

Marknadsdomstolen praxis, särskilt i frågor rörande vilseledande affärsmetoder och 

marknadsföring, vilket kommer att beröras mer ingående i avsnitt 3.3 om uppförandekoder 

inom det europeiska konsumentskyddet.58            

 

3.3	  Uppförandekoder	  inom	  det	  europeiska	  konsumentskyddet	  	  	  

I direktivet om otillbörliga affärsmetoder utgör genomsnittskonsumenten en måttstock för 

huruvida en affärsmetod är att anse som en otillbörligt vilseledande affärsmetod enligt artikel 

6 som rör vilseledande handlingar. Av särskilt intresse i frågan är artikel 6.2b som behandlar 

en näringsidkares underlåtenhet att fullfölja åtaganden i en antagen uppförandekod.59 Såsom 

behandlades i avsnittet ovan så utgör inte genomsnittskonsumenten ett statiskt begrepp, utan 

är ett begrepp som definieras utifrån särskilda omständigheter i den specifika frågan. 

Genomsnittskonsumenten är således ett begrepp som är av vägledning och särskild betydelse 

vid ett utredande av huruvida den europeiska konsumenten har blivit utsatt för vilseledande 

handlande från en näringsidkares sida eller när näringsidkaren har underlåtit att fullfölja 

fastställda åtaganden enligt en uppförandekod.  

 

Med hänsyn till att den information som tillhandahålls i en uppförandekod kan anses vara av 

sådan art, med anledning av det tillämpade språket och tillhandahållna informationen att den 

avsedda mottagarkretsen, adressaterna, får anses vara allmänheten och inte en särskilt sårbar 

målgrupp, såsom exempelvis barn, eftersom uppförandekoder innehåller sådan information, 

som inte kan anses vara riktad eller avsedd för exempelvis barn. Genomsnittskonsumenten 

kan därför definieras i enlighet med den beskrivning som görs i direktivets ingress (skäl 18). 

Genomsnittskonsumenten beskrivs där, som en välorienterad och relativt omsorgsfull person 

som är upplyst och skäligen uppmärksam. Det framgår vidare av direktivet att konsumenten 

enligt denna definition är att anse som kapabel till att vanligtvis fatta egna köpbeslut, under 

förutsättning att denne inte blir vilseledd. Det förutsätts även att konsumenten kan 

genomskåda överdrifter och allmänt lovprisande kringuppgifter, och att konsumenten kan ta 

                                                
58 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 204. 
59 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 200. 
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sådan information med en nypa salt, något som är av särskilt intresse här eftersom en del 

författare inom ämnet för uppförandekoder, menar på att företagens uppförandekoder utgör ett 

marknadsföringsknep på grund av att formuleringarna hålls väldigt vidsträckta, och att det 

därav blir svårt att förutsäga vad som egentligen avses i uppförandekoden. 

Uppförandekoderna faller då s.a.s. mellan stolarna och kan möjligtvis inte angripas enligt 

artikel 6.2 b i) i direktivet om vilseledande affärsmetoder, eftersom åtagandet då är att anse 

som en målsättning och inte är ett fast och kontrollerbart åtagande.  

 

Läsaren kan i Bilaga 1 ta del av en uppförandekod som har införts i syfte att exemplifiera 

innehållet i en uppförandekod, med syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för de 

olika delar en uppförandekod kan innehålla, läsaren uppmanas att ta del av denna 

uppförandekod.  

 

3.4	  Diskussion	  
Uppförandekoder som kommer till uttryck i företagens dokument och som konsumenter kan 

ta del av på företagens hemsidor, utgör såsom tidigare påtalats dokument där företagen 

framför sitt ställningstagande i etiska, sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor.  

 

Direktiven i fråga (direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 

2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam) som är avsedda att säkerställa ett 

bättre konsumentskydd på den inre marknaden infördes för att avlägsna sådana nationella 

bestämmelser som begränsar möjligheten för konsumenter och näringsidkare att nyttja 

unionsrättens friheter, och medförde att uppförandekoder kom att införas i svensk 

marknadsrättslig lagstiftning.  

 

Området för reklam och marknadskommunikation har vidare utgjort ett område där 

medlemsländerna haft skilda bestämmelser. Juridiska skillnader inom området för 

marknadskommunikation och reklam mellan medlemsländerna har utgjort en försvårande 

faktor för näringsidkare att saluföra varor och tjänster, och bidragit till en osäkerhet för 

konsumenter att konsumera varor och tjänster över landsgränserna, något som vidare hämmar 

en ekonomisk tillväxt inom unionen. Med utgångspunkt i denna information har 

överensstämmande och liknande regler inom detta område varit av betydelse för att stimulera 

den ekonomiska tillväxten inom unionen och för att säkerställa ett enhälligt konsumentskydd 
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över landsgränserna. En reglering av uppförandekoder inom det marknadsrättsliga området, 

genom införandet av uppförandekoder i direktiven, är av väsentlig betydelse, eftersom de i 

dag bland majoriteten av såväl svenska som utländska företag, små som stora, utgör en 

självklarhet snarare än ett undantag. För uppförandekoder som instrument, som kännetecknas 

av juridisk frivillighet, har ett införande av uppförandekoder i direktiven och därav i svensk 

marknadsrättslig lagstiftning, varit betydelsefullt för att säkerställa ett högt konsumentskydd 

och samtidigt för att tydliggöra för företag vad som är juridiskt gällande vid 

marknadskommunikation av varor och tjänster inom unionen. 

 

Med hänvisning till Postnords årliga undersökning, sker det en kontinuerlig ökning i tillväxt 

av e-handeln, vilket utgör ett av de fora där konsumenter kommer i kontakt med, och 

exponeras för uppförandekoder. Ett tydliggörande av uppförandekoders rättsliga status är av 

väsentlig betydelse, eftersom de har kommit att bli ett frekvent använt verktyg bland företag, 

inte ska utgöra ett instrument där företag kan kommunicera skilda åtaganden som de sedan 

väljer att inte fullfölja. Åtaganden som dock för konsumenter har varit av betydelse vid en 

köpsituation och påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och 

resulterat i en affärstransaktion denna annars inte skulle ha genomfört.  

 

När företaget inte fullföljer åtaganden enligt sin uppförandekod, och därför vilseleder 

konsumenten genom att tillhandahålla felaktiga uppgifter, är ett säkerställande av kodernas 

rättsliga status av betydelse för att eliminera sådana ageranden som skadar konsumenters 

ekonomiska intresse, eftersom företagets agerande resulterar i en oförtjänt nytta och att 

företaget får en ekonomisk fördel, genom att utnyttja det engagemang som konsumenter visar 

för sociala, etiska eller miljörelaterade frågor, genom att kommunicerar en etisk image som 

varan och tjänsten egentligen saknar.    
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Del	  IV	  
Denna del avser att ge läsaren en fördjupad förståelse för uppförandekoders rättsliga status 

inom svensk marknadsrätt. Uppförandekoders juridiska bäring inom dels 

marknadsföringslagen och dels inom speciallagstiftningar kommer att behandlas. Artiklar i 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder och i direktivet om vilseledande och jämförande 

reklam kommer även att bearbetas. 

 
 
4.	  Uppförandekoders	  juridiska	  bäring	  inom	  marknadsrätten	  
Läsaren kan ta del av definitionen av uppförandekoder enligt direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder (artikel 2f) i kapitel 2 i uppsatsen. Definitionen är genom 

harmoniseringen av direktivet i svensk lagstiftning, tillämpbar inom svensk marknadsrätt. 

Nedan följer en inledning till det som kom att aktualisera uppförandekoder i den juridiska 

debatten.  

 

4.1	  Inledning	  

Skandalen kring energibolaget Enron och konsultbolaget Arthur Andersen blev under början 

på 2000-talet föremål för den diskussion kring uppförandekoder som aktualiserades i 

samhällsdebatten. Problematiken i debatten var inte en fråga kring huruvida Enron hade en 

väl utarbetad uppförandekod, någonting bolaget hade, utan det faktum att Enron inte följde de 

åtaganden företaget frivilligt hade fastställt i sin uppförandekod. Intressenters trovärdighet till 

företaget raserade och det riktades stor kritik mot Enron.60  

 

Den intresserade läsaren funderar säkerligen kring, huruvida det var en nödvändighet för 

Enron att ha en uppförandekod som var tillgänglig för allmänheten. Om företaget istället hade 

kunnat undvika att kommunicera ett sådant dokument och därav inte behövt bryta mot några 

utfästelser, om företaget istället undvek att ge några löften. En sådan möjlighet torde dock 

vara väldigt liten. Företag förväntas från intressenters sida, såsom exempelvis från investerare 

men även från analytiker, att ha en värdegrund och en uppförandekod, eftersom intressenter 

söker denna form av dokument. En avsaknad av sådana dokument skapar istället ett oseriöst 

intryck av ett företag. Det förefaller därför, som att det är bättre för ett företag att ha en 

                                                
60Borglund, T & De Geer, H & Hallvarsson M, Värdeskapande CSR- Hur företag tar socialt ansvar, 2009 s. 17. 
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uppförandekod, än en avsaknad av sådana dokument och att ett företag efter bästa förmåga 

försöker fullfölja sina utfästelser.61       

 

Marknadsföringslagstiftningen (SFS 2008:486) reglerar reklam och andra 

marknadsföringsåtgärder näringsidkare riktar mot konsumenter. Det är denna lagstiftning som 

är av särskilt intresse i uppsatsen, men även speciallagstiftningar inom det marknadsrättsliga 

området såsom, lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2009:1 

079) om tjänster på den inre marknaden och lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om 

tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, vilka kommer att behandlas med anledning 

av att uppförandekoder har införts i dessa speciallagstiftningar. 

 

Uppförandekoder infördes i svensk marknadsföringslagstiftning efter ett 

fullharmoniseringsdirektiv från EU, direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Lagen trädde i 

kraft i juli år 2008. Ur ett EU-perspektiv, har direktivet fyllt en viktig funktion för att 

undanröja rättsliga hinder som försvårar den fria rörligheten av varor och tjänster inom den 

Europeiska unionen. Direktivet har vidare syftat till att bidra till ett enhetligt konsumentskydd 

över handelsgränserna.62 Såsom påtalats i tidigare avsnitt så utgör produktion av reklam och 

marknadsföring en form av tjänst och innefattas därav av den fria rörligheten inom EU63.      

 
Något annat som har påtalats i tidigare avsnitt, är det faktum att uppförandekoder 

kännetecknas för juridisk frivillighet. Företag har i den bemärkelsen ingen juridisk skyldighet 

att anta en uppförandekod. Något som dock skiljer uppförandekoder inom marknadsrätten 

från den rättsliga status uppförandekoder exempelvis kan ha inom det rättsförhållande som rör 

företag emellan (B2B). Genom direktivets införlivande i svensk marknadsrättslig lagstiftning, 

så kan rättsliga åtgärder tillgripas för det fall ett företag inte fullbordar sina åtaganden enligt 

sin uppförandekod, något som kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 4.5.  

 

	  

 

                                                
61Borglund, T & De Geer, H & Hallvarsson M, Värdeskapande CSR- Hur företag tar socialt ansvar, 2009 s. 17-     
18.  
62Svensson, C-A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 41. 
63 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.23. 
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4.2	  Europeiska	  direktiv	  

Det finns två stycken direktiv som är av särskilt intresse i denna uppsats, dels direktiv 

2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och dels direktiv 2006/114/EG om vilseledande 

och jämförande reklam. Direktiv utgör enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) rättsakter som är bindande för medlemsstaterna, avseende det ändamål som 

ska uppnås. Det lämnas därefter till medlemsländerna att avgöra vilket tillvägagångssätt och 

vilken form medlemsstaterna ska tillämpa vid genomförandet.64 Direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder utgör ett fullharmoniseringsdirektiv, medlemsstaterna får därför vid 

tillämpningen av direktivet i sin lagstiftning varken överskrida eller underskrida den 

skyddsnivå som avses av bestämmelserna. Medlemsstaterna kan därav inte bibehålla och 

införa regler som avviker från direktivet. 65 Direktivet utgör vidare ett 

fullharmoniseringsdirektiv med anledning av att medlemsstaternas 

marknadsföringslagstiftning har skilt sig avsevärt, något som resulterat i att det skapats 

handelshinder inom unionen. Även direktivet om vilseledande och jämförande reklam har i 

huvudsak avseende den del av direktivet som rör jämförande reklam en karaktär av 

fullharmonisering, vilket utgör den del av direktivet som är av intresse i uppsatsen.66  

 

Nationella regler som försvårar eller förbjuder marknadsföring som är av sådan utformning att 

den bör tillåtas, är ur ett unionsrättsligt perspektiv icke önskvärt. Inom den Europeiska 

unionen är inte målsättningen att skapa en fullkomligt likartad marknadsföringslagstiftning, 

dock att marknadsföringslagstiftningen inom unionen ska samstämma till den grad att det 

möjliggör för företag att marknadsföra varor och tjänster på ett likartat sätt inom 

medlemsstaterna. 67  

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder utgör det EU-direktiv som är av störst väsentlighet 

inom området för marknadsföring och direktivet om vilseledande och jämförande reklam 

utgör det andra mest centrala direktiv. Båda direktiven regleras i 2008 års 

marknadsföringslagstiftning.68 I direktiven går det att identifiera en bristande synkronisering i 

tillämpad terminologi, där affärsmetoder är det begrepp som används i direktivet om 

                                                
64 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEU-fördraget), kapitel 2 artikel 288. 
65 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 4. 
66 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.27.  
67 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.24. 
68 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 8. 
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otillbörliga affärsmetoder medan reklam är den terminologi som används i direktivet om 

vilseledande och jämförande reklam.69 

 

4.2.1	  Direktiv	  2005/29/EG	  om	  otillbörliga	  affärsmetoder	  

Målsättningen med direktivet om otillbörliga affärsmetoder är att åstadkomma en 

marknadsrättslig reglering som är harmoniserad inom hela unionen. Redan i Grönboken om 

affärskommunikation på den inre marknaden (KOM[1996]192) som presenterades i början på 

1990-talet, konkretiserades det i utredningen att de omfattande skillnader inom 

medlemsstaternas marknadsföringslagstiftning, hindrar den fria rörligheten av varor och 

tjänster inom den Europeiska unionen.70 

 

Affärsmetoder är ett begrepp som är av stor väsentlighet i detta direktiv. Begreppet har en 

bred definition, och omfattar all kommersiell kommunikation och annonsering till konsument 

som sker i anslutning till försäljning, marknadsföring eller leverans. 71  Räckvidden för 

direktivet är begränsad till sådana otillbörliga affärsmetoder där konsumenters ekonomiska 

intresse skadas.72 

 
Modellen nedan är lånad och utgör en illustration över hur direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder är uppbyggt.73 
 
 

 

 

Direktivets generalklausul ersätter medlemsstaternas egna generalklausuler och rättspraxis 

och innebär ett allmänt förbud mot otillbörliga affärsmetoder.74  
                                                
69 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.27.	  
70 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 9, 8. 
71 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 2 d). 
72 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 1. 
73 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 12.  
Hänvisningen till artiklarna och bilagan i modellen utgör mina egna tillägg.   
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Uppförandekoder regleras i avsnitt 1 som behandlar vilseledande affärsmetoder och faller in 

under artikel 6, p. 2b) som behandlar vilseledande handlingar. Artikel 10 i direktivet 

behandlar även uppförandekoder i förhållande till kodutfärdare. Uppförandekoder regleras 

vidare i direktivets bilaga 1, p. 1) och p. 2) som behandlar vilseledande affärsmetoder. 

Bilaga 1 kännetecknas för att vara en svart lista över sådana affärsmetoder som under alla 

omständigheter är att anse som otillbörliga. 

 

Uppförandekoder har av tradition i en del medlemsstater av näringsidkare används som 

normer och standarder som kompletterar lagstiftningen. EU kommissionen framhåller i 

förslaget till direktivet att uppförandekoder kan användas för att på ett mer detaljerat sätt 

beskriva lagstiftningsinstrumentens tillämpning, men även användas på områden där särskilda 

rättsliga krav saknas. Vidare anför kommissionen att uppförandekoder som har giltighet i hela 

Europeiska unionen kan generera konvergens avseende förväntning på god yrkessed och 

därav ytterligare minska handelshinder på den inre marknaden, under förutsättning att det går 

att säkerställa att uppförandekoderna inte begränsar, förhindrar eller bidrar till en negativ 

påverkan på konkurrensen. Kommissionen framhåller även att uppförandekoder fyller ett 

mervärde genom att utgöra ett verktyg för näringsidkarna att på ett effektivt sätt tillämpa de 

principer som finns i direktivet i näringsidkarnas dagliga arbete.75   

 

Kodutfärdare är ett annat centralt begrepp i direktivet och definieras i artikel 2 i) som 

 

”det organ, vilket även kan vara en näringsidkare eller en grupp av näringsidkare, som 

ansvarar för att utforma och se över en uppförandekod och/eller som ansvarar för att 

övervaka att koden efterlevs av dem som förbundit sig att iaktta den.”76 

 

Kodutfärdare ska utföra kontroller på gemenskapsnivå eller på nationell nivå. Kontrollen 

syftar till att otillbörliga affärsmetoder undanröjs och ska därför uppmuntras av 

medlemsstaterna. Kontrollen är även betydelsefull ur den bemärkelsen att uppförandekoder 

kan medföra att rättsliga och administrativa åtgärder inte behöver tillgripas, dock medför inte 

                                                                                                                                                   
74 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 11. 
75 KOM (2003) 356 slutlig, s. 15-16.    
76 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 2 i). 
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en användning av ett kontrollorgan att rätten till förvaltningsåtgärder eller rättsliga åtgärder 

förverkas enligt artikel 11 i direktivet.77   

I direktivets artikel 17 framhåller kommissionen att medlemsstaterna ska uppmuntra 

kodutfärdare och näringsidkare att informera konsumenter om den uppförandekod som de har 

åtagit sig att följa.  

 

4.2.1.1	  Vilseledande	  handlingar	  

Vid bedömningen av huruvida en affärsmetod är att anses som vilseledande enligt artikel 6 i 

direktivet ska agerandet genomgå ett transaktionstest, som ska få ett positivt utfall. 

Transaktionstestet skall styrka att affärsmetoden innebär, eller med stor sannolikhet kommer 

att resultera i en snedvridning av ett ekonomiskt beteende hos genomsnittskonsumenten i den 

målgrupp som affärsmetoden riktar sig till, eller genomsnittskonsumenten i den målgrupp 

som nås av affärsmetoden.78     

 

Artikel 5.4 a) i direktivet ger uttryck för en presumtionsregel som föreskriver att sådana 

förfaranden som är vilseledande enligt artikel 6 alltid ska presumeras vara otillbörliga.79  

 

I artikel 6 uttrycks följande: 

”En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den inbegriper oriktig information och 

således är falsk eller om den på något sätt, även genom den allmänna utformningen – även 

om informationen är korrekt i sak – vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda 

genomsnittskonsumenten i ett eller flera av följande avseenden, samt i endera faller medför 

eller sannolikt kommer att medföra att denne fattar ett affärsbeslut som han annars inte skulle 

ha fattat: 

 

2. b) Underlåtenhet från näringsidkarens sida att fullgöra åtaganden i uppförandekoder som 

näringsidkaren åtagit sig att följa, om  

 

i) åtagandet inte utgör en målsättning utan är fast och kan kontrolleras, 

 och  

ii) näringsidkaren inom ramen för en affärsmetod anger att han måste följa koden.” 

                                                
77 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, skäl 20, artikel 10, Prop. 2007/08:115 s. 75.  
78 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 12. 
79 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 5.4 a). 
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De kriterier som fastställs i punkterna i) och ii) syftar till att avgöra när ett handlande från en 

näringsidkares sida i förhållande till en uppställd uppförandekod kan anses påverka 

konsumenten vid ett affärsbeslut. Bestämmelsen omfattar dels nationella och dels EU-

täckande uppförandekoder. Vid en bedömning av huruvida en uppförandekod påverkar 

konsumentens ekonomiska beteende är det endast de delar av en uppförandekod som på ett 

avsevärt sätt kan påverka, eller med stor sannolikhet kommer att påverka ett ekonomiskt 

beteende hos en konsument i relation till en produkt som ska beaktas. Sådant som 

anständighet, smak och socialt ansvar omfattas därför inte av direktivet, under förutsättning 

att näringsidkaren i sin marknadsföring av produkter och tjänster inte gör en koppling mellan 

sina produkter och tjänster och vidtagande handlingar på dessa områden.80  

 

Avseende vilseledande handlingar är det inte en nödvändighet att det har skett ett faktiskt 

vilseledande av en konsument för att ett vilseledande ur ett rättsligt perspektiv ska 

aktualiseras. Det som är av intresse är istället att utelämnandet eller framställningen har ägnat 

att vilseleda, under förutsättning att vilseledandet har en kommersiell effekt, s.a.s. syftat till 

att påverka en produkts efterfrågan. Vidare behöver det heller inte styrkas att vilseledandet 

har resulterat i en ekonomisk förlust för konsumenten. 81 Likt direktivets övriga artiklar är det 

enligt artikel 6 en nödvändighet för att det ska vara fråga om ett vilseledande, att vilseledandet 

”medför eller med stor sannolikhet kommer att medföra att en konsument fattar ett 

affärsbeslut denne annars inte skulle ha fattat.” 82 Bevisbördan för en affärsmetods 

otillbörlighet ligger hos den klagande.83 

 

4.2.1.2	  Svarta	  listan	  

Bilaga 1, även benämnd som den svarta listan utgör en lista bestående av förfaranden som 

under alla omständigheter är att anse som otillbörliga. Punkterna 1-23 i listan representerar 

förfaranden som är att anse som vilseledande och punkterna 24-31 utgör förfaranden som är 

att anse som aggressiva affärsmetoder. Någonting som avsevärt skiljer den svarta listan från 

samtliga artiklar i direktivet är att dessa förfaranden inte behöver genomgå ett transaktionstest 

utan är per se alltid att anse som otillbörliga.84  

                                                
80 KOM (2003) 356 slutlig, s. 15.   
81 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 231. 
82 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 235, 236. 
83 KOM (2003) 356 slutlig, s. 15.   
84 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 12.  
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Uppförandekoder kommer till uttryck i bilagans p. 1 och 2, där p.1 behandlar situationen när 

en näringsidkare uppger att den har tecknat en uppförandekod och detta inte stämmer. Punkt 2 

reglerar det fall där en näringsidkare uppger att ett offentligt eller annat organ har godkänt en 

uppförandekod och detta inte är fallet.85  

 

4.2.2	  Direktiv	  2006/114/EG	  om	  vilseledande	  och	  jämförande	  reklam	  	  

Uppförandekoder kommer till uttryck i artikel 4 a) i direktivet om vilseledande och 

jämförande reklam. Artikeln understryker att jämförande reklam är tillåten, under 

förutsättning att förfarandet inte klassificeras som ett vilseledande enligt artikel 6 i direktivet 

om vilseledande affärsmetoder.  

 

De bestämmelser i direktivet som behandlar jämförande reklam har som tidigare påtalats en 

fullharmoniseringskaraktär. Dessa bestämmelser har därav harmoniserats i svensk 

marknadsföringslag och regleras i lagens 18 § som understryker att jämförande reklam inte 

ska vara vilseledande enligt p. 1.  

 

4.3	  Svensk	  marknadsrättslig	  lagstiftning	  

Såsom påtalats tidigare så utgör en vidareutveckling och ett upprätthållande av den inre 

marknaden ett av Europeiska unionens mest centrala mål. Fri rörlighet av varor och tjänster är 

en förutsättning för ett upprätthållande och vidareutveckling av den inre marknaden. I den fria 

rörligheten är det inbegripet ett förbud mot handelshinder. Handelshinder kommer exempelvis 

till uttryck i form av nationella bestämmelser som förbjuder säljfrämjande åtgärder eller 

reklam av varor och tjänster. En mer enhetlig marknadsföringsrätt inom den Europeiska 

unionen har varit något som eftersträvats med anledning av att medlemsstaternas lagstiftning 

har medfört handelshinder. Lagharmonisering genom utarbetande av direktiv har på 

unionsrättslig nivå utgjort en metod för att skapa en mer enhetlig lagstiftning mellan 

medlemsstaterna inom det marknadsrättsliga området. För Sveriges del har det inneburit ett 

införande av en ny marknadsföringslagstiftning, som utgör en fullharmonisering av direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder.86  

 

                                                
85 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, bilaga 1. 
86 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.23, 25.  
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Marknadsföringslagstiftningen utgör den lag i svensk rätt som reglerar olika former av 

marknadsföring och reklam. Denna lagstiftning är av stor väsentlighet i uppsatsen och 

uppförandekoders förhållande till marknadsföringslagstiftningen kommer att behandlas mer 

ingående i avsnitt 4.3.1. 

 

Uppförandekoder har införts i följande svenska marknadsrättsliga lagstiftningar, såsom 

marknadsföringslagen och vissa speciallagstiftningar som behandlas i avsnitt 4.3.2-4.3.4. 

 

4.3.1	  Marknadsföringslagstiftningen	  

Sedan 1970-talet har lagstiftare för svensk marknadsföringslagstiftning värnat om ett högt 

konsumentskydd, något som samstämmer med det konsumentskydd som avses i direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder.87 I svensk lagstiftning så är begreppet marknadsföring väldigt 

inarbetat och lagstiftaren har valt att fortsätta tillämpa begreppet istället för att använda 

termen affärsmetod som är det begrepp som förekommer i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder. Svenska lagstiftaren har dock gjort ett tillägg så att begreppet även omfattar 

efterköpssituationer.88 

 

Uppförandekoder regleras i marknadsföringslagens 10 § p. 9, som ger uttryck för vilseledande 

handlingar artikel 6, enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Paragrafen reglerar 

förbud mot vilseledande marknadsföring.  

 

”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller 

andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon 

annans näringsverksamhet. 

Första stycket gäller särskilt framställningar som rör 

9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder.”89     

 

För att fastställa huruvida en affärsmetod är att anse som otillbörlig genomförs ett 

transaktionstest enligt marknadsföringslagen, som avgör huruvida affärsmetoden kan 

sanktioneras. Transaktionstestet görs med avsikt att ta reda på hur genomsnittskonsumenten 

                                                
87 Bernitz, U., svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.32. 
88 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 194,196. 
89 Marknadsföringslagen (SFS 2008:486)  
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uppfattas eller påverkas av en affärsmetod. Vid tillämpningen av transaktionstestet för 

vilseledande marknadsföring klassificeras sådan marknadsföring som faktiskt påverkar eller 

med sannolikhet påverkar förmågan hos mottagaren att fatta ett välgrundat affärsbeslut som 

otillbörlig och kan därmed sanktioneras och förbjudas, något som även kommer till uttryck i 

lagens 8 § 1 st. som reglerar vilseledande marknadsföring.90  

 

Regleringen av uppförandekoder i direktivets bilaga 1 kommer till uttryck i 

marknadsföringslagens 8 § 2 st., som påtalar att de förfaranden som uttrycks i direktivets 

bilaga 1 vid alla omständigheter är att anse som otillbörliga.  

 

Direktivet om vilseledande och jämförande reklam kommer till uttryck i lagens 18 § p. 1, där 

det föreskrivs att en näringsidkare direkt eller indirekt i sin reklam endast får peka ut en 

näringsidkares produkt eller en näringsidkare under förutsättning att jämförelsen inte är 

vilseledande, något som regleras i lagens 10 § och som även är den paragraf som reglerar 

uppförandekoder. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av hur uppförandekoder har reglerats i speciallagstiftningar 

inom svensk marknadsrätt. 

 

4.3.2	  Distans-‐	  och	  hemförsäljningslagen	  

Uppförandekoder regleras i lagens 2 kap. 2 § p. 13, i lag (2005:59) om distansavtal och avtal 

utanför affärslokaler. Lagen föreskriver att näringsidkaren ska informera konsumenten om 

uppförandekoder som näringsidkaren har åtagit och på vilket sätt konsumenten kan ta del av 

uppförandekoden, sådan information ska tillhandahållas före ett avtal ingås. 

 

4.3.3	  Lag	  om	  tjänster	  på	  den	  inre	  marknaden	  

I lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, 17 § p. 3 och p. 4 regleras 

uppförandekoder. Lagens 17§ p.3 föreskriver att, för det fall en tjänstemottagare91 begär det 

                                                
90 Ny Juridik, Den nya marknadsföringslagen 2:08, s. 15. 
91 Definieras i 4 § st. som ” en fysisk person som är medborgare i ett land inom EES eller som genom 
unionsrätten har motsvarande rättigheter eller juridisk person som är etablerad i ett land inom EES och som 
använder eller avser att använda en tjänst.”   
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så ska en tjänsteleverantör 92  lämna information om den uppförandekod som 

tjänsteleverantören åtagit sig att följa och hur tjänstemottagaren kan ta del av informationen 

elektroniskt. Lagens 17 § p.4 föreskriver att en tjänsteleverantör ska tillhandahålla en 

tjänstemottagare information om att tjänsteleverantör har åtagit sig att följa en uppförandekod. 

Tjänsteleverantören ska även tillhandahålla tjänstemottagaren en möjlighet till tvistlösning 

utanför domstol och informera tjänstemottagaren om innebörden av sådan tvistlösning. 

 

4.3.4	   Lag	   om	   konsumentskydd	   vid	   avtal	   om	   tidsdelat	   boende	   eller	   långfristig	  

semesterprodukt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  

lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig 

semesterprodukt, regleras uppförandekoder i 2 kap. 3 § p. 7. I denna paragraf föreskrivs det 

att näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal ingås, ska tillhandahålla konsumenten 

information om åtagna uppförandekoder och en beskrivning av avtalet som ska vara 

kortfattad.	  	  

 

4.4	  Uppförandekoders	  juridiska	  bäring	  och	  tillämpning	  	   	  

Definitionen av uppförandekoder som tillämpas i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 

artikel 2 f) framhåller att en uppförandekod karaktäriseras för att vara en uppsättning regler 

eller en överenskommelse om hur en näringsidkare som åtagit en uppförandekod ska förhålla 

sig till en eller flera angivna affärsmetoder inom en eller flera branscher. Det som 

kännetecknar uppförandekoder och som även stadgas i samma artikel, är att uppförandekoder 

inte kommer till uttryck eller föreskrivs i medlemsstaternas författningar eller lagar, utan ger 

uttryck för näringslivets egenåtgärder. 

 

Uppförandekoders juridiska bäring inom marknadsrätten skiljer sig från kodernas rättsliga 

status inom andra rättsområden. Detta med anledning av att uppförandekoder genom 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om vilseledande och jämförande 

reklam har harmoniserats i svensk marknadsrättslig lagstiftning såsom marknadsföringslagen 

men även speciallagstiftningar på området. Harmoniseringen av direktivet och därav även 

uppförandekoder har givit koderna en rättslig status som gör det lättare att vidta åtgärder när 

en näringsidkare bryter mot sin uppställda uppförandekod enligt 10 § p. 9 MFL, något som 
                                                
92 Definieras i 4 § 7 st. som ” en fysisk person som är medborgare i ett land inom EES eller juridisk person som 
är etablerad i ett land inom EES eller juridisk person som är etablerad i ett land inom EES och vilken i sin 
näringsverksamhet erbjuder eller tillhandahåller en tjänst.”      
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kommer att behandlas i avsnitt 4.5. Införandet av uppförandekoder i 

marknadsföringslagstiftningen kan anses ge uttryck för att uppförandekoder får en rättslig 

status som tidigare saknats. Detta eftersom koderna har kännetecknats för frivillighet både 

avseende tillämpning och efterlevnad, något som exempelvis kommit till uttryck i OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag som uttrycker att, ” företagens efterlevnad av riktlinjerna 

är frivillig och kan inte göras gällande rättligt.”93 Något som alltså har ändrats genom 

fullharmoniseringsdirektivet.       

Med anledning av att uppförandekoder finns upptagna i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder som marknadsföringslagstiftningen hänvisar till, har kodernas rättsliga status 

skärpts ytterligare då ett förfarande som omfattas av bilagan under alla omständigheter är att 

anse som otillbörlig, något som kommer att diskuteras mer i avsnitt 4.6. Vidare har 

uppförandekoders rättsliga status ännu inte aktualiserats i något svenskt rättsfall.    

 

Uppförandekoder har en hög nivå av tillämpning på den europeiska marknaden och även i 

Sverige. I en rapport som advokatfirman Delphi tillsammans med revisionsbyrån KMPG har 

genomfört hade 86 % av de 50 största företag i Sverige som finns listade på 

Stockholmbörsens storbolagslista en uppförandekod under år 2014. I rapporten framkommer 

att företagens främsta anledning för att anta en uppförandekod är för att vara ett företag som 

tar socialt ansvar och koderna tillämpas av näringsidkare för att kommunicera företagets 

värderingar och principer.94 Uppförandekoder tillämpas även av svenska näringsidkare som 

särskilt verkar på den globala marknaden för att säkerställa kontroll i frågor rörande personal 

och arbetsförhållande, korruption och i andra etiska frågor på marknader där företaget har 

underleverantörer.  

 

Företagens uppförandekod tillhandahålls ofta på företagens hemsidor där konsumenter kan ta 

del av dokumenten, någonting som säkerligen har sin grund i att medlemsstaterna enligt 

artikel 17 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska uppmuntra näringsidkare och 

kodutfärdare att informera konsumenterna om antagna uppförandekoder. Företagens hemsidor 

och e-handeln utgör därav de forum där uppförandekoder kommuniceras i stor utsträckning.  
 

                                                
93 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag, 2011, s. 6 punkt 1.  
94 KPMG Foresic, Advokatfirman Delphi, Codes of conduct in the swedish business sector, 2015, s.7.  
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4.5	  Överträdelse	  av	  uppförandekoder	  

Kodutfärdare utgör de kontrollorgan som kontrollerar att en uppförandekod som ett företag 

har åtagit efterlevs av företaget. Syftet med kontrollorganet är att minska förekomsten av 

rättsliga och administrativa åtgärder ska tillgripas. Tillämpning av kodutfärdare medför dock 

inte att rättsliga eller förvaltningsåtgärder förverkas enligt direktivet om otillbörliga 

affärsmetoders artikel 11.    

 
Uppförandekoders införande i marknadsföringslagstiftningen och speciallagstiftningarna har 

resulterat i att överträdelser av åtaganden i en uppförandekod kan sanktioneras, vilket 

behandlas i avsnittet nedan.   

 

4.5.1	  	  Marc	  Kasky	  mot	  Nike	  Inc.	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sedan uppförandekoder infördes i svensk marknadsföringslagstiftning finns det ännu inte ett 

svenskt rättsfall som kan ge vägledning för uppförandekoders rättsliga status inom svensk 

marknadsrätt. Frågan har dock behandlats i amerikansk rätt, med vetskap om att amerikansk 

lagstiftning skiljer sig från svensk lagstiftning dels avseende rättstillämpningen och dels i det 

materiella innehållet så vill jag lyfta fram detta rättsfall, för att det ur ett juridiskt perspektiv 

kan vara av intresse. I målet stämde Marc Kasky (konsument) Nike för vilseledande 

marknadsföring. Kasky hävdade att Nike genom att bryta mot sina utfästelser i sin 

uppförandekod som företaget tillhandahöll på sin hemsida, åsidosatte 

marknadsföringslagstiftningens bestämmelser. Företaget hävdade å andra sidan att 

uppförandekoder ej var att anse som reklam och därav att marknadsföringslagen ej 

aktualiseras. Bakgrunden till frågan var att Kasky hade köpt ett par sportskor från Nike. 

Företaget kommunicerade i sin uppförandekod på sin hemsida att barnarbetskraft inte används 

i produktionen, vilket sedan visade sig vara fallet, då en av företaget leverantörerna använde 

barnarbetskraft. Domstolen dömde dock till Kaskys förmån och Nike för falsk 

marknadsföring.95	  	  

 

                                                
95  Kasky v. Nike, Inc., 2002, Cal.4th No S087859. 



 41 

4.5.2	  Sanktioner	  som	  finns	  att	  tillgå	  

4.5.2.1	  Marknadsföringslagstiftningen	  

I första han föreskriver marknadsföringslagstiftningens 23 § 1 st. att en näringsidkare kan 

åläggas ett förbud att fortsätta med en marknadsföring som att anse som otillbörlig. Vidare 

kan en näringsidkare åläggas marknadsstörningsavgift enligt 29 § st. 1 andra strecksats, för 

vilseledande marknadsföring. I denna paragraf föreskrivs det att en marknadsstörningsavgift 

kan aktualiseras om en näringsidkare med uppsåt eller med oaktsamhet har brutit mot de 

bestämmelser som paragrafen hänvisar till, där paragrafens andra strecksats hänvisar till 10 § 

som reglerar åsidosättande av åtaganden enligt en antagen uppförandekod. I paragrafens 

tredje strecksats, föreskrivs det att en näringsidkare kan åläggas en marknadsstörningsavgift 

enligt 18 § MFL, som reglerar vilseledande och jämförande reklam (18 § p.1 MFL). 29 § 1 st. 

5 strecksatsen föreskriver även att en näringsidkare kan åläggas en marknadsstörningsavgift 

om denne bryter mot bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, bilaga 1. 

Enligt 31 § 1 st., ska storleken för avgiften fastställas till högst 5 miljoner kronor och längst 5 

tusen kronor, där näringsidkarens årsomsättning ska beaktas och avgiften får inte överstiga tio 

procent av årsomsättningen (2 st.).  Vid fastställandet av marknadsstörningsavgiften ska den 

tidsperiod som näringsidkaren har brutit mot uppförandekoden beaktas och hur allvarlig 

överträdelsen är (32 § MFL). I 32 § 2 st. föreskrivs det även att om synnerliga skäl föreligger 

så kan avgiften efterges och vid ringa fall ska en avgift inte utdömas. En 

marknadsstörningsavgift som har ålagts en näringsidkare ska betalas in till Kammarkollegiet 

(33 § MFL). 

Behörig domstol i mål rörande marknadsstörningsavgift är Stockholms tingsrätt enligt 48 § 

MFL och talan väcks av konsumentombudsmannen enligt 48 § 1 st. MFL. En enskild 

konsument kan enligt 48 § e contrario inte väcka talan om marknadsstörningsavgift.     

 

Vidare föreskriver marknadsföringslagstiftningens 37 § bland annat att en näringsidkare som 

bryter mot lagens 10 § (vilseledande marknadsföring), 18 § (vilseledande och jämförande 

reklam) eller mot de bestämmelser som anges i bilaga 1 till direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder, att en sådan näringsidkare kan åläggas skadestånd om agerandet har skett 

uppsåtligt eller av oaktsamhet. Näringsidkaren åläggs då att ersätta den skada som 

konsumenten lider. Vid bedömningen av ersättningen ska sådana omständigheter som inte 

endast är att anse som ekonomiska även beaktas. 
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4.5.2.2	  Speciallagstiftningar	  
 
I de speciallagstiftningar som har behandlats i avsnitten 4.3.2-4.3.4, kommer uppförandekoder 

till uttryck i form av en informationsskyldighet som näringsidkare har att iaktta mot 

konsumenter. 

 

Ifall informationsskyldigheten inte beaktas, föreskrivs det i speciallagstiftningarna som 

reglerar uppförandekoder, att påföljder enligt marknadsföringslagstiftningen ska tillämpas 

med undantag för marknadsstörningsavgift. I samtliga paragrafer föreskrivs det även för att 

det ska vara fråga om en påföljd, att sådan information ska anses vara väsentlig enligt 

marknadsföringslagstiftningens 10 §, 3 st.  

 

Samtliga tre speciallagstiftningar har identiska paragrafer avseende hänvisningen till 

marknadsföringslagstiftningen. I distans- och hemförsäljningslagen sker följande hänvisning, 

2 kap. 6 § som reglerar påföljder som aktualiseras vid utebliven information, hänvisar till 

lagens 2 kap. 2 § som reglerar att information ska tillhandahållas en konsument innan avtalets 

ingående.  

 

I lag om tjänster på den inre marknaden görs samma hänvisning till 

marknadsföringslagstiftningen, genom 18 § som reglerar påföljd vid utebliven information 

och som hänvisar till lagens 17 §, som föreskriver att en tjänsteleverantör ska lämna 

tjänstemottagaren information om vidtagen uppförandekod och möjligheten till tvistlösning 

utanför domstol.   

 

I lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, 

sker hänvisningen till marknadsföringslagstiftningen genom 2 kap. 10 § som föreskriver att 

påföljder enligt marknadsföringslagstiftningen ska aktualiseras ifall näringsidkaren inte 

lämnar sådan information som regleras i lagens 2 kap. 3 § före ingående av avtal, s.a.s. även 

information om vidtagen uppförandekod.  

 

Det som aktualiseras enligt marknadsföringslagstiftningen är att näringsidkaren enligt lagens 

24 § 1 st. kan åläggas att lämna sådan information. Sådant åläggande kan inbegripa en 

skyldighet att lämna denna forma av information i marknadsföringen näringsidkaren tillämpar 

(3 st. p.1) eller för det fall konsumenter begär det i en särskild form. Avseende 

uppförandekoder kan det troligtvis aktualiseras i form av ett dokument.  Om särskilda skäl 
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inte föreligger som pekar på att det är obehövligt ska ett åliggande enligt 25 § MFL förenas 

med ett vite i enlighet med 26 § MFL. För det fall den uteblivna informationen inte är av 

större vikt så kan konsumentombudsmannen istället meddela ett informationsföreläggande 

enligt 28 § p.2 MFL.  

 

4.6	  Diskussion	  

Något som nämndes i avsnittet om det gemensamma konsumentskyddet (kap. 3) var att 

genomförda undersökningar inom den Europeiska unionen kunde styrka att konsumenter 

upplevde en osäkerhet kring att genomföra gränsöverskridande transaktioner, något som 

påkallade införandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, med syfte att harmonisera 

medlemsstaternas lagstiftning och stärka den ekonomiska tillväxten av den inre marknaden.  

 

Reglering av uppförandekoder tillkom i 2008 års marknadsföringslagstiftning genom 

harmonisering av artikel 6 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och genom 

harmonisering av direktivet om vilseledande och jämförande reklam, artikel 4 a) som hänvisar 

till artikel 6 i förgående direktiv, s.a.s. vilseledande marknadsföring. Anledningen till att 

uppförandekoder har kommit att omfattas av regleringen om vilseledande marknadsföring kan 

tänkas grunda sig i att uppförandekoder som instrument blev vanligare på den globala 

marknaden efter finanskrisen runt 2009 och utgör idag en självklarhet snarare än ett undantag 

för de flesta företag. Svenska lagkommentarer till införandet av uppförandekoder i 

marknadsföringslagstiftningen är väldigt bristfällig och i europeiskt material uttrycks inte en 

förklaring till varför uppförandekoder har kommit att omfattas av den europeiska och svenska 

marknadsföringslagstiftningen. Med utgångspunkt i att bestämmelserna kring 

uppförandekoder i marknadsföringslagstiftningen reglerar företagens åtagande att följa en 

vidtagen uppförandekod och att företag som inte vidhåller sina åtaganden ger uttryck för 

vilseledande marknadsföring, förefaller det så att det från europeiskt håll har funnits en vilja 

av att skydda konsumenter. Såsom behandlats i del III om det europeiska konsumentskyddet, 

så utgör konsumenter en grupp som i juridisk bemärkelse åtnjuter ett starkt skydd.  

 

Något att som har påtalats i del I är att, CSR i ett företagsekonomiskt perspektiv är att anse 

som en marknadsföringskostnad och uppförandekoder som utgör en del av ett företags CSR-

policy, omfattas troligtvis av samma kostnadspost i resultaträkningen. Eftersom det saknas 

svenskt rättsfall på området för vägledning, vill jag lyfta fram rättsfallet Kasky mot Nike. 
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Domstolen dömde Nike i målet för falsk marknadsföring där domstolen uttryckte att Nike 

genom att inte fullfölja sina åtaganden enligt sin uppförandekod, bröt mot 

marknadsföringslagstiftningen eftersom företaget kommunicerade sin uppförandekod på sin 

hemsida men fullföljde inte sina åtaganden enligt koden. I rättsfallet förefaller det så att 

domstolen vill skydda konsumenter från att vilseledas och att uppförandekoder inte endast ska 

utgöra ett marknadsföringsknep utan rättsliga påföljder. Jag vill därav framhålla att det torde 

vara så att ett liknande perspektiv har legat till grund för införandet av uppförandekoder i 

europeisk och svensk marknadsföringslagstiftning.  

 

Uppförandekoders juridiska bäring, dess tillämpning och sanktioner som aktualiseras vid 

överträdelser kommer att diskuteras i uppsatsens del VI.  
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Del	  V	  
Denna del avser att ge läsaren en bakgrund till frivilliga regelverk i allmänhet och 

uppförandekoder i förhållande till dessa.  

5.	  Frivilliga	  regelverk	  

5.1	  Inledning	  

Sedan lång tid tillbaka utgör marknadsrätten det rättsområde där egenåtgärder tillämpas i stor 

utsträckning. Frivilliga regelverk eller näringslivets egenåtgärder utgör åtgärder som ett 

företag, en grupp av företag, en organisation eller bransch har vidtagit i syfte att bidra till en 

lösning på problem i förhållande till konsumenter eller andra näringsidkare. Ett utarbetande av 

etiska regler och normer för marknadsföring, förekomsten av organ och nämnder som 

övervakar att normer som vidtagits efterlevs och tar fram standardvillkor för marknadsföring, 

kan exemplifieras som näringslivets egenåtgärder.96  

 

Egenåtgärder har utvecklats genom den marknadsrättsliga och konsumentpolitiska debatten 

som riktat ett större ansvar gentemot företag, ansvar i form av att företagen ska förebygga 

konsumentproblem. De frivilliga regelverken utgör komplement till lagstiftningen och 

normbildning s.a.s. regelskrivning, utgör den form av egenåtgärder som är av störst 

betydelse.97 Den frivillighet som kännetecknar dessa egenåtgärder i form av anslutning, 

medför nödvändigtvis inte att det föreligger en frivillighet i efterlevnaden av regelverken, 

något som i del IV har behandlats avseende uppförandekoder, genom regleringen av 

uppförandekoder i marknadsföringslagstiftningen.        

 

Frivilligorganisationer, statliga organisationer som EU och FN, branschorganisationer, 

fackföreningar, kommersiella organisationer har varit aktiva i utformandet av frivilliga 

regelverk.  

 

Näringsidkarna kan välja att antingen utarbeta ett eget regelverk exempelvis i form av en 

uppförandekod som då är att anse som intern, eller att anta ett externt utarbetat regelverk av 

en organisation. Frivilligorganisationer, statliga organisationer som EU och FN, 

                                                
96 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder, s. 151. 
97 Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2013, s. 22.   
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branschorganisationer, fackföreningar, kommersiella organisationer har tagit fram flertalet 

regelverk. Med anledning av att det finns ett Nedan följer  två stycken frivilliga regelverk som 

har varit av särskild betydelse på den globala marknaden.  

 

FN:s regelverk, Global Compact är ett initiativ som lanserades efter år 1999 där FN:s tidigare 

generalsekreterare Kofi Annan var den som drev initiativet. Initiativet syftar till att engagera 

näringslivet i sociala och etiska frågor på global nivå. Initiativet består av 10 stycken principer 

som ska sätta ramen för företagens agerande i frågor såsom miljö, etik, korruption och 

mänskliga rättigheter.98 Initiativet fick stort genomslag och har idag medlemmar från mer än 

145 länder, där 8000 medlemmar utgör företag och mer än 4000 medlemmar utgör 

organisationer och dylikt.99 Initiativets stora genomslag torde ge uttryck för de oreglerade 

områden som initiativet berör. Initiativet kännetecknas för frivillighet och är inte juridiskt 

bindande. Det finns inget kontrollerande organ som övervakar huruvida medlemmarna 

uppfyller sina löften enligt initiativets tio principer.100  

 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag utgör rekommendationer som regeringar 

uppmanar företag att följa och rekommendationerna är inte juridiskt bindande för företagen. 
101  Riktlinjerna antogs år 1976 och senaste revideringen gjordes år 2011. Syftet med 

riktlinjerna är att det ömsesidiga förtroendet mellan företagen och regeringar där företagen är 

verksamma stärks och bidra till en hållbar utveckling. Riktlinjerna behandlar bland annat 

frågor rörande arbetsrätt, miljöskydd och mänskliga rättigheter.102  

 

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess 

uppföljningsmekanism, deklarationen har en trepartsstruktur där arbetsgivare sammanförs med 

arbetstagare och regeringar med arbetsgivare. Deklarationen behandlar frågor rörande 

föreningsfrihet, avskaffande av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering på arbetsplatser. 

ILO har inga sanktionsmedel att förfoga över och den kontroll som görs av efterlevnaden av 

deklarationen och ILO:s övriga konventioner är staterna rapporterar om genomförande till 

ILO.103    

 
                                                
98 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc 
99 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
100 https://www.unglobalcompact.org/about/faq 
101 OECD:s riktlinjer för multinationella företag, s. 51.  
102 OECD:s riktlinjer för multinationella företag, s. 4. 
103 http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm	  
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5.2	  Frivilliga	  regelverk	  som	  verktyg	  

Frivilliga regelverk såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och 

dess uppföljningsmekanism fyller en viktig funktion då dessa regelverk uppmuntrar och 

hjälper företag att driva CSR-relaterade frågor. Den flexibilitet som regelverken kännetecknar 

gör regelverken till ett attraktivt verktyg för näringsidkare att tillämpa för att bidra i 

samhällsdebatten. Denna flexibilitet kan dock även anses ge en negativ effekt då det ofta 

saknas juridisk bundenhet, någonting som bland annat kommer till uttryck i FN:s Global 

Compact men även i OECD:s riktlinjer för multinationella företag.104  I ILO:s deklaration om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism 

föreskrivs det att expertkommittén lämnar staterna individuella kommentarer ”observations” 

och ”direct requests”, det föregående ifall en stat har kränkt en rättighet på arbetslivets 

område och ”direct requests” ifall kommittén anser att de behöver kompletterande information 

för att yttra sig i frågan. Dock har, såsom påtalats tidigare, ILO ingen möjlighet att förfoga 

över några sanktionsmedel.105 

 

Vid en jämförelse med uppförandekoder inom det marknadsrättsliga området har 

harmoniseringen i marknadsföringslagstiftningen bidragit till att uppförandekoder vars 

legitimitet inom detta rättsområde som tidigare varit osäker, likt ovan nämnda frivilliga 

regelverk, istället har fastställts. Något som har bidragit till att företag inte längre kan 

kommunicera uppförandekoder utan att åläggas påföljder för det fall ett företag sedan väljer 

att inte fullfölja sina åtaganden. Ett sådant agerande torde inte vare helt främmande avseende 

de frivilliga regelverk som behandlats ovan eller enligt andra frivilliga regelverk som finns på 

den globala marknaden.   

 

	  

	  
	   	  

                                                
104 https://www.unglobalcompact.org/about/faq 
105 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm 
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Del	  VI	  
Läsaren befinner sig nu i uppsatsens sista del, analys och slutsats. I denna del kommer 

frågeställningarna att diskuteras i en bredare utsträckning och slutsatser presenteras.  

 

Analys	  	  
Jag vill börja analysen med att återge de frågeställningar som har legat till grund för denna 

uppsats.  

 
 
1. Varför har uppförandekoder kommit att omfattas av den europeiska och den svenska 

marknadsföringslagstiftningen?  

2. Vilken juridisk bäring har uppförandekoder och hur tillämpas uppförandekoder på den 

svenska marknaden? 

3. Vilka sanktioner kan aktualiseras för ett företag som inte upprätthåller en uppställd 

uppförandekod? 

 

Uppförandekoder aktualiserades i den globala debatten efter år 2009 då konsumenter i allt 

större utsträckning började rikta kritik mot företagens agerande på den internationella 

marknaden. Kritiken riktade mot företagens agerande i ett globalt perspektiv i exempelvis 

miljörelaterade frågor, sociala frågor och etiska frågor. Uppförandekoder som växte fram 

genom Corporate Social Responsibility som bidrog till en ny trend på marknaden där så 

många företag som möjligt skulle agera som mänskliga företag och ge tillbaka till de 

samhällen företagen var verksamma i, bidrog till att allt fler företag började anta internt 

utvecklade uppförandekoder eller externa uppförandekoder som organisationer antagit.  

 

För den svenska marknadsrätten kom uppförandekoder att aktualiseras genom 2008 års 

marknadsföringslagstiftning som stiftades genom ett fullharmoniseringsdirektiv, direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder. Uppförandekoder som likt andra egenåtgärder som näringslivet 

vidtar, karaktäriseras för frivillighet i juridisk mening, men endast avseende tillämpning av en 

uppförandekod, alltså något företagen själva avgör om de vill anta eller inte. Genom 

fullharmoniseringsdirektivet kom dock efterlevnaden av en sådan tillämpning att regleras i 

marknadsföringslagstiftningen. 
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Den artikel i direktivet om otillbörliga affärsmetoder som har varit av intresse i denna uppsats 

är artikel 6 som reglerar vilseledande handlingar i ett företags marknadsföring. Artikeln har 

harmoniserats i marknadsföringslagstiftningen och kommer till uttryck i lagens 10 §.  I 

marknadsföringslagstiftningen kommer uppförandekoder även till uttryck i lagens 18 § som 

har harmoniserats i lagen genom direktivet om vilseledande och jämförande reklam, 

paragrafen föreskriver att jämförande reklam är tillåten under förutsättning att denna inte att 

anse som vilseledande enligt p.1.  

 

För att avgöra huruvida ett vilseledande kan aktualiseras i lagens mening så genomförs ett 

transaktionstest som ska få ett positivt utfall och styrka att marknadsföringen faktiskt påverkar 

eller med sannolikhet påverkar förmågan hos mottagaren att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

För det fall ett vilseledande föreligger enligt 10 § MFL kan en näringsidkare åläggas ett 

förbud att fortsätta med marknadsföringen enligt 23 § 1 st. MFL. Vidare kan en näringsidkare 

som agerar med uppstår eller oaktsamhet även åläggas en marknadsstörningsavgift enligt 29 § 

2-3 strecksatsen för åsidosättande av 10 och 18 §§ MFL. Marknadsstörningsavgift 

aktualiseras även för det fall en näringsidkare bryter mot bilaga 1 i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder enligt 29 § 1st. 5 strecksatsen. Andra sanktioner som även kan komma att 

aktualiseras för ett företag som inte upprätthåller en uppställd uppförandekod är ett 

skadeståndsanspråk gentemot företaget. Skadestånd aktualiseras enligt 37 § ifall en 

näringsidkare med uppsåt eller oaktsamhet har brutit mot lagens 10 § (vilseledande 

marknadsföring), 18 § (vilseledande och jämförande reklam) eller mot de bestämmelser som 

anges i bilaga 1 till direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Vid bedömningen av 

skadeståndet kommer domstolen då inte bara ta hänsyn till den ekonomiska skada 

konsumenten har lidit utan även till annan skada som inte är av ekonomisk art.     

 

Uppförandekoders juridiska status har genom införandet av koderna i 

marknadsföringslagstiftningen konkretiserats och kan för det fall en näringsidkare bryter mot 

sina utfästelser som ovan nämndes åläggas påföljd. Frågan har dock ännu inte behandlats i 

svensk rätt och det finns därför inget svenskt rättsfall som kan vara av vägledning. Avseende 

uppförandekoders tillämpning så förefaller det så att koderna främst kommuniceras på 

företagens hemsidor och i e-handeln. Det faktum att fullharmoniseringsdirektivet uppmuntrar 

medlemsstaterna att använda kontrollorgan, kodutfärdare torde det vara ett effektivt verktyg 

då det gör att implementeringen av uppförandekoder blir mer effektivt och lättare att övervaka 

och kontrollera.  
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Till frågan kring varför uppförandekoder har införts i marknadsföringslagstiftningen torde den 

trend som påtalats ovan varit av betydelse och ett intresse av att skydda konsumenter, som 

utgör en grupp som åtnjuter ett starkt skydd inom unionsrätten. Bestämmelserna kirng 

uppförandekoder i marknadsföringslagstiftningen som reglerar företagens åtagande att följa 

en vidtagen uppförandekod och att företag som inte vidhåller sina åtaganden ger uttryck för 

vilseledande marknadsföring, torde detta ge uttryck för att det från europeiskt håll har funnits 

en vilja av att skydda konsumenter. I ett företagsperspektiv utgör aktiviteter som vidtages 

inom CSR, vilket inbegriper uppförandekoder, som en marknadsföringskostnad. Då det 

saknas svenska rättsfall på området kan det amerikanska rättsfallet Kasky mot Nike var av 

intresse för att förstå bakomliggande resonemang. Den amerikanska domstolen dömde i målet 

Nike för falsk marknadsföring med anledning av att företaget inte har fullföljt sina åtaganden 

enligt sin uppförandekod och därav bröt mot marknadsföringslagen då företagets agerande 

utgjorde marknadskommunikation genom att dela uppförandekoden på företagets hemsida. 

Det förefaller därför i rättsfallet att domstolen har velat skydda konsumenter mot vilseledande 

marknadsföring och förhindra att näringsidkare tillämpar uppförandekoder i form av ett 

marknadsföringsknep för att skapa gott anseende som inte är enhetligt med det företaget 

egentligen står för utan endast är ett agerande för att tillgodogöra sig marknadsfördelar. 

 

Slutsats	  	  	   	   	   	   	   	  
Uppförandekoder inom svensk marknadsrätt kan med tillämpning av 

marknadsföringslagstiftningen genom ett fullharmoniseringsdirektiv sedan år 2008, åtläggas 

sanktioner såsom ett åläggande att sluta med marknadsföringen, en marknadsstörningsavgift 

och skadestånd. Något som skiljer uppförandekoder från dess juridiska status i andra 

rättsområden som faller utanför marknadsrätten och där uppförandekoders legitimitet 

fortfarande är osäker.  	  
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Bilaga	  1	  	  
Uppförandekoden är hämtad från Volvokoncernens hemsida. Denna uppförandekod har 

införts i uppsatsen med syfte att exemplifiera vilket innehåll en uppförandekod kan ha och 

uppförandekoden utgör därav ett illustrativt exempel. 

VOLVOKONCERNENS	  UPPFÖRANDEKOD106	  
Internationellt åtnjuter Volvokoncernen ett högt anseende som ett ansvarstagande företag. 

Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och 

regleringar som styr koncernens aktiviteter. Affärsframgångarna beror på ett förtroende som 

byggts upp och upprätthålls hos kunder, aktieägare, medarbetare, myndigheter och 

allmänheten. 

 
ALLMÄNNA PRINCIPER 

Volvokoncernen ska 

Ø följa lagar och regleringar i samtliga länder där företaget bedriver verksamhet 

Ø tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som avspeglas och stöds i riktlinjer, beslut och 

handlingar 

Ø integrera principerna i denna policy i kritiska processer. 

 

KRAV PÅ AFFÄRSPARTNER 

Volvokoncernen väljer i första hand att samarbeta med komponentleverantörer, konsulter, 

distributörer och andra affärspartner som delar principerna i denna uppförandekod. 

Volvokoncernen uppmanar sina affärspartner att tillämpa affärsstandarder som 

överensstämmer med principerna i denna uppförandekod. 

 

Affärsprinciper 
REDOVISNING OCH RAPPORTERING 

Alla ekonomiska transaktioner ska alltid redovisas enligt allmänt vedertagna 

redovisningsprinciper och redovisningen måste visa transaktionernas beskaffenhet på ett 

korrekt och icke-missvisande sätt. 

                                                
106http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/VGHQ/Sweden/Volvokoncernen/Våra%20kärnvärden/
code_of_conduct_swe.pdf  
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Volvokoncernens redovisning ska vara öppen, sanningsenlig och utgiven vid erforderlig 

tidpunkt och ge en sann bild av Volvokoncernens resultat. 

 

ANTIKORRUPTION 

Volvokoncernen ska inte delta i eller acceptera någon form av bedrägligt förfarande. 

Representanter för Volvokoncernen ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, leverantörer, 

konsulter, regeringar, myndigheter, eller representanter för sådana organ, ersättning eller 

förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning eller vedertagna affärsmetoder striktare än 

lagstiftningen för att vinna eller behålla affärer eller tillskansa sig andra otillbörliga fördelar. 

Volvokoncernens medarbetare ska inte ta emot betalning, gåvor eller annan ersättning från 

tredje man som på något sätt påverkar, eller kan uppfattas påverka, deras objektivitet i 

affärsbeslut. 

 

PENNINGTVÄTT 

Volvokoncernen ska inte acceptera, underlätta eller stödja penningtvätt. 

 

INTRESSEKONFLIKTER 

Alla representanter för Volvokoncernen ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och 

finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida mot, koncernens 

intressen. 

Medarbetarnas privata intressen ska inte påverka, eller uppfattas påverka, deras omdöme eller 

agerande när de utför sina arbetsuppgifter som representanter för koncernen. 

 

FÖRETAGETS EGENDOM OCH RESURSER 

Volvokoncernens egendom och resurser ska användas för yrkesmässig verksamhet. 

Egendomen och resurserna ska inte användas för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på 

annat otillbörligt sätt. 

 

SKATTER 

I samtliga länder där Volvokoncernen bedriver verksamhet ska respektive lands skattelagar 

och skatteregler följas. Om skattelagstiftningen inte ger någon tydlig vägledning ska 

noggrannhet och öppenhet vara ledprinciperna. 

 

 



 57 

KUNDERBJUDANDEN 

Volvokoncernen ska säkerställa att deras produkter uppfyller alla tillämpliga regleringar och 

lagkrav. 

Volvokoncernen ska konstruera sina produkter med fokus på kärnvärdena kvalitet, säkerhet 

och omsorg om miljön. 

 

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING 

Volvokoncernen ska presentera sina produkter och tjänster på korrekt sätt och följa 

tillämpliga regleringar och lagkrav. 

Volvokoncernen ska inte göra falska uttalanden eller ge missvisande information om sina 

produkter eller deras prestanda, vilka innefattar produkternas säkerhets- och miljöegenskaper. 

 

SUND KONKURRENS 

Volvokoncernen ska konkurrera på ett sunt sätt och med integritet. 

Volvokoncernen ska inte utbyta information, ingå avtal eller träffa överenskommelser med 

konkurrenter, kunder eller leverantörer som på otillbörligt sätt kan påverka marknaden eller 

utgången av ett anbudsförfarande. 

Volvokoncernen ska tillämpa lagliga metoder vid all inhämtning av information om sina 

konkurrenter. 

 

INSIDERHANDEL 

Volvokoncernens medarbetare som har tillgång till konfidentiell information som kan påverka 

Volvos aktiekurs får inte köpa eller sälja Volvoaktier eller andra finansiella instrument som 

kan hänföras till Volvoaktien såsom terminskontrakt eller optioner. Dessutom får han eller 

hon inte, genom tips eller på annat sätt, få någon annan att bedriva sådan handel. 

 

POLITISKT ENGAGEMANG 

Volvokoncernen ska inta en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater till 

offentlig förvaltning. Varken namn eller tillgångar som tillhör Volvokoncernens bolag får 

användas för att stödja intressen i politiska partier eller kandidater till offentlig förvaltning. 
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Mänskliga rättigheter och social rättvisa 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Volvokoncernen ska stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga 

rättigheter och säkerställa att koncernen inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter. 

 

MOT DISKRIMINERING 

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation 

oavsett kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, 

fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller etniskt ursprung. 

Alla medarbetare ska behandlas med respekt. Diskriminering, fysiska eller verbala 

trakasserier eller olagliga hot tolereras inte. 

 

ARBETSMILJÖ 

Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla 

medarbetare inom Volvokoncernen. 

 

TVÅNGSARBETE 

Volvokoncernen ska inte ägna sig åt eller stödja tvångsarbete, livegenskap eller slaveri. 

Volvokoncernen ska inte heller kräva någon form av deposition av anställda eller beslagta 

deras ID-handlingar. 

Alla anställda är fria att lämna sin anställning efter uppsägning enligt gällande lag och avtal. 

 

BARNARBETE 

Barnarbete tolereras inte. Minimiålder för anställning är den ålder man uppnått då den 

obligatoriska skolgången avslutats, men aldrig lägre än 15 år. 

 

FÖRENINGSFRIHET 

Volvokoncernen respekterar alla medarbetares rättighet att vara medlem i en fackförening för 

att tillvarata sina intressen som anställd, organisera sig och löneförhandla kollektivt eller 

individuellt. Volvokoncernen ska respektera de erkända fackförbunden. En medarbetares 

rättighet att avstå från att gå med i ett fackförbund ska respekteras. 

Volvokoncernen ska meddela de fackliga representanterna och berörda myndigheter om större 

förändringar i verksamheten enligt gällande lag. 



 59 

ARBETSTIDER OCH LÖNER 

Volvokoncernen ska följa tillämpliga lagar, avtal och branschstandarder avseende arbetstider 

och löner. 

 

Miljöprinciper 
RESURSEFFEKTIVITET 

Volvokoncernens produkter och processer ska vara utformade på ett sätt som effektivt 

utnyttjar energi, naturtillgångar och råvaror och minimerar avfall och restprodukter. 

 

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 

Volvokoncernen ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker 

när lämpliga alternativ finns. 

Särskild tonvikt ska läggas på att utvärdera de eventuella risker som befintliga och framtida 

ämnen och processer kan medföra så att den negativa miljöpåverkan minimeras. 

 

Ansvar för efterlevnad 

Volvokoncernens chefer ansvarar för att implementera denna policy och informera sina 

medarbetare om deras rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden samt att presentera 

innehållet och andemeningen i detta dokument inom sin organisation. Volvokoncernens 

samtliga medarbetare ansvarar för att följa lokal lagstiftning och Volvokoncernens policyer. 

Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar som strider mot 

uppförandekoden tolereras inte och kan resultera i disciplinära åtgärder som innebär såväl 

uppsägning som åtal. 

 

Avvikelser 

Avvikelser från denna policy får endast godkännas av AB Volvos styrelse. 

 

Språk 

Originalspråket för detta dokument är engelska. Vid eventuell tvist ska alltid den engelska 

versionen gälla framför översatta versioner på andra språk. 

 

Periodisk granskning 

Utgivaren ansvarar för att detta dokument granskas en gång per å 
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Rapportera brott mot uppförandekoden 

Alla medarbetare inom Volvokoncernen uppmanas att rapportera misstänkta brott mot 

uppförandekoden till sin chef eller sin chefs chef. Om medarbetarens rapportering inte skulle 

tas på allvar, eller om medarbetaren inte känner sig bekväm med att rapportera det misstänkta 

brottet till sin chef, ska medarbetaren följa whistleblower-rutinen. 

 




