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Abstract 
The Swedish market disruption charge was introduced in the 1990s to replace the 

previous criminalization of unfair marketing measures. The aim was to have an 

effective and dissuasive sanction for the most serious violations of the prohibition 

provisions in the Marketing Act. Market disturbance fee retained the subjective props 

contained in the Penal Code. At the time of introduction of the fee, the 

appropriateness of maintaining the subjective props was discussed. This discussion 

came back when the law was changed in 2008 and 2016. However, the subjective 

props remained and have been deemed necessary to ensure that the fee is only applied 

to the most serious violations. This essay discusses the introduction and purpose of 

the fee and the reasons leading to the change of it. Throughout the motive of the 

market distortion charge from the legislature, there has been some caution in 

explaining how the charge is to be applied. There is still a consistent intention that a 

deterrent and action-directed sanction should and must be contained in the marketing 

regulation. In 2008, the regulation was amended as the Unfair Commercial Practices 

Directive from the EU was incorporated into Swedish law. The biggest change was 

that the black list of marketing measures that, under all circumstances, should be 

considered unfairly was included in the Marketing Act. However, this did not provide 

a clear guidance on how to apply the charge. In 2016, the regulation was changed 

again. This time, explicitly introduced by law, the circumstances to be taken into 

account in particular in the event of a market disturbance charge are excluded. At the 

same time, the amount limits for the fee were doubled and the exemption for the fee 

not to be paid out in small cases was cancelled. This for the charge still to be reserved 

the most serious violations but to avoid excessively restrictive application of the 

provision. The double amount limits would not be considered as an indication that the 

damages should increase in each case without adding in order to allow a nuanced 

assessment. The final part of the paper states that the limited application of the fee is 

due to the fact that some caution have been shown by the legislator as to when the 

charge is due and that this caution is also shown by the law enforcement. That is to 

say, the newly added circumstances to be considered and that the amount limits 

doubled may be less important. However, it is stated that the fee has an important 

function to fulfil the marketing regulations and that this will be increasingly important 

in the future. 
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Sammanfattning  
Marknadsstörningsavgiften infördes på 1990-talet för att ersätta den tidigare 

kriminaliseringen av otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Syftet var att skapa en 

effektiv och avskräckande sanktion för de allvarligaste överträdelserna av 

förbudsbestämmelserna i MFL. Marknadsstörningsavgiften behöll de subjektiva 

rekvisiten som funnits i straffbestämmelsen. Redan vid införandet av avgiften 

diskuterades lämpligheten av att behålla de subjektiva rekvisiten, denna diskussion 

återkom sedan vid lagändringarna år 2008 och år 2016. De subjektiva rekvisiten är 

alltjämt kvar och har bedömts som nödvändiga för att säkerställa att avgiften endast 

tillämpas vid de allvarligaste överträdelserna. I uppsatsen diskuteras avgiftens 

införande och syfte och vilka resonemang som förts när regleringen kring avgiften har 

ändrats. Genomgående har det i motiven framhållits att avgiften ska tillämpas med 

viss försiktighet. Alltjämt finns en genomgående avsikt om att en avskräckande och 

handlingsdirigerande sanktion ska och behöver finnas i den marknadsföringsrättsliga 

regleringen. År 2008 ändrades regleringen i och med att direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder införlivades i svensk rätt. Den största förändringen var att den svarta 

listan med marknadsföringsåtgärder som under alla förutsättningar ska anses som 

otillbörliga infogades i MFL. År 2016 ändrades regleringen återigen. Denna gång 

infördes uttryckligen i lagtext vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid en 

prövning om marknadsstörningsavgift ska utgå. Samtidigt fördubblades 

beloppsgränserna för avgiften och undantaget att avgiften inte ska utgå i ringa fall 

slopades. Detta för att avgiften fortsatt skall vara reserverad för de allvarligaste 

överträdelserna men för att undvika en alltför restriktiv tillämpning av bestämmelsen. 

De dubblade beloppsgränserna ansågs inte indikera att de utdömda beloppen skulle 

öka i varje enskilt fall utan tillkom för att möjliggöra en nyanserad bedömning. Den 

begränsande tillämpningen av avgiften beror eventuellt på att en viss försiktighet 

visats från lagstiftaren och rättstillämpningen. Det vill säga att de nytillkomna 

omständigheter som ska beaktas och att beloppsgränserna fördubblats eventuellt 

spelar mindre roll. Avgiften har en viktig funktion att fylla i 

marknadsföringsregleringen och den kommer framöver eventuellt att bli ännu 

viktigare.   
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1. Inledning  

1.1 Ämnet 
Den mest ingripande sanktionen i marknadsföringslagen är marknadsstörnings-

avgiften.1 Den infördes i 1995 års lag för att ersätta lagens tidigare straffstadganden. 

Syftet med marknadsstörningsavgiften var att den skulle användas som en särskilt 

sträng sanktion för allvarliga överträdelser av bestämmelserna om otillåtna 

marknadsföringsåtgärder. Bakgrunden till marknadsstörningsavgiftens införande var 

dels att tidigare straffstadganden sällan tillämpats, dels att den tidigare 

straffsanktionens preventiva och repressiva effekt kunde ifrågasättas i den 

marknadsrättsliga regleringen.2 Syftet med avgiftens införande var även att det skulle 

vara mer effektivt med ett ingripande avgiftssystem än de måttliga bötesstraff som 

ansvariga (fysiska) personer i företag kunde dömas till. Avgiften kunde på ett 

individuellt sätt anpassas till ett företag, deras agerande på marknaden och den 

störning av marknadens funktion som en viss åtgärd förorsakat. Därmed kunde även 

företagets storlek med beaktande av årsomsättningen samt deras ställning på 

marknaden beaktas när avgiftens storlek fastställdes.3 

 Inför införandet av 2008 års marknadsföringslag diskuterades om 

tillämpningen av marknadsstörningsavgiften borde stramas upp i förhållande till 

tidigare tillämpning samt att fler förbudsbestämmelser skulle leda till fler utdömda 

avgifter.4 Tanken var att marknadsstörningsavgiften skulle användas mer frekvent, 

men så har inte blivit fallet. Marknadsstörningsavgiften är fortfarande en sällan 

tillämpad sanktion.5  

År 2016 kom regeringen med ett nytt lagförslag i syfte att göra sanktionen 

marknadsstörningsavgift mer förutsebar samt enklare att tillämpa. Detta genom att i 

                                                
1 Gerhard, Peter. Marknadsrättens grunder, 4 uppl. Gleerups Utbildning, Stockholm, 2016, s. 

53. 
2 Levin, Marianne. Marknadsföringslagen – en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014, 

s. 235.  
3 Levin, s. 236.  
4 Levin, s. 236 f. 
5 Levin, s. 237. 
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lagtexten precisera vilka omständigheter som ska beaktas vid prövningen av om 

avgiften ska betalas ut samt att ta bort det uttryckliga undantaget angående ringa fall. 

För att möjliggöra en nyanserad bedömning med hänsyn till det aktuella företagets 

storlek, innefattade även förslaget att fördubbla de tidigare fastställda 

beloppsgränserna. Förslaget godtogs och började gälla den 1 oktober 2016.6 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den nya regleringen gällande 

marknadsstörningsavgift. I det ingår att beskriva och analysera 

marknadsstörningsavgiften, hur den tidigare sett ut och undersöka om den 

systematiskt kan fylla en funktion i marknadsföringsregleringen. För att uppnå syftet 

kommer uppsatsen att fokusera på följande frågeställningar:  

• Vad är marknadsstörningsavgift? 

• Vad är bakgrunden till införande av bestämmelser om marknads-

störningsavgift? 

• Har bestämmelserna om marknadsstörningsavgift uppfyllt sitt syfte? 

• Varför har regeringen nyligen bedömt att en ny reglering om marknads-

störningsavgift är nödvändig?  

• Har marknadsstörningsavgift en funktion i marknadsföringsregleringen? 

• Kan samma eller bättre resultat åstadkommas med andra åtgärder?  

1.3 Metod och material 
För detta arbete framstår den rättsdogmatiska metoden som mest lämplig då den 

syftar till att beskriva och analysera gällande rätt. 7  Rättsdogmatiken beskriver 

gällande rättsregler på olika områden och dessa områdens struktur. Men 

rättsdogmatiken utvecklar också normativa ståndpunkter som rättfärdigar och 

kritiserar olika delar av gällande rätt.8 Därmed kommer arbetet att fastställa gällande 

rätt på området utifrån de traditionella rättskällorna; lagtext, förarbeten, doktrin och 

rättspraxis. Dock kommer större vikt läggas vid de tre förstnämnda rättskällorna, 

                                                
6 Lagrådsremiss: Stärkta sanktionsmöjligheter för konsumentombudsmannen.  
7  Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i: Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red): 

Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
8 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249. 
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framförallt förarbeten då rättspraxisen gällande marknadsstörningsavgift inte är 

särskilt omfattande. Den knapphändiga praxis som existerar kommer till största del 

från Marknadsdomstolen som tidigare var högsta instans i dessa mål och därmed 

skapat prejudicerande praxis.9 Uppsatsen syftar till att utreda bland annat vilket syfte 

och funktion marknadsstörningsavgiften har, dels innan och dels efter den nya 

regleringen, varför stor vikt kommer att läggas vid marknadsföringslagens förarbeten.  

1.4 Disposition 

Inledningsvis presenteras ämnet och det syfte och de frågeställningar som uppsatsen 

kommer att behandla i kapitel ett. Där presenteras även den metod och vilket material 

som använts för att genomföra detta. I kapitel två kommer att redogöras allmänt för 

hur marknadsföringslagen ser ut och fungerar. Detta för att presentera en del av de 

begrepp som senare används i uppsatsen. Vidare kommer i kapitel tre en kort 

presentation av marknadsföringslagens och marknadsstörningsavgiftens företrädare, 

lag (1970:412) om otillbörlig marknadsföring och dess straffstadganden. Därefter 

kommer i kapitel fyra en redogörelse för bakgrunden till marknadsföringslagens och 

marknadsstörningsavgiftens införande. Detta för att få en inblick i avgiftens och 

lagens syfte och hur den tillämpats i praktiken. Här kommer framförallt förarbeten ges 

stort utrymme och hur lagstiftaren resonerade vid avgiftens införande. Även 

remissinstansernas synpunkter kommer att tas upp. Detta för att senare i uppsatsens 

analysdel kunna återkoppla till dessa i ett de lege ferenda resonemang. Därefter följer 

i kapitel fem en redogörelse för marknadsstörningsavgiftens funktion och praxis innan 

ändringarna år 2008. Denna redogörelse syftar till att undersöka varför 

marknadsstörningsavgiften utdömdes i så låg utsträckning och varför det bedömdes 

finnas ett behov av en ny reglering. I kapitel sex redogörs för de ändringar som 

gjordes år 2008 och syftet bakom dessa. Därefter kommer i kapitel sju en presentation 

av den nya regleringen som kom till 2016 och vad den syftade till att uppnå. I kapitel 

åtta analyseras marknadsstörningsavgiften som sanktion i förhållande till de andra 

sanktionerna i marknadsföringslagen men också ur en teoretisk synvinkel. I kapitel 

nio presenteras en analys av den nya regleringen där det kommer att behandlas om 

den kommer att uppfylla sitt syfte eller om andra lösningar hade varit mer lämpliga. 

                                                
9 Sedan den 1 september 2016 är Patent- och marknadsöverdomstolen högsta instans i dessa 

mål. 
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Den analyserande delen kommer till viss del att innehålla komparativa moment där en 

jämförelse kommer ske med andra liknande sanktioner inom andra rättsområden. 

Uppsatsen avslutas med ett de lege ferenda resonemang för att på så sätt redogöra för 

vilka åtgärder som enligt min bedömning kan åstadkomma ett bättre resultat.  

2. Introduktion till marknadsföringslagen 
Marknadsföringslagens (2008:486), nedan förkortad MFL, tillämpningsområde ligger 

i skärningspunkten mellan en marknadsföringsåtgärd och ett affärsbeslut. Om en 

konsument är missnöjd med en marknadsförd vara blir frågan om konsumentens hade  

möjligheter att uppfatta marknadsföringen korrekt eller om näringsidkaren brustit i 

sina marknadsföringsåtgärder. Lagens yttre område utgörs av tre generalklausuler. 

Den första generalklausulen finns i §§ 5-6 MFL. Den är generell och stadgar att god 

marknadsföringssed ska iakttas. Den gäller all marknadsföring och alla affärsmetoder. 

De två andra generalklausulerna i 7-8 §§ MFL är mer specifika, de avser aggressiv 

och vilseledande marknadsföring. Det kan ifrågasättas varför den första 

generalklausulen består av två paragrafer och varför de två andra generalklausulerna 

behövs då de faller inom området för den första generalklausulen. Dessutom 

innehåller lagen mer preciserade bestämmelser som faller inom samtliga 

generalklausuler. Detta kan förklaras med att lagstiftaren försökt genomföra direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder på bästa sätt och samtidigt behålla 

lagstiftningsstrukturen från 1996 års lag. I lagmotiven konstateras att artikel 5.1 i 

nämnda direktiv som anger att otillbörliga affärsmetoder ska vara förbjudna är 

utformade som en generalklausul. Vidare kompletteras den med två presumtionsregler 

som anger att en affärsmetod är otillbörlig om den är aggressiv eller vilseledande. 

Vad som är aggressivt eller vilseledande definieras närmare i direktivets artikel 6-9. 

Direktivet har alltså genomförts genom generalklausulerna och hänvisningar i  7-8 §§ 

MFL till direktivets bilaga I där den så kallade svarta listan införlivats i svensk rätt. 

Den svarta listan anger ett antal vilseledande och aggressiva affärsmetoder som under 

alla omständigheter ska anses vara förbjudna oavsett transaktionstestet. 10 Enligt 

transaktionstestet i 6 § MFL är marknadsföring som strider med god 

marknadsföringssed otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt 

                                                
10 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten – en introduktion, 7 uppl. Stockholm, 2017, s. 53. 
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påverkar mottagarens kapacitet att fatta ett välgrundat affärsbeslut.11 Lagens 9-20 §§ 

med undantag av 11 och 18-19 §§ utgör en katalog av mer preciserade 

förbudsbestämmelser, de kallas för lagens katalogbestämmelser eller lagens 

förbudskatalog.12 För att en marknadsföringsåtgärd som strider mot 5, 7 eller 9-17 §§ 

ska anses vara en otillbörlig åtgärd krävs att den har en faktisk eller sannolik påverkan 

på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Detta i enlighet med det så 

kallade transaktionstestet i  6 §, 7 § tredje stycket och 8 § första stycket.13  

3. Marknadsföringslagen bakgrund 

3.1 Lag om otillbörlig marknadsföring  
På 1970-talet infördes lag om otillbörlig marknadsföring (1970:412) i syfte att 

garantera att reklam och marknadsföring inte bedrevs med otillbörliga metoder. Detta 

framförallt ur konsumenternas intresse. Lagen innehöll en generalklausul som 

möjliggjorde att meddela förbud mot reklamåtgärd eller annan åtgärd vid 

marknadsföring som stred mot god affärssed eller på annat sätt var otillbörlig mot 

konsumenter eller näringsidkare. 14  

Utredningen ansåg att hänsyn skulle tas både till konsumenter och 

näringsidkares intressen, särskilt avseende rättsliga normer när det gällde 

marknadsföring. Reklam och andra marknadsföringsåtgärder ansågs ha stor 

ekonomisk och social betydelse och att det fanns ett allmänintresse att 

marknadsföringen uppfyllde vissa etiska anspråk. En reglering av hur marknadsföring 

skulle få bedrivas ansågs därför vara av nytta både för konsumenter och näringslivet 

och därmed samhället i stort. 15 Vid sidan av generalklausulen fanns särskilda 

straffbestämmelser rörande specifika marknadsföringsåtgärder. Dessa 

straffbestämmelser tillämpades av de allmänna domstolarna endast vid anmälan eller 

medgivande av konsumentombudsmannen.16 

                                                
11 Nordell, s. 57. 
12 Nordell, s. 54.  
13 Prop. 2015/16:168 s. 10. 
14 Prop. 1972 nr 131 s. 2. 
15 Prop. 1972 nr 131 s. 27. 
16 Prop. 1972 nr 131 s. 2. 
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4. Marknadsstörningsavgiften införs  

4.1 Marknadsföringslagen tillkommer år 1995 
1994 kom förslag till en ny marknadsföringslag som skulle ersätta 1975 års lag om 

otillbörlig marknadsföring. Den nya lagen syftade precis som den tidigare till att 

främja konsumenternas och näringsidkarnas intressen i samband med marknadsföring 

samt att motverka marknadsföring som var otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare. Marknadsstörningsavgift infördes som en direktverkande sanktion vid 

överträdelse av de särskilda regler med konkreta förbud och krav på vissa 

marknadsföringsåtgärder som också infördes.17 

 Straffstadgandena i 1975 års lag hade sällan tillämpats, endast cirka 25 

fällande domar mellan 1970 och 1993. Dessutom ifrågasattes kriminaliseringens 

preventiva och repressiva effekt i den marknadsrättsliga regleringen. Dock syftade 

marknadsstörningsavgiften på samma sätt som en kriminalisering till att ha en 

handlingsdirigerande och en avskräckande effekt. Tanken med ett avgiftssystem 

istället för straff var att då en juridisk person kunde bli ansvarig innebar det en mer 

ingripande och preventiv effekt än de måttliga bötesstraff som kunde drabba en fysisk 

person. Vidare kunde en avgift vara mer flexibel och då göras mer kännbar vilket 

gjorde den avskräckande funktionen mer effektiv. Avgiften kunde på ett lämpligt sätt 

relateras till det aktuella företaget, dess uppträdande på marknaden och den störning 

av marknadens funktion som en viss åtgärd förorsakat. Företagets storlek bestämd 

genom föregående års omsättning och dess ställning på marknaden kunde beaktas när 

storleken på marknadsstörningsavgiften bestäms.18 

 Införandet av marknadsstörningsavgiften var nydanande och den infördes för 

att ersätta de tidigare knappt tillämpade straffbestämmelserna. Vidare behölls 

sanktionsstrukturen med vite som huvudsaklig sanktion, tanken var aldrig att 

marknadsstörningsavgift skulle konkurrera med förbud vid vite som huvudsaklig eller 

normal påföljd. Marknadsstörningsavgiften skulle vara en särskilt sträng sanktion för 

särskilt allvarliga överträdelser av reglerna om otillåtna marknadsföringsåtgärder.  

                                                
17 Prop. 1994/95:123 s 1. 
18 Levin, s. 236.  
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4.2 Marknadsstörningsavgiften ersätter kriminaliseringen 
Regeringens förslag var att införa marknadsstörningsavgift för uppsåtliga eller 

oaktsamma överträdelser av katalogreglerna, det vill säga de preciserade 

förbudsbestämmelser som tar sikte på specifika typer av otillbörlig marknadsföring. 

Detta för att ersätta det tidigare straffansvaret i marknadsföringslagen. Förslaget var 

att avgiften skulle fastställas till lägst femtusen kronor och högst fem miljoner kronor 

men att den aldrig fick överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning sett till 

föregående räkenskapsår. Vidare skulle avgiften ej dömas ut i ringa fall samt efterges 

i de fall där synnerliga skäl fanns.  

 Den tidigare marknadsföringslagen från år 1975 var uppbyggd kring tre 

generalklausuler. Vid handlande i strid med dem kunde näringsidkaren drabbas av 

förbud eller åläggande vid vite. Den tidigare lagen innehöll också tre preciserade 

förbud mot uppsåtlig vilseledande marknadsföring, rabattmärkeserbjudanden och 

kombinerade erbjudanden. Vid överträdelser av dessa kunde näringsidkaren dömas 

till böter eller fängelse i högst ett år. Straffbestämmelserna innebar alltså en 

direktverkande sanktion som handlades av polis, åklagare samt allmänna domstolar, 

allmänt åtal krävde dock medgivande av Konsumentombudsmannen. Det 

straffrättsliga förfarandet hade i praktiken endast tillämpats i ett fåtal fall och i de 

fallen angående vilseledande marknadsföring. I de fall där domstolen friat 

näringsidkaren hade detta mestadels berott på att uppsåt inte kunnat styrkas. Då 

förfaranden som stred mot straffbestämmelserna också kunde prövas av 

Marknadsdomstolen (MD) med stöd av generalklausulen om otillbörlig 

marknadsföring angreps de istället med förbud och vitesålägganden.19 

I den nya lagen behölls därmed förbud och ålägganden vid vite som sanktioner 

i normalfallen av överträdelser, detta främst i syfte att ge vägledning åt marknadens 

aktörer. Men för att effektivisera den nya marknadsföringslagen övervägdes en mer 

direktverkande sanktion som komplement till förbud och ålägganden. De alternativ 

som fanns var straffbestämmelser i likhet med den tidigare marknadsföringslagen 

eller en sanktionsavgift motsvarande den som fanns på konkurrensområdet. 

Erfarenheterna av en kriminalisering vid överträdelser var inte särskilt goda. Detta då 

svårigheter fanns att tillämpa bestämmelser där exempelvis krav på styrkt uppsåt 

fanns samt att de bötesbelopp som dömdes ut ofta var blygsamma. Mot bakgrund av 
                                                
19 Prop. 1994/95:123 s. 101. 
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detta ifrågasattes om systemet med en kriminalisering haft en preventiv verkan. 

Tveksamhet fanns också om resurser kunde ställas till förfogande för polis och 

åklagare i det fall att straffansvaret skulle utvidgas. Det resonerades så att ett 

avgiftssystem skulle innebära fördelar då det kunde påföras både juridiska och fysiska 

personer (till skillnad från det straffrättsliga förfarandet där endast en fysisk person 

kan straffas). En sanktionsavgift kunde dessutom bestämmas för att bli mer 

ekonomiskt kännbar och därmed verka mer preventivt. En avgift kan anpassas både 

efter företagets storlek samt dess ställning på marknaden men också efter 

överträdelsens grad och karaktär. En annan fördel var att mål om den nya sanktionen, 

marknadsstörningsavgift, kunde handläggas i samma ordning som andra 

marknadsföringsmål.20  

I propositionen till 1995 år marknadsföringslag (1994/95:123) inspirerades 

regeringen av konkurrensrätten. I den nya konkurrenslagen hade kriminaliseringen av 

vissa överträdelser ersatts av en avgift. Anledningen till att inspiration hämtades just 

därifrån kan förklaras med att konkurrensrätten och marknadsföringsrätten har sakliga 

och historiska beröringspunkter. Därför ansågs det rimligt att skapa ett för 

marknadsföringsrätten liknande sanktionssystem. Regeringens förslag blev därför att 

införa en avgiftssanktion för överträdelser av de så kallade katalogreglerna. Avgiften 

benämndes marknadsstörningsavgift, helt enkelt därför att den skulle drabba den som 

störde marknadens funktion.21     

4.3 Remissinstansernas synpunkter 
Nedan kommer ett urval av den kritik som framfördes från remissinstanserna. Urvalet 

har gjorts utifrån vilka instanser som framförde kritik regeringen valde att inte ta 

hänsyn till men som eventuellt skulle kunna ha relevans utifrån 

marknadsstörningsavgiftens begränsade användning. Remissinstansernas kritik 

kommer senare att analyseras i kapitel nio.  

Stockholms tingsrätt ifrågasatte om inte avgiften även borde kunna dömas ut 

vid överträdelser mot generalklausulen då denna fångar upp de svårbedömda 

gränsfallen. Enligt Stockholms tingsrätt innebar en reservering att endast döma ut 

avgiften vid överträdelse av katalogbestämmelserna att rättssäkerhetskravet 

                                                
20 Prop. 1994/95:123 s. 102.  
21 Prop. 1994/95:123 s. 102. 
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överbetonades speciellt då det fanns möjlighet att avstå från att döma ut avgiften samt 

att den kunde bestämmas till ett minimum vid fråga om en mindre allvarlig 

överträdelse. Riksrevisionsverket uttalade i sitt remissutlåtande att avgiftens storlek 

borde beräknas med utgångspunkt i den vinst som företaget gjort genom den otillåtna 

åtgärden. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansåg att 

marknadsstörningsavgiften borde beräknas på ett till konkurrensskadeavgiften 

motsvarande sätt, detta för att undvika intrycket av att brott mot 

marknadsföringslagen är mindre allvarliga än brott mot konkurrenslagen. 

Konsumentverket ansåg att det subjektiva rekvisitet var onödigt eller missvisande och 

att kravet på subjektiv täckning därför borde tas bort. Företagarnas Riksorganisation 

anförde att kravet på subjektiv täckning samt möjligheten för en näringsidkare att 

vidta rättelse och på så sätt mildra påföljden fick anses garantera att endast de 

allvarligaste överträdelserna medförde sanktionsavgift.22 

4.4 Vem skulle drabbas av marknadsstörningsavgift  
I lag om otillbörlig marknadsföring från 1975 kunde ett vitesförbud inte bara riktas 

mot en näringsidkare eller någon som handlade i dennes ställe utan även mot var och 

en som i övrigt väsentligen bidragit till överträdelsen i fråga. I motiven till 

bestämmelsen uttalades att det var lämpligt att även den som skapade reklammaterial 

eller publicerar detta utan att handla på näringsidkarens vägnar omfattades av lagen. 

De i den tidigare lagen angivna skälen ansågs även vara tillämpliga för den nya 

regleringen och även för marknadsstörningsavgift. Detta medförde att talan om 

marknadsstörningsavgift också kunde riktas mot näringsidkare som medverkat till den 

aktuella överträdelsen. De som denna motivering tog sikte på var till exempel aktörer 

som utformar marknadsföringsmaterial på näringsidkarens uppdrag men utan att 

handla på dennes vägnar. Av de som kunde komma att bli ansvariga för att ha 

medverkat till överträdelsen nämndes till exempel reklambyråer och medieföretag 

vilka utgjorde en kanal för marknadsföringen. Detta stämde också överens med hur 

straffansvaret fungerat i den tidigare marknadsföringslagen samt med Internationella 

handelskammarens grundregler för reklam. Enligt dessa grundregler har bland andra 

annonsörer, reklambyråer, medieföretag och andra aktörer som publicerar, sänder 

eller distribuerar reklam ett ansvar för att regler om marknadsföring iakttas. Dessutom 

                                                
22 Prop. 1994/95:123 s. 100-101.  
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ansågs det praktiskt att de aktörer som kan bli föremål för förbud eller vite var de 

samma som kunde bli föremål för marknadsstörningsavgift. Det vill säga att en 

samstämmighet rådde. Däremot undantogs fallet att en anställd fysisk person skulle 

kunna åläggas marknadsstörningsavgift, vilket var fallet vid förbud.23 

Marknadsstörningsavgiften skulle påföras den näringsidkare som hade 

överträtt eller medverkat till överträdelsen av marknadsföringslagen. Det skulle alltså 

komma att sakna betydelse för avgiftsfrågan om den juridiska eller fysiska personen 

upphört att vara näringsidkare, genom överlåtelse, konkurs eller liknande 

förfarande.24 

4.5 Avgiftens subjektiva rekvisit 
Som tidigare nämnts blev konkurrensskadeavgiften en inspiration för hur 

marknadsstörningsavgiften skulle utformas. Generellt skiljer sig en sanktionsavgift 

från straffansvar genom att avgift kan dömas ut oberoende av subjektiva 

omständigheter. Konkurrensskadeavgiften var dock ett undantag där uppsåt eller 

oaktsamhet krävdes för utdömande. Konkurrensskadeavgiften var vid tidpunkten för 

när proposition 1994/95 skrevs den senast införda sanktionsavgiften i svensk rätt. 

Konkurrenslagens regelsystem påverkades av EG-rätten som krävde uppsåt eller 

oaktsamhet för den typen av överträdelser.25 

 I propositionen anfördes att om det förs in ett krav på att de subjektiva 

rekvisiten är uppfyllda så innebär det inte bara att näringsidkaren ska ha genomfört 

marknadsföringen eller utelämnat information uppsåtligen. Det krävs dessutom att 

näringsidkaren genom marknadsföringen ska ha haft för avsikt att vilseleda 

konsumenterna, eller liknande, vid överträdelse av marknadsföringslagens 

bestämmelser. Vidare resonerades så att detta skulle komma att medföra 

bevissvårigheter och att marknadsstörningsavgiften därmed inte skulle lösa just dessa 

svårigheter i bevishänseende som funnits med tidigare straffbestämmelser. 

Invändningen mot detta blev att en sanktionsavgift trots allt var ett steg ifrån en 

renodlad straffrättslig bestämmelse med ett absolut krav på uppsåt. Men att det ur 

rättssäkerhetssynpunkt var av vikt att inte gå för hastigt fram, alltjämt skulle förbud 

                                                
23 Prop. 1994/95:123 s. 102. 
24 Prop. 1994/95:123 s. 103. 
25 Prop. 1994/95:123 s. 103. 



 16 

och vite vara de huvudsakliga åtgärderna vid överträdelser. Därmed föreslogs även att 

oaktsamhet skulle vara avgiftsbelagt. Detta för att som det uttrycktes i propositionen; 

hitta ”en lämplig medelväg”. På så sätt utvidgades utrymmet för att kunna sanktionera 

överträdelser av marknadsföringslagen samtidigt som hänsyn togs ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Det resonerades så att om det visade sig att detta ledde till en 

restriktiv tillämpning av sanktionen så skulle frågan om strikt ansvar övervägas på 

nytt.26   

Det övervägdes om det inte borde krävas att näringsidkaren själv uppsåtligen 

eller av oaktsamhet hade överträtt bestämmelsen i fråga. Även överträdelser som 

berodde på att någon annan som handlat på näringsidkarens vägnar agerat uppsåtligen 

eller oaktsamt skulle kunna leda till att näringsidkaren påfördes avgift. Exempelvis en 

anställd hos näringsidkaren eller i en branschsammanslutning som företog 

marknadsföringsåtgärder för sina medlemmars räkning. Dock, som tidigare nämnts, 

utan att avgiften drabbar den anställda. För att detta medverkansansvar skulle 

aktualiseras ville lagstiftaren dock att det skulle krävas subjektiv täckning för 

handlandet hos den medverkande själv. Alternativt, om det gällde en juridisk person, 

en person med en ledande ställning inom företaget. Att exempelvis ett medieföretag 

skulle granska varje annons för att se om dessa följde katalogreglerna ansågs inte vara 

en rimlig förväntning, om inte särskild anledning fanns till detta. Istället skulle den 

närmare gränsdragningen i dessa fall överlämnas till rättstillämpningen. 27 

4.6 Avgiftens objektiva rekvisit 
Utredningen föreslog att avgiften skulle påföras endast i de fall katalogreglerna 

överträtts på ett allvarligt sätt. Syftet med detta rekvisit var att understryka att 

marknadsstörningsavgiften är avsedd för de fall där samhället vill markera att vissa 

marknadsföringsåtgärder är särskilt klandervärda. Huruvida rekvisitet är uppfyllt eller 

inte ska beaktas med hänsyn till särskilda omständigheter exempelvis överträdelsens 

art, varaktighet och omfattning. Regeringen delade utredningens uppfattning att 

marknadsstörningsavgiften borde reserveras till de fall där det förelåg ett påtagligt 

behov av att skydda allmänna konsument- och näringsidkarintressen. I andra fall 

ansågs det tillräckligt med tillrättavisningar och preventiva åtgärder genom förbud 

                                                
26 Prop. 1994/95:123 s. 103-104. 
27 Prop. 1994/95:123 s. 104. 
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eller åläggande vid vite. Några remissinstanser vände sig dock emot formuleringen 

”på ett allvarligt sätt”, dels för att den ansågs vara för oprecis, dels för att den innebar 

en svårbegriplig avvikelse från vad som krävs för att döma ut skadestånd. Regeringen 

lyssnade på denna kritik och valde att utelämna denna formulering.28 

 De regler som marknadsstörningsavgiften skulle vara kopplad till beskrevs 

som de särskilt klandervärda förfaranden som MD genom åren ansett borde ha 

motverkats. Därtill kommer krav på att de subjektiva rekvisiten skall vara uppfyllda 

vilket ger att bestämmelsen kräver att överträdelsen har en viss allvarlighet. För att 

ytterligare markera att inte alla fall av överträdelser av katalogreglerna ska leda till 

marknadsstörningsavgift föreslogs i propositionen att den bara skulle gälla i ringa 

fall.29 

4.7 Beräkning av avgiften  
Konkurrensrätten och marknadsföringsrätten har traditionellt haft ett nära samband 

och de två rättsområdena har ett flertal beröringspunkter. Exempelvis var MD länge 

ensamt behörigt organ för prövning av tvister i marknadsförings- och konkurrensmål. 

Regleringen av otillbörlig marknadsföring får inte hämma den fria konkurrensen 

samtidigt som ett fritt marknadssystem inte får ge utrymme åt oacceptabla 

marknadsföringsmetoder. Det måste finnas en balans. På grund av detta är det 

naturligt att sanktionssystemen i de två regleringarna varit utformade på ett likartat 

sätt. Detta fortsatte i och med marknadsstörningsavgiftens införande som en 

motsvarighet till konkurrensskadeavgiften. Det argumenterades för att utforma 

sanktionerna så lika som möjligt så länge inga omständigheter fanns som talade 

emot.30 

Konkurrenslagen innehöll bestämmelser om konkurrensskadeavgiftens minsta 

och största storlek samt regler om preskription, det saknades enligt regeringen mening 

att göra marknadsföringslagens regler mindre stränga än konkurrenslagens när det i 

detta avseende. Därmed blev maxbeloppet, fem miljoner kronor och 

preskriptionstiden på fem år, densamma i marknadsstörningsavgiften. Däremot 

resonerades att fem miljoner kronor eller tio procent av en näringsidkares 

                                                
28 Prop. 1994/95:123 s. 104. 
29 Prop. 1994/95:123 s. 105. 
30 Prop. 1994/95:123 s. 105. 
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årsomsättning föregående räkenskapsår aldrig fick överstigas, vilket skilde sig från 

konkurrenslagstiftningen där en övre gräns saknades.31 

 I konkurrenslagens reglering beskrevs angående avgiftens storlek att denna 

skall bestämmas med särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är samt hur länge 

den pågått. Trots att marknadsföringslagens utredning hade en mer detaljerad 

beskrivning av vilka omständigheter som skulle beaktas ansågs detta inte innebära 

någon avvikelse från konkurrenslagen. I propositionen framhöll regeringen att det i 

lagtext eller motiv inte kan bli fråga om annat än uttryck för generella riktlinjer, i 

stället får det bli domstolarnas uppgift att närmare fastställa hur avgiftens storlek ska 

beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda målet.32 

Överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning skulle vara faktorer 

som påverkar när avgiftens storlek ska beräknas. Hänsyn till dessa omständigheter ska 

ske i samklang med marknadsstörningsavgiftens grundläggande syfte. Det vill säga att 

verka avskräckande på andra näringsidkare som överväger att använda sig av liknande 

marknadsföringsmetoder. Detta skulle inte hindra att avgiftens storlek sattes lägre än 

motiverat, med hänsyn till förmildrande omständigheter. Exempelvis att 

näringsidkaren vidtar åtgärder för att försöka hindra eller reparera skador. Detta 

ansågs dock inte få vara fallet om näringsidkaren vidtar dessa åtgärder först när hot 

om avgift uppkommer. Både utredningen kring hur marknadsstörningsavgiften borde 

formuleras och hur konkurrensskadeavgiften var formulerad gav väl uttryck för hur 

avgiftens storlek borde beräknas men med hänsyn till värdet av enhetlighet i 

marknadsrättsliga regleringar fick konkurrenslagens ordval ges företräde. Regeringen 

resonerade så att det inte kunde uteslutas att det skulle anses som stötande att påföra 

en näringsidkare en avgift. Efterföljande omständigheter skulle kunna få detta att 

framstå som orimligt, förslag gavs därmed att ge domstolen möjlighet att efterge 

påföljd.33 

                                                
31 Prop. 1994/95:123 s. 105. 
32 Prop. 1994/95:123 s. 105 f. 
33 Prop. 1994/95:123 s. 106. 
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5. Marknadsstörningsavgiften i tillämpning 
Enligt 22 § i 1995 års MFL fick en näringsidkare åläggas att betala en särskild avgift 

(marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren eller någon som handlade på 

näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bröt mot någon av 

bestämmelserna 5-13 och 13 c §§. Detsamma gäller näringsidkare som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen. Enligt § 23 i 1995 års 

marknadsföringslag fick marknadsstörningsavgift inte åläggas någon för en 

överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett åläggande som har 

meddelats vid vite enligt denna lag. Angående marknadsstörningsavgiftens storlek 

stadgades i § 24 i 1995 års MFL att den skall fastställas till lägst fem tusen kronor och 

högst fem miljoner kronor, avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens 

årsomsättning. Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående 

räkenskapsår. När avgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig 

överträdelsen är och hur länge den har pågått, i ringa fall ska avgiften inte dömas ut,  

25 § MFL års 1995. Marknadsstörningsavgiften fick bara dömas ut om 

stämningsansökan delgetts den som anspråket riktar sig mot inom fem år från det att 

överträdelsen upphörde, § 26 MFL års 1995. Talan om marknadsstörningsavgift föll 

bort om domen inte hade kunnat verkställas inom fem år från att den vunnit laga kraft, 

§ 27 MFL 1995. 

5.1 Praxis 1995-2008  
Marknadsstörningsavgiften ersatte alltså de tidigare straffstadgandena. Detta i syfte 

att undkomma de bevissvårigheter som funnits med straffstadgandenas absoluta 

uppsåtskrav. I motiven kunde det utläsas att en viss försiktighet skulle iakttas vid 

utdömandet av avgiften, att den skulle vara reserverad för allvarliga överträdelser och 

att vissa oklarheter överlämnades till rättstillämpningen att reda ut. Hur fungerade då 

denna nya sanktion? Nedan kommer en redogörelse för relevant praxis som uppkom 

efter marknadsstörningsavgiftens införande men innan ändringarna år 2008.  

MD	1998:7	

Fritidsresor AB (Fritidsresor) hade marknadsfört rabatterbjudanden genom Tv-reklam 

samt annonser på bingolotter på ett sätt som KO ansåg bröt mot informationskravet i 

§ 13 MFL och därmed skulle förenas med marknadsstörningsavgift enligt § 22 MFL. 

KO anförde att Fritidsresor brutit mot informationskravet med uppsåt eller 
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oaktsamhet då en begränsning i erbjudandet inte kunde uppfattas av 

marknadsföringen.  

 MD resonerade att enligt § 22 MFL ska näringsidkare betala 

marknadsstörningsavgift om denne brutit mot några av bestämmelserna §§ 5-13 MFL.  

I § 13 MFL ges föreskrifter om information vid förmånserbjudanden. Bestämmelsen 

tar sikte på att säkerställa att konsumenter får tillgång till den information som krävs 

för att kunna bedöma erbjudandet i sin helhet och för att kunna göra ett rationellt 

köpval. Genom att underlåta att lämna tydlig information, att erbjudandet var 

begränsat till vissa avgångar och resor, ansåg MD att Fritidsresor brutit mot 

informationskravet.  

MD hänvisade till motiven till MFL där det betonades att det för alla 

näringsidkare gäller ett grundläggande krav på att iaktta god marknadsföringssed och 

att det med det som utgångspunkt finns skäl att tillämpa stränga kriterier vid 

bedömningen om en näringsidkare agerat oaktsamt i sin marknadsföring. En 

överträdelse kan anses ha skett med oaktsamhet om en näringsidkare rimligtvis borde 

ha förutsett att handlandet skulle innebära en överträdelse av någon av 

bestämmelserna §§ 5-13 MFL. MD ansåg därmed att Fritidsresor agerat oaktsamt då 

de överträtt en klar och entydig regel genom att inte ange de begränsningar som fanns 

för erbjudandet.  

 Vidare anförde MD att marknadsstörningsavgift ska användas i de fall där det 

föreligger ett påtagligt behov att skydda allmänna konsument och 

näringsidkarintressen till skillnad från fall där förbud eller åläggande vid vite får 

anses tillräckligt. De specifika reglerna till vilka avgiftssanktionen är kopplad kan 

sägas beskriva särskilt klandervärda förfaranden. Härtill kravet på att de subjektiva 

rekvisiten skall vara uppfyllda, vilket i sig indikerar krav på viss allvarlighet. MD 

resonerade i fallet att marknadsföringen bolaget utfört var en överträdelse av § 13 

MFL och att det måste ha skett med i vart fall oaktsamhet. Marknadsföringen hade 

förekommit under förhållandevis lång tid och haft stor spridning i och med tv-

reklamen och alltså varit av en betydande omfattning. Dessutom tillkom det faktum 

att tv-reklamen ägt rum efter att KO påtalat förfarandet avseende bingolotterna. 

Överträdelsen kunde därmed inte anses vara försumbar och det förekom inga 

omständigheter som talade emot att marknadsstörningsavgift skulle påföras. 

Fritidsresor ålades därmed att betala avgift. Med beaktande av vad som framkommit 

om överträdelsens art, omfattning och spridning ansåg MD att avgiften borde 
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bestämmas till 200 000 kr. KO:s förstahandsyrkande vid tingsrätten bifölls därmed 

men avgiftens storlek justerades nedåt. Varför avgiften justerades motiverades inte.   

MD	1998:20	

Telia InfoMedia TeleVision Aktiebolag (Telia) hade distribuerat en reklamfolder som 

vid första anblick framstod som någon typ av informationsfolder. KO ansåg att det 

inte tydligt framgick att detta var marknadsföring och att det därför bröt mot 

informationskravet. KO yrkade att Telia skulle åläggas att betala 

marknadsstörningsavgift med 500 000 kr. TR delade KO:s mening att det inte tydligt 

framgick vid första anblick att det gällde marknadsföring men att detta framgick klart 

när foldern öppnades. Dessutom avbröt Telia distributionen så fort KO kontaktade 

bolaget. Utredningen kunde heller inte visa på att detta var en uppsåtlig överträdelse. 

TR konstaterande därmed att det rörde sig om en ringa överträdelse och att 

marknadsstörningsavgift därmed inte skulle utgå. Dessutom resonerade TR så att ”det 

i andra fall får anses tillräckligt att näringsidkaren tillrättavisas och avskräcks från att 

upprepa förfarandet genom ett förbud eller åläggande vid vite”. MD delade TR:s 

bedömning. MD anförde att detta inte kan ha haft några ekonomiska följder för 

mottagarna eller konkurrerande näringsidkare och kan därför inte vara av allvarlig art. 

MD	2005:11	

Kooperativa förbundet (KF) hade genom marknadsföring i form av reklamfilm och ett 

spel kommunicerat bilden att bönder som inte odlade ekologiskt var klandervärda och 

att konventionell spannmålsodling var skadlig för miljön. Sveriges spannmålsodlare 

(SpmO) yrkade att KF skulle betala marknadsstörningsavgift om fem miljoner kronor. 

TR konstaterade att KF:s marknadsföring var vilseledande och misskrediterande och 

alltså stred mot 6 och 8 a §§ MFL. TR fann gällande spelet att KF inte överträtt dessa 

regler med uppsåt eller oaktsamhet. TR ansåg att KF inte rimligtvis kunde förutsett att 

detta skulle innebära en överträdelse av MFL. Detta resonemang bottnade i att KF 

gjort bedömningen att detta var grundlagsskyddad opinionsbildning och att MFL 

därför inte var tillämplig. Gällande reklamfilmen fann dock TR att KF agerat 

oaktsamt men att filmen var av sådant överdrivet slag att det inte fanns något påtagligt 

behov av att skydda konsumenter då var och en borde inse att det inte var en realistisk 

bild utan snarare en karikatyr av hur spannmålsodling gick till. Talan om 

marknadsstörningsavgift lämnades därmed utan bifall, MD delade TR:s bedömning i 

denna fråga.  
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MD	2005:22	

Reader’s Digest AB (RD) hade i marknadsföring av bokprenumerationer inte tydligt 

uppmärksammat att huvudsyftet med försändelsen var reklam. KO anförde att detta 

kunde misstas för att vara en informationsförsändelse och att RD därför inte uppfyllde 

kravet på reklamidentifiering samt vilseledde konsumenten. Dessutom innehöll 

försändelsen reklam för ett lotteri där det genom otydlig information gav 

konsumenten ett överskattat intryck av möjligheten till vinst. Bolagets 

marknadsföring hade tidigare prövats och domstolen hade påtalat det stränga kravet 

på reklamidentifiering. Att då fortsätta med liknande marknadsföring var enligt KO 

bevis på att uppsåt eller i vart fall oaktsamhet förelåg. Överträdelsen hade dessutom 

medfört ekonomisk skada för konsumenter vilket talade för dess allvarlighet. TR var i 

stort sett enig med KO. TR ansåg att det objektiva rekvisitet var uppfyllt och att RD 

hade agerat oaktsamt genom att inte ha åtgärdat sin marknadsföring i och med det 

tidigare avgörandet. Då det i motiven framgått att upprepade överträdelser ska åläggas 

avgiftssanktion samt att överträdelsen uppfyllde kravet på allvarlighet dömdes RD att 

betala marknadsstörningsavgift på 1 miljon kronor. MD delade TR:s bedömning. 

5.2 Analys av praxis 1995 - 2008 
I Kahns artikel Marknadsstörningsavgift – en ovanlig sanktion belyser och analyserar 

han det faktum att marknadsstörningsavgiften sedan sitt införande dömts ut och 

behandlats väldigt sällan.  Kahn går igenom praxis och drar en del slutsatser. I den 

praxis som finns mellan marknadsstörningsavgiftens införande och fram till år 2006, 

då artikeln skrevs, var vilseledande marknadsföring och bristande information vid 

förmånserbjudanden de vanligaste grunderna för utdömande av 

marknadsstörningsavgift. Under nämnda period hade knappt tio domar rörande 

marknadsstörningsavgift meddelats.34  

 Kahn noterar i sin artikel att bedömningen av de subjektiva rekvisiten är 

relativt summarisk, exempelvis så konstaterar domstolen i Fritidsresor-målet att om 

en klar och tydlig regel överträtts så måste näringsidkaren i vart fall varit oaktsam. I 

KF-målet resonerade dock TR så att eftersom KF gjort bedömningen att en av 

marknadsföringsåtgärderna inte föll inom 1995 års marknadsföringslag så kunde de 

inte rimligtvis ha förutsett att marknadsföringen då kunde strida mot denna. Därför 

                                                
34 Johan Kahn, Marknadsstörningsavgift – en ovanlig sanktion, Ny juridik 1:06 s 37. 
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ansågs KF inte ha agerat oaktsamt. I förarbetena diskuteras (som tidigare nämns) om 

ett strikt ansvar borde övervägas om situationen att subjektiv täckning leder till en 

alltför restriktiv tillämpning av marknadsstörningsavgift. Kahn konstaterar att dessa 

farhågor om en alltför restriktiv tillämpning inte besannats, snarare tvärtom.35  

I Reader´s Digest-målet hade konsumenter drabbats av ekonomisk skada samt 

svårigheter att avsluta oönskade prenumerationer. I Telia-fallet konstaterade MD att 

någon skada inte kunde anses föreligga eftersom konsumenterna på ett enkelt sätt 

kunde förstå att det rörde sig om marknadsföring trots att det vid första anblick gav 

intryck av att vara något annat. I dessa mål har MD gjort en bedömning av den skada 

som marknadsföringsåtgärden i fråga vållat konsumenter eller konkurrerande 

näringsidkare. Alltså har de objektiva förutsättningarna för marknadsstörningsavgift 

kvalificerats av MD genom att utvärdera om överträdelsen inneburit skada vilket har 

haft betydelse för frågan om utdömande av marknadsstörningsavgift.36 

I fler av de fall som KO drivit har marknadsstörningsavgift yrkats på i första 

hand och föreläggande vid vite i andra hand. I samtliga av de fall där annan part än 

KO fört talan har marknadsstörningsavgift och vitesförbud yrkats samtidigt. Att yrka 

på marknadsstörningsavgift och vite samtidigt kan anses självklart, 

marknadsstörningsavgift för överträdelsen som skett och vitesförbud för att undvika 

överträdelser i framtiden. Men då måste 23 § i 1995 års MFL beaktas som stadgar att 

marknadsstörningsavgift inte får åläggas en näringsidkare för en överträdelse av ett 

vitessanktionerat förbud eller underlåtenhet att följa ett föreläggande. Syftet med 23 § 

MFL i 1995 års MFL är att undvika dubbla sanktioner. Om endast 

marknadsstörningsavgift utdöms men att näringsidkare upprepar överträdelsen är det 

sannolikt att avgift återigen utdöms. Upprepandet visar i så fall på likgiltighet och 

nonchalans, det vill säga i vart fall oaktsamhet.  I ett sånt fall borde också beloppet bli 

högre än första gången. Om däremot en talan om vitesförbud bifalls samtidigt som en 

talan om marknadsstörningsavgift vid den första överträdelsen och att sedan 

överträdelsen upprepas så kan inte talan föras samtidigt om utdömande av vite och 

marknadsstörningsavgift. Käranden borde dock föredra att föra talan om enbart 

marknadsstörningsavgift då den enligt praxis och förarbeten ligger högre än vite vid 

upprepade överträdelser. I bedömningen av huruvida marknadsstörningsavgiften ska 
                                                
35 Kahn, s. 37. 
36 Kahn, s. 37. 
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utdömas är hur omfattande spridningen av den aktuella marknadsföringen varit. I 

Fritidsresor-målet menade MD att upprepad TV-reklam på bästa sändningstid var att 

betrakta som stor spridning.37  

6. Marknadsföringslagen ändringarna år 2008  
Direktivet om otillbörlig marknadsföring införlivades i svensk rätt i och med 

ändringarna av marknadsföringslagen år 2008. Direktivet syftade till att bidra till att 

den inre marknaden fungerade korrekt och att säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå avseende otillbörliga affärsmetoder. I en så kallad svart lista i 

direktivet räknades sådana affärsförhållanden som under alla omständigheter skulle 

anses som otillbörliga upp. 38  

I samband med tillkomsten av marknadsföringslagen 2008 års version 

diskuterades lämpligheten av en viss uppstramning i förhållande till tidigare 

tillämpning av marknadsstörningsavgift. Att en utökning av antalet 

förbudsbestämmelser eventuellt kunde föranleda en ökning av antalet utdömda 

marknadsstörningsavgifter.39 Regeringen gav uttryck för att en inte alltför restriktiv 

men nyanserad bedömning borde göras för att avgöra om ett utdömande av 

marknadsstörningsavgift är ett lämpligt sanktionsmedel i det enskilda fallet.40 Detta 

var en markering då det i motiven till 1995 års lag framhållits att man inte borde gå 

för hastigt fram med marknadsstörningsavgiften.41   

Under 1995 års lag dömdes marknadsstörningsavgift ut i två fall i MD, MD 

1998:7 och MD 2005:22 och ytterligare ett fall vann laga kraft. Det kan finnas ett 

flertal förklaringar till detta. Den mest tilltalande förklaringen var naturligtvis att det 

inte förekommer så många fall av allvarliga brott mot god marknadsföringssed. Det 

vill säga fall där det är av stor vikt att ”straffa” företaget och att en tillrättavisning 

eller ett föreläggande inte räcker till. En annan förklaring kunde vara att de objektiva 

                                                
37 Johan Kahn, Marknadsstörningsavgift – en ovanlig sanktion, ny juridik 1:06 s 37. 
38 Prop. 2007/08:115 s. 55. 
39 Levin, s. 236. 
40 Prop. 2007/08:115 s. 119. 
41 Levin, s. 236. 
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och subjektiva rekvisiten som krävs för att en avgift ska kunna utdömas är svåra att 

uppfylla i de enskilda fallen.42 

 De mål som dominerade i MD var de mål där en näringsidkare klagade på en 

konkurrerande näringsidkare, de fall som KO drev var i minoritet. Det en 

näringsidkare oftast ville få till var ett snabbt avgörande om ett förbud på objektiva 

grunder i en instans exempelvis föreläggande om vite. Därmed lämnades KO att driva 

de bevismässigt komplicerade målen om marknadsstörningsavgift.43  

6.1 Subjektiva omständigheter 
Marknadsstörningsavgiften ersatte som tidigare nämnts straffbestämmelserna från 

1970 års lag om otillbörlig marknadsföring därav behöll den sin straffrättsliga prägel. 

Det innebär att både subjektiva och objektiva rekvisit ska vara uppfyllda för att den 

ska dömas ut. När sanktionen tillkom med ett subjektivt rekvisit som en förutsättning 

förstods att det skulle innebära svårigheter att påvisa att förutsättningar för 

marknadsstörningsavgift förelåg. Men tanken var som tidigare nämnts att förbud vid 

vite och föreläggande skulle vara de huvudsakliga konsekvenserna vid överträdelser. 

Endast allvarliga överträdelser skulle föranleda marknadsstörningsavgift.44 

 Att döma ut avgiften förutsätter att marknadsföringen svarar mot det 

subjektiva rekvisitet om uppsåt eller oaktsamhet. Rekvisitet oaktsamhet utökar 

bestämmelsens räckvidd och underlättar bevisbördan. Exempelvis kan upprepande av 

en redan tidigare förbjuden typ av marknadsföring utgöra bevis på oaktsamhet. Det 

vill säga att oaktsamheten utgörs av försumlighet.45 

 Det fanns åsikter kring att domstolarna föreföll ta lätt på kravet på subjektiv 

täckning, ”närmast summarisk” som Kahn uttrycker det.46 Dock borde det i grunden 

räcka med att marknadsföringen inte svarar mot det generella kravet på att följa god 

marknadsföringssed och att detta i sig är oaktsamt.47 Det är inte heller nödvändigt att 

uppsåt eller oaktsamhet finns hos näringsidkaren, de subjektiva rekvisiten kan likväl 

                                                
42 Levin, s. 237. 
43 Levin, s. 237. 
44 Levin, s. 237 f. 
45 Levin, s. 238. 
46 Levin, s. 238. 
47 Prop. 1994/95:123 s. 175. 
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uppfyllas av någon som handlar på dennes vägnar, t.ex. en anställd eller en 

uppdragstagare. Vidare kan även andra som aktivt bidragit till en otillbörlig 

marknadsföring som en aktiv ägare, företrädare eller tillexempel reklambyråer, 

utgivare, medieföretag eller någon som varit behjälplig med att publicera eller 

distribuera marknadsföringen omfattas av marknadsstörningsavgift.48   

 Medhjälp till ett förbuds- eller informationsåläggande kan träffa var och en 

som bidragit till marknadsföringen på ett aktivt sätt, vilket kommer till uttryck i 23 § i 

2008 års marknadsföringslag. Marknadsstörningsavgiften fungerar annorlunda, där 

kan ett medverkansansvar endast drabba den som är näringsidkare, däremot kan annat 

kostnadsansvar utdömas från en medverkare som inte själv är näringsidkare men 

innehar en plats i bolagets styrelse eller ledning (jfr MD 2012:17). Dessutom finns 

kravet på subjektiv täckning, det räcker alltså inte bara att medverka.49      

6.2 Objektiva omständigheter 
Det är en förutsättning för den objektiva bedömningen då näringsidkaren i sin 

marknadsföring ska iaktta god marknadsföringssed att det tillämpas stränga kriterier i 

bedömningen av om en näringsidkare agerat oaktsamt och en 

marknadsstörningsavgift ska kunna dömas ut. Dock anger motiven att avgiften endast 

ska dömas ut i de allvarligaste fallen där det föreligger ett påtagligt behov att skydda 

konsument och näringsidkarintressen. Exempelvis när en marknadsföringsåtgärd är av 

sådant slag att konsumenter får bristande förtroende för en viss bransch eller ett visst 

försäljningssätt. Att inte följa god marknadsföringssed kan utgöra oaktsamhet men 

objektivt sett behöver inte alla oaktsamma eller uppsåtliga handlingar i strid med 

MFL sluta med marknadsstörningsavgift. Att det måste vara av viss allvarlighet 

framgår inte uttryckligen i bestämmelsen, men däremot markeras kravet på allvar i 32 

§ MFL som fungerar som en ventil. Allvaret kan också ha understrukits ytterligare i 

och med införandet av den svarta listan och att överträdelser av denna ska kopplas till 

avgiften. Men det kan noteras att inte heller i de fall där marknadsföringen ansetts ha 

överträtt den svarta listan har marknadsstörningsavgift dömts ut (jfr MD 2008:19, MD 

                                                
48 Levin, s. 238. 
49 Levin, s. 238. 
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2009:34, MD 2009:40 samt MD 2012:14). Marknadsstörningsavgiften har alltså i 

praktiken blivit förbehållen endast objektivt sett klart allvarliga fall. 50   

6.3 Bevisbördan 

I avgöranden om marknadsstörningsavgift intar KO rollen som ”åklagare” med 

primär talerätt enligt 48 § MFL. Det innebär att KO har bevisbördan. Eller de 

näringsidkare som berörs, om fallet är sådant att KO beslutat att avstå från talan, som 

har bevisbördan. Det ankommer alltså på KO eller annan eventuell taleberättigad att 

visa att de subjektiva och objektiva kriterierna är uppfyllda. Bedömningen av om 

överträdelserna är tillräckligt allvarliga för att marknadsstörningsavgift ska bli aktuell 

ankommer på MD att avgöra. 51  

6.4 Praxis 2008 - 2016  
I 2008 års marknadsföringslag fördes alltså direktivet om otillbörlig marknadsföring 

in i svensk marknadsföringsrätt. En uppstramning av lagen diskuterades och antalet 

förbudsbestämmelser utökades i och med att den svarta listan infördes. Trots detta 

tillämpades marknadsstörningsavgiften lika sällan. Nedan följer en genomgång av ett 

urval av den praxis som tillkom efter lagändringen 2008 och fram till den senaste 

lagändringen 2016.  

MD	2012:17	PSW	Trading	AB	(PSW)	

KO yrkade på att PSW bedrivit marknadsföring som stred mot ett flertal punkter i 

Svarta listan eller att den i vart fall varit i strid med MFL:s katalogbestämmelser. 

Bland annat hade konsumenter vilseletts att tro att PSW samarbetade med 

välgörenhetsorganisationer. KO ansåg att detta var allvarliga överträdelser som stört 

marknadens funktion samt pågått en längre tid och yrkade därför på att PSW skulle 

betala 500 000 kronor i marknadsstörningsavgift. TR ansåg att PSW hade agerat 

otillbörlig och brutit mot bestämmelser i MFL och i Svarta listan. Det ansågs särskilt 

klandervärt konsumenters förtroende för välgörenhetsorganisationer riskerats samt att 

marknadsföringen via telefon stört marknadens funktion genom sin negativa inverkan 

på konsumenterna. TR anförde gällande uppsåtet att näringsidkaren är skyldig att 

känna till gällande rätt. Därmed måste PSW i vart fall varit oaktsamma då de borde 

                                                
50 Levin, s. 239. 
51 Levin, s. 240. 
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insett att marknadsföringen innebar en överträdelse av MFL. TR påförde PSW att 

betala marknadsstörningsavgift om 500 000 kr. En hög avgift då den var mycket nära 

den övre beloppsgränsen på max tio procent av företagets föregående års omsättning.  

PSW överklagade domen till MD och menade att årsomsättningen beräknats 

fel. MD hade alltså att ta ställning till hur denna skulle beräknas och vad som avsågs 

med uttrycket ”närmast föregående räkenskapsår”. MD konstaterade att varken motiv 

eller praxis gav någon tydlig vägledning men att marknadsstörningsavgiften skapats 

med konkurrensskadeavgiften som förebild. Inom konkurrensrätten hade ”närmast 

föregående räkenskapsår” genom EU-rättslig praxis definierats som året innan målets 

avgörande. MD resonerade dock att MFL är utformad på ett annat sätt än 

konkurrenslagen och innehåller också tillägg om att årsomsättningen får uppskattas 

om överträdelsen skett under det första verksamhetsåret. Med detta i beaktning ansåg 

MD att ”närmast föregående räkenskapsår” måste ges innebörden att det är 

föregående räkenskapsår beräknat från överträdelsen som avses. MD resonerade att 

vid bestämmande om avgift bör de effekter ett visst agerande haft på ett bolags 

årsomsättning kunna beaktas. En näringsidkare som bedriver en tveksam 

marknadsföring fortlöpande skulle kunna förutse de möjliga konsekvenserna av sitt 

agerande utifrån rådande förhållanden. Mot bakgrund av detta ansåg MD att 

tidpunkten för den senaste överträdelsen ska utgöra utgångspunkten för bedömningen 

av avgiftens högsta belopp. I motiven till avgiftens införande anfördes att avgiftens 

storlek kunde bestämmas så att den blir ekonomiskt kännbar och därmed 

avskräckande men också att avgiften kunde anpassas såväl efter företagets storlek och 

ställning på marknaden som överträdelsens art och omfattning. Med bakgrund av 

detta ansåg MD att det inte kunde vara uteslutet att en sådan anpassning även kunde ta 

hänsyn till företagets aktuella finansiella styrka för att undvika att sätta det på 

obestånd. Marknadsstörningsavgiften fastställdes därmed till 500 000 kr.  

MD	2013:2	

Målet rör Sova AB:s marknadsföring av ett erbjudande som innebar att kunder efter 

köp på vissa villkor kunde få pengarna tillbaka om det regnade på midsommarafton. 

KO yrkade i MD att Sova AB skulle förpliktas att utge marknadsstörningsavgift med 

5 miljoner kronor. Sova AB:s erbjudande var förenat med vissa villkor, dessa visades 

skriftligen tillsammans med en hänvisning till deras webbplats under en del av de 

aktuella tv-reklamfilmerna. MD ansåg i likhet med TR att de aktuella villkoren var att 
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anse som sådan väsentlig information som avses i 10 § MFL. MD delade TR:s 

resonemang att det inte var möjligt för konsumenter att tillgodogöra sig den 

väsentliga informationen genom tv-reklamfilmerna, vidare ansågs villkoren vara 

överraskande och inte något som konsumenter kunde förutse innebörden av. MD fann 

att marknadsföringen står i strid med 8 och 10 §§ MFL. TR hade anfört att Sova AB 

hade agerat oaktsamt. Vidare hade TR anfört att lagstiftaren hade exemplifierat 

sådana särskilt klandervärda beteenden där avgift ska förekomma bl.a. med att ett 

marknadsföringsagerande ger konsumenter ett bristande förtroende för en viss 

bransch eller ett visst försäljningssätt. MD ansåg, trots att exemplifieringen inte är 

uttömmande, att inte att detta var ett sådant fall och att skäl för 

marknadsstörningsavgift saknades. MD konstaterade också att det faktum att en 

konkurrerande näringsidkare påverkas av en annan näringsidkares 

marknadsföringskampanj inte är liktydigt med att marknaden störts i det avseende 

som krävs för utdömande av marknadsstörningsavgift.  

MD	2015:21	

Målet rör Life Cooperations marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser. 

Tingsrätten förbjöd företaget förenat med vite om 200 000 kr att vid marknadsföring 

av bioresonansterapi och liknande behandlingsmetoder ge konsumenten intryck av att 

detta kan bota eller lindra allergier eller liknande sjukdomar och besvär. Liknande 

marknadsföringen hade skett tidigare och KO ansåg därmed att den otillåtna 

marknadsföringen skett uppsåtligen eller i vart fall oaktsamt. TR anförde dock att 

avgift endast ska dömas ut om marknadens funktion störs vilket inte var fallet. 

Marknadsföringen hade skett på internet vilket visserligen kunde betyda en 

omfattande spridning men det rörde sig om information som konsumenter aktivt sökte 

efter varför det inte kunde anses störa marknadens funktion. TR ansåg dessutom att 

det inte var bevisat att marknadsföringen hade haft någon negativ effekt på 

marknaden och att inga klagomål från konsumenter eller andra näringsidkare hade 

framförts. TR ogillade alltså KO:s yrkande. MD gjorde samma bedömning som TR.   

PMT	9149-16	0700	Sverige	AB	

KO yrkade på att 0700 Sverige (0700) skulle utge marknadsstörningsavgift med en 

miljon kronor. KO anförde att överträdelserna av MFL var så graverande att de 

utgjorde grund för marknadsstörningsavgift. Vidare anförde KO att marknadsföringen 

skett via telefonförsäljning vilket redan var en försäljningsmetod med lågt 
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konsumentförtroende. En stor del av de drabbade konsumenterna tillhörde en mycket 

svag målgrupp såsom äldre och ett flertal hade en hörselnedsättning eller 

demenssjukdom. Överträdelserna menade KO, vittnade om en påtaglig nonchalans av 

såväl gällande regler som den skada bolaget tillfogar konsumenterna. Mot bakgrund 

av detta ansåg KO att marknadsstörningsavgiftens storlek ska hamna relativt högt 

inom ramen för tio procent av årsomsättningen. KO hade tidigare sökt utfärda ett ett 

förbuds- och informationsföreläggande mot bolaget. Domstolen vidtalade att det ett 

bevis för uppsåt eller oaktsamhet är upprepade överträdelser och att det räcker att 

detta sker av slarv. Den ansåg att marknadsföringen sammantaget var av sådant slag 

att den riskerar att leda till bristande tilltro för telefonförsäljningsverksamhet som 

marknadsföringskanal och telemarketingbranschen, alltså att marknadens funktion 

störts. Detta i form av vilseledande uttalanden i strid med 9-10 §§ MFL. Domstolen 

ansåg att en miljon visserligen kunde dömas ut då detta var inom 

marknadsstörningsavgiftens beloppsgräns och att detta var en överträdelse av 

allvarligt slag men att maximala marknadsstörningsavgifter ändå skulle förbehållas 

överträdelser av ännu allvarligare slag. Avgiften bestämdes till 300 000 kr. Målet 

överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen, de ansåg att det inte var bevisat 

att 0700 bedrivit denna typ av marknadsföring då KO endast åberopat bevisning i 

form av ”stickprov” från alla de anmälningar som kommit in. Den bevisningen kunde 

enligt överdomstolen inte bevisa det som i tidigare instans ansett vara bevisat. Patent- 

och marknadsöverdomstolen beslutade att marknadsstörningsavgift inte skulle utgå.  
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7. Ändringarna 2016  

7.1 Hur fungerade det innan ändringen? 
Det aviserades alltså som tidigare nämnts innan införandet av 2008 års MFL att det 

borde tillkomma en ökad användning av marknadsstörningsavgiften, men så blev inte 

fallet. Marknadsstörningsavgiften kom även fortsättningsvis att bli en sällan tillämpad 

sanktion och tämligen perifer i praktiken. Förbud och åläggande vid vite enligt § 23 

och § 26 2008 års MFL blev fortsatt de vanligaste påföljderna och 

marknadsstörningsavgiften ett (sällan tillämpat) komplement.52 

7.2 Vad kom att ändras efter 2016? 
I syfte att göra sanktionen marknadsstörningsavgift mer förutsebar och enklare för 

domstolarna att tillämpa föreslog regeringen att det i lagtexten uttryckligen skulle 

framgå vilka omständigheter som särskilt skulle beaktas vid prövningen av om 

överträdelsen är av sådant allvar att marknadsstörningsstörningsavgift ska kunna 

dömas ut. Dessa omständigheter var överträdelsens art, varaktighet, omfattning och 

spridning. Dessutom föreslogs att det uttryckliga undantaget att 

marknadsstörningsavgift inte ska påföras i ringa fall skulle tas bort. Vidare föreslogs 

att beloppsintervallet skulle dubbleras, d.v.s. till lägst tio tusen kronor och högst tio 

miljoner kronor. Regeringen valde att behålla kravet på uppsåt eller oaktsamhet. 53 

7.3 Varför ändrades lagen – vad ville man uppnå? 
I motiven anges att förändringen av regleringen rörande sanktionen 

marknadsstörningsavgift är nödvändig. För att göra sanktionen mer förutsebar skall 

det preciseras vilka omständigheter som ska beaktas vid prövningen av om avgiften 

ska dömas ut. Storleken på marknadsstörningsavgiften ska bestämma överträdelsens 

sanktionsvärde och övriga relevanta omständigheter. För att möjliggöra en nyanserad 

bedömning ska beloppsgränserna höjas.54 

 Regeringen framhöll att en orsak till att sanktionen tillämpats så sällan kunde 

vara de tidigare bestämmelsernas knapphändiga formuleringar om vilka 

omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om sanktionen ska utgå i det 
                                                
52 Levin, s. 237.  
53 Prop. 2015/16:168 s. 22. 
54 Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för konsumentombudsmannen, s. 3. 
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enskilda fallet. De enda förutsättningar som tidigare funnits var att en uppsåtlig eller 

oaktsam överträdelse av de uppräknade reglerna i MFL skulle ha skett som ej var av 

ringa omfattning. Först i samband med fastställandet av avgiftens storlek uppkom 

frågan om hur allvarlig överträdelsen är. Inte heller i motiven till 1995 års MFL 

utvecklades det hur den aktuella bedömningen skulle göras. Istället sades där, som 

tidigare nämnts, att detta blev en fråga för rättstillämpningen att ge lagen konkret 

innehåll. Därmed konstaterades att det inte skapats några tydliga principer för när 

avgiften ska utdömas i den ytterst begränsade praxis som skapats. Detta talade för att 

regleringen behövde förtydligas. Inför lagändringen år 2008 framhölls att 

tillämpningen inte borde vara alltför restriktiv, detta särskilt då tanken var att den inte 

sällan kunde tillämpas vid överträdelser av den så kallade svarta listan. Men så blev 

inte utfallet. Regeringen framhöll att en alltför restriktiv tillämpning av bestämmelsen 

inte var önskvärd då det var av vikt att upprätthålla respekten för det 

marknadsrättsliga regelverket.55 

Lagförslaget ifrågasattes utifrån de nya rekvisiten som föreslogs (art, 

varaktighet, omfattning och spridning), då dessa framgick redan i motiv samt i 

rättspraxis. Regeringen ansåg dock att en uttrycklig bestämmelse var av värde för att 

möjliggöra en enhetligare och mindre restriktiv tillämpning av sanktionen. Med 

hänsyn till kravet på förutsebarhet ansåg regeringen vidare att det vore värdefullt om 

lagtexten på ett korrekt sätt speglade hur avgiften är avsedd att tillämpas. Den tidigare 

lydelsen hade enligt regeringen gett intryck av att marknadsstörningsavgiften skulle 

påföras i alla de fall som inte var av ringa beskaffenhet, vilket inte varit lagstiftarens 

avsikt.56 

 Vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömningen av om sanktionen 

ska dömas ut angavs inte i den tidigare regleringen. Endast avseende storlekens 

beräkning fanns uttryckt att det särskilt skulle beaktas hur allvarlig överträdelsen var 

och hur länge den hade pågått. I motiven till 1995 års MFL uttalades att vid 

bedömningen av avgiftens storlek även kunde beakta överträdelsens art, varaktighet, 

omfattning och spridning samt den skada som överträdelsen orsakat konsumenter och 

konkurrerande näringsidkare. Regeringen resonerade därmed så att dessa 

omständigheter som varit aktuella för bedömningen av avgiftens storlek även kunde 
                                                
55 Prop. 2015/16:168 s. 24.  
56 Prop. 2015/16:168 s. 25. 
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bli relevanta redan vid den inledande bedömningen av om avgift ska påföras eller 

inte. 57  

Lagrådet förordade att regleringen utformades på ett sätt som tydligt angav att 

avgiften ska påföras endast vid allvarliga överträdelser. För att en överträdelse ska 

leda till avgift framhöll lagrådet att det liksom tidigare skall krävas att den är av visst 

allvar, alltså inte gälla fall av normal eller ringa grad. Därför ansåg regeringen att det 

var lämpligt att i likhet med vad Lagrådet föreslagit tydliggöra att det är 

överträdelsens allvar som ska vara utgångspunkt för bedömningen om avgift ska 

dömas ut. Regeringen föreslog därmed att överträdelsens art, varaktighet, omfattning 

och spridning är det som borde beaktas vid denna prövning. I motiven resonerades så 

att dessa omständigheter utgör förhållanden som ger ledning vid bedömningen om 

den aktuella överträdelsen är av tillräckligt allvar för att påföras 

marknadsstörningsavgift. Att särskild hänsyn skulle tas till dessa omständigheter 

ansågs inte utesluta att det kan finnas andra omständigheter som bör beaktas i det 

enskilda fallet vid bedömningen om marknadsstörningsavgift ska dömas ut.58  

Om bedömningen resulterar i att marknadsstörningsavgift ska dömas ut, 

presumeras att marknadens funktion störts. Regeringen resonerade så att en utredning 

om en sådan störning verkligen ägt rum i det enskilda fallet inte borde krävas. I detta 

avseende ansågs det värt att notera att vissa av de bestämmelser utanför MFL som 

marknadsstörningsavgift är kopplad till inte är motiverade av hänsyn till marknadens 

funktion och huruvida den störs, utan till exempelvis folkhälsoskäl. Dessa typer av 

överträdelser förutsätter därför inte heller ett transaktionstest för att anses otillbörliga i 

marknadsföringslagens mening (i propositionen anges § 15 tobakslagen samt 17 kap 9 

§ radio och TV-lagen som exempel på just detta).59 

Enligt MD förutsatte avgiftens utdömande att den otillbörliga 

marknadsföringen ”störde” marknadens funktion och inbegriper tredje part, dvs. 

konkurrenter och andra konsumenter än de som direkt berörs av marknadsföringen, 

Men någon faktisk påverkan på sådan tredje part var inte ett krav i det nya 

lagförslaget.60 

                                                
57 Prop. 2015/16:168 s. 25. 
58 Prop. 2015/16:168 s. 25. 
59 Prop. 2015/16:168 s. 25. 
60 Prop. 2015/16:168 s. 25. 
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Slutligen konstaterades att det rör sig om en samlad bedömning där det inte på 

förhand går att ange vilka omständigheter som ska anses vara av störst vikt. Vidare 

konstaterades att de aktuella faktorerna också är antingen överlappande eller beroende 

av varandra. Regeringen framhöll att bedömningen inte får vara alltför restriktiv, men 

att utgångspunkten fortfarande skulle vara att vitesförbud eller åläggande är de 

huvudsakliga och normala sanktionerna vid överträdelser av marknadsföringsrättsliga 

regler. Regeringen resonerade så att denna avvägning i varje enskilt fall måste 

överlämnas till rättstillämpningen.61   

7.4 Avgiftens storlek  
Lagrådet efterfrågade en tydligare beskrivning av hur bedömningsgrunderna i de 

föreslagna 29 a § och 32 § MFL ska förstås och hur de förhåller sig till varandra. I 32 

§ anges att när marknadsstörningsavgiften fastställs ska särskild tas till hur allvarlig 

överträdelsen är och hur länge den har pågått. Av motiven till 1995 års lag framgick 

även att överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning kan beaktas vid 

fastställandet av avgiftens storlek. Dessa förhållanden var alltså knutna till 

överträdelsens allvar som också blir utgångspunkten för om avgift ska utdömas i 

enlighet med 29 a § MFL och vid fastställandet av avgiftens storlek 32 § MFL. Vid 

fastställandet av avgiftens storlek ska alltså samma bedömningsgrunder tillämpas som 

vid bedömningen om avgift ska erläggas. Bestämmelsen i 32 § första stycket MFL 

reglerade dock inte uttömmande vilka omständigheter som kunde beaktas och även 

andra faktorer kunde enligt motiven till 1995 års lag och rättspraxis, vara relevanta 

vid bestämmandet av avgiftens storlek. Avgiften kan exempelvis påverkas i mildrande 

riktning om näringsidkaren vidtar åtgärder för att begränsa eventuella skadliga 

verkningar av överträdelsen. Även näringsidkarens ekonomiska situation vid 

tidpunkten för domen är en omständighet som kan påverka i både skärpande och 

mildrande riktning. Här resonerade lagstiftaren så att detta gav möjlighet till en väl 

avvägd sanktion i det enskilda fallet, utan att slå orimligt hårt mot den aktuella 

näringsidkaren.62 

 Innan ändringarna 2016 angavs i 32 § andra stycket MFL att ringa fall ej 

skulle omfattas av marknadsstörningsavgift. Regeringen ansåg att placeringen av 

                                                
61 Prop. 2015/16:168 s. 26. 
62 Prop. 2015/16:168 s. 26. 
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bestämmelsen var olämplig eftersom att 31-32 §§ reglerar fastställandet av avgiftens 

storlek. Vidare påpekades att bestämmelsen kunde ge intryck av att 

marknadsstörningsavgiften bör påföras i varje fall som inte är ringa. Dock förutsattes 

enligt gällande rätt att överträdelsen var av viss allvarlighet. Regeringen menade att 

det skulle bli tydligare i och med den nya bestämmelsen i 29 a § MFL att 

överträdelsen med hänsyn till de nya rekvisiten måste vara av visst allvar för att 

marknadsstörningsavgift ska kunna aktualiseras. Regeringen ansåg alltså att det av 

hänsyn till tydlighet var motiverat att slopa bestämmelsen om ringa fall.63  

7.5 Beloppsgränserna höjs  
Beloppsgränserna hade varit desamma sedan införandet år 1995, de utformades med 

reglerna om konkurrensskadeavgift i 1993 års konkurrenslag som förebild. I 

konkurrensregleringen togs dessa beloppsgränser bort år 2008 med hänvisning till att 

det inom EU-rätten saknas sådana beloppsgränser och att de verkade sakna funktion. 

Denna ändring i konkurrensregleringen, som länge varit en förebild för 

marknadsregleringen, skulle ha kunnat motivera att en liknande förändring borde 

genomföras i MFL. Men regeringen betonade att det finns vissa skillnader mellan 

regleringarna och de näringsidkare som kunde komma i fråga för dem båda. Det 

argumenterades för att det ofta föreligger en skillnad i storlek mellan de näringsidkare 

som kan komma ifråga för att betala konkurrens respektive marknadsstörningsavgift. 

Konkurrensverket ansågs dessutom huvudsakligen inrikta sin tillsynsverksamhet på 

marknader som är av större betydelse för konsumenter och för konkurrensen och där 

företagens omsättning är högre. På marknadsföringsrättens område ansågs det inte 

finnas en lika tydlig koppling mellan de överträdelser som kunde leda till 

marknadsstörningsavgift och den aktuella näringsidkarens storlek. Vidare påpekades 

att avskaffandet av beloppsgränserna för konkurrensskadeavgiften måste ses mot 

bakgrund av hur bestämmelsen i 1993 års lag var konstruerad. Till skillnad mot 

motsvarande bestämmelse om marknadsstörningsavgift var den övre gränsen för 

konkurrensskadeavgift 10 procent av företagets årsomsättning, oavsett om den då 

översteg fem miljoner kronor. Därmed hade de till synes saknat funktion enligt vad 

regeringen anfört i motiven till nuvarande konkurrenslagen. Vidare ansåg regeringen 

att konkurrensskadeavgiften måste följa EU-rätten och de höga belopp som 
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kommissionen beslutar om vid överträdelser av konkurrensrättsliga regler. 

Kommissionens riktlinjer angående storleken på avgifterna de dömer ut bygger i regel 

på en procentsats av företagets omsättning. Att slopa en övre beloppsgräns inom 

konkurrensrätten var alltså motiverat med hänsyn till EU-rättens efterlevnad. Därmed 

skulle ingen inspiration hämtas i detta avseende angående beloppsgränsernas justering 

inom konkurrensrätten.64 

 Några remissinstanser ansåg att det fanns skäl att överväga att ta bort den övre 

beloppsgränsen för att marknadsstörningsavgiften skulle få en mer avskräckande 

effekt på företag med en hög omsättning. Regeringen ansåg emellertid att det 

saknades skäl för en sådan ändring. De resonerade istället så att det kunde vara av 

värde för domstolarna att vid utdömandet av marknadsstörningsavgift kunna förhålla 

sig till ett preciserat beloppsintervall, särskilt då det saknades EU-rättslig praxis som 

kunde vara vägledande. Alltså ansåg regeringen att regleringen om 

marknadsstörningsavgift även fortsatt skulle innehålla ett beloppsintervall med 

reservationen att en framtida ändring eventuell kunde bli aktuell om det visade sig att 

en övre beloppsgräns hindrar en effektiv tillämpning av sanktionen. Däremot föreslog 

regeringen att beloppsgränserna skulle höjas och fastställas till som lägst tio tusen 

kronor och som högst tio miljoner kronor.  Detta var enligt regeringen motiverat med 

hänsyn till EU-rättens krav på effektiva och avskräckande påföljder samt att de 

tidigare beloppsgränserna bestämts nästan tjugo år tidigare. Begränsningen att det inte 

fick överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning fick vara kvar. Syftet med 

förändringen var inte att höja marknadsstörningsavgiftens storlek i varje enskilt fall 

utan att skapa ett större intervall där det fanns möjlighet att ta större hänsyn till det 

aktuella företagets storlek. Lagrådet ansåg i detta avseende att om företagets storlek 

ska beaktas i denna bedömning borde det framgå i lagtext, regeringen resonerade 

dock så att det redan tidigare tagits hänsyn till företagets storlek och att det därför 

saknades behov av en uttrycklig bestämmelse angående detta.65 

7.5 De subjektiva rekvisiten behålls  
Det hade i de tidigare motiven både till marknadsstörningsavgiftens införande år 1995 

samt till lagändringen år 2008 diskuterats om kravet på uppsåt eller oaktsamhet skulle 
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slopas eller finnas kvar som en förutsättning för avgiftens utdömande. Regeringen 

resonerade så att legalitetsskäl talade för att behålla kravet på subjektiv täckning, trots 

att det i lagstiftning förekommer andra sanktionsavgifter som inte ställer krav på 

subjektiv täckning. Det ansågs också motiverat att behålla de subjektiva rekvisiten 

med tanke på att de fanns kvar i regleringen om konkurrensskadeavgift. Regeringen 

återkom till vad som uttalats i tidigare motiv, att strikt ansvar bör övervägas om 

kravet på subjektiv täckning skulle ha lett till en alltför restriktiv tillämpning. Men vid 

en analys av rättspraxis ansåg inte regeringen att så var fallet, istället ansågs den 

praxisen följa tidigare motivuttalanden om att iaktta stränga kriterier vid 

culpabedömning. I samtliga mål i MD rörande marknadsstörningsavgift har den funnit 

att i vart fall oaktsamhet har förelegat. Det ansågs alltså inte finnas tillräckliga skäl för 

att slopa de subjektiva rekvisiten.66    

7.6 Kritik mot förslaget  
Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges konsumenter ansåg att det inte 

borde finnas ett övre tak för marknadsstörningsavgiftens storlek. Detta för att 

sanktionen utan ett tak skulle ha en mer avskräckande effekt för större företag. 

Konsumentverket framhöll i detta sammanhang kravet på effektiva och avskräckande 

sanktioner som funnits i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Dessutom det 

faktum att stora näringsidkare genom den förslagna beloppsbegränsningen hade en 

konkurrensfördel i jämförelse med mindre företag. Konsumentverket ansåg att 

avgiften även skulle kunna drabba de fysiska personer som agerar ställföreträdare för 

juridiska personer samt att det vid en beräkning av avgiftens storlek bör tas hänsyn till 

årsomsättningen för den koncern som det aktuella företaget tillhör. Sveriges 

konsumenter som enda remissinstans ansåg att kravet på uppsåt och oaktsamhet borde 

slopas.  

 Svea hovrätt avstyrkte regeringens förslag och menade att regleringen skulle 

bli svårare att tillämpa och därmed innebära att utrymmet för att döma ut avgiften blir 

ännu mer begränsat. De menade vidare att en analys saknades av huruvida 

marknadsstörningsavgiften faktiskt borde användas oftare samt skälen till att den 

använts så sällan. Svenska föreningen för immaterialrätt instämde i denna kritik. MD 

hade ingen erinran om förslaget. Däremot ansåg de att avgiftens begränsade 
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tillämpning inte berodde på brister i reglernas utformning. Istället menade de att det 

berodde på att de situationer där den ska aktualiseras helt enkelt är få. 67 

 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet ställde sig positiva till 

att marknadsstörningsavgiften framöver inte skall tillämpas restriktivt men ifrågasatte 

huruvida förslagen faktiskt kunde leda till en ökad tillämpning.  

7.7 Praxis efter lagändringen 2016   
Efter att den senaste lagändringen trädde i kraft 1 oktober 2016 så har två mål avgjorts 

där den nya lagen tillämpats. Den nya lagen är inte tillämplig på övertädelser som 

skett innan ändringen. Det går inte att dra några slutsatser av två avgöranden i patent- 

och marknadsdomstolen men de kommer ändå kort att kommenteras.   

 I Vitalius-målet 68  yrkade KO på att bolaget skulle betala maximal 

marknadsstörningsavgift, det vill säga tio procent av föregående års årsomsättning. 

Bolagets företrädare hade tidigare varit aktiva i bolag där förelägganden meddelats 

rörande deras marknadsföringsåtgärder. Domstolen ansåg därmed att de agerat 

oaktsamt. Detta med hänvisning till motiven som förespråkar stränga kriterier i denna 

bedömning med hänsyn till att näringsidkare ska hålla sig informerade om gällande 

rätt. Domstolen ansåg att bolaget stört marknadens funktion genom att orsaka 

konsumenter bristande tilltro till telefonförsäljningsverksamhet som 

marknadsföringskanal. Den konstaterade att det varit fråga om överträdelser av 

allvarlig art och att de varit förhållandevis omfattande, men att de maximala beloppen 

ska förbehållas överträdelser av större omfattning och längre varaktighet.  

Marknadsstörningsavgiften bestämdes till 80 000 kr. I Fastcom-fallet69  fördes ett 

liknande resonemang om oaktsamheten med hänsyn till att bolaget brustit i att hålla 

sig informerade om gällande rätt. De otillbörliga marknadsföringsåtgärderna hade 

visserligen varit allvarliga men inte svartlistade. Dock hade de pågått under en inte 

alltför obetydlig tid och inte haft en betydelselös spridning. Domstolen uttalade att 

avgiften borde bedömas till lägre än det yrkade med hänsyn till att den årsredovisning 

KO åberopade omfattade mer än ett räkenskapsår. Men de menade att avgiften skulle 

bli kännbar och att den skulle bestämmas till ett belopp som näringsidkaren inte kan 
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kalkylera med och ändå vinna på den otillbörliga marknadsföringen. De förpliktades 

att betala 500 000 kr.    

8. Marknadsstörningsavgiften som sanktion 

8.1 Avgift istället för kriminalisering – en teoretisk reflektion 

En sanktion liksom ett straff är ett hot om avgift för att förmå någon att handla eller 

inte handla på ett visst sätt. En underlåtenhet att följa detta medför att staten delegerar 

till myndighet att ta ut en avgift. Den ekonomiska sanktionen liknar därmed straffet i 

det avseende att den ska verka avskräckande och bestraffande. Sanktionsavgifter är 

formellt sett inte ett straff, formellt och materiellt står de utanför den straffrättsliga 

ordningen och är därmed inte bundna av straffrättsliga principer. Warnling-Nerep 

diskuterar i Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet de psykologiska 

fördelarna med en avkriminalisering. En fördel anses vara att en sanktion i praktiken 

får samma effekt som ett straff men utan att förorsaka den skam som ofta förknippas 

med begreppet brott. Warnling-Nerep menar dock att oviljan att betala denna sanktion 

torde vara densamma oavsett om den betecknas som avgift eller böter. Den önskvärda 

effekten med en avkriminalisering är alltså avlägsna den stigmatisering ett 

straffrättsligt förfarande medför.70  

Sanktionen innebär en prestation från den dömdes sida. Den kommer staten 

tillgodo och inte den som utsatts för den otillåtna gärningen. Detta är fallet med såväl 

böter som exempelvis ett avtjänande av ett fängelsestraff. Inkomsterna till staten 

betraktas därmed inte som inte som vederlag för skadan som brottet orsakat det 

allmänna och står heller inte i proportion till den skadan. Dock fanns enligt Ekelöf 

inom doktrinen uppfattningen om att straffet har en reparativ effekt, den tanken verkar 

förutsätta att vedergällningen neutraliserar den skada som den otillåtna gärningen 

orsakar.71 

Marknadsstörningsavgiften ersatte de tidigare straffstadganden som funnits för 

otillbörlig marknadsföring. Den behöll dock sin straffrättsliga prägel med krav på 
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uppsåt eller oaktsamhet för att kunna dömas ut. Med bakgrund i Ekelöfs och 

Warnling-Nereps beskrivning av sanktioner så synes inte skillnaden i allmänhet och 

beträffande marknadsstörningsavgift i synnerhet vara så stor mellan straff och 

sanktion.  

8.2 Marknadsstörningsavgiften i förhållande till de andra sanktionerna 
En näringsidkare vars marknadsföring strider mot någon av generalklausulerna kan 

vid vite antingen förbjudas att fortsätta med marknadsföringen eller åläggas att lämna 

information som är väsentlig för att förstå marknadsföringsåtgärdens rätta innebörd. 

Talan om detta får väckas av KO, en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare 

eller löntagare eller en näringsidkare som berörs av marknadsföringen. Alltså inte av 

en enskild konsument. Tanken är istället att konsumenträttigheter ska tillvaratas 

genom den civilrättsliga konsumentskyddslagstiftningen. Ett förbud eller åläggande 

kan även drabba anställda, någon som handlar på näringsidkarens vägnar eller någon 

som väsentligen bidragit till marknadsföringen. Utdömandet av vitet kommer endast i 

fråga om näringsidkaren inte hörsammat förbudet eller åläggandet. Ett normalt 

vitesbelopp vid otillbörliga marknadsföringsåtgärder har länge varit en miljon kronor 

men på senare tid har vitesbelopp på två miljoner kronor förekommit. 72 Vitesbeloppet 

är därmed förhållandevis högt vid en jämförelse med de bestämda beloppsgränserna 

som finns för marknadsstörningsavgiften och som länge uppgått till max fem miljoner 

kronor eller 10 % av bolagets årsomsättning. Vid bestämmande av vitets storlek ska 

domstolen ta hänsyn till vad som är känt om näringsidkarens ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det följer också av lagstiftning och praxis 

att vitets storlek ska ställas i relation till det allmänna samhällsintresse som kan finnas 

av att ett förbudsåläggande efterlevs.73  

 Vid överträdelse av förbudskatalogen kan näringsidkaren åläggas 

marknadsstörningsavgift, men dessa bestämmelser täcks av generalklausulen i 5 § 

MFL. Förbudskatalogen utgör en exemplifiering på otillbörliga affärsmetoder. All 

marknadsföring som strider mot de direktsanktionerade bestämmelserna i katalogen 

anses alltså otillbörliga enligt 5 § MFL. Inom detta inre område kan alltså både 

marknadsstörningsavgift och förbud eller åläggande komma ifråga. Om en 
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näringsidkare brutit mot en katalogbestämmelse behöver därför inte talan om 

marknadsstörningsavgift föras, utan det kan räcka med talan om vite. Tanken med 

marknadsstörningsavgiften är att är att den ska verka som ett hot eller prevention för 

de mest allvarliga överträdelserna. En näringsidkare kan inte tvingas att betala både 

vite och avgift, enligt 30 § MFL får marknadsstörningsavgift inte åläggas någon för 

en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett åläggande som har 

meddelats vid vite.74 

Med vitets karaktär av avskräckande sanktion sammanhänger att dess storlek 

ska fixeras redan i vitesföreläggandet. Liksom vid andra sanktioner är det hotet om 

sanktionens genomförande som ska verka avskräckande och därmed 

handlingsdirigerande. Alltså är det enligt Ekelöf inte nödvändigt att vitets storlek 

fastställs redan i föreläggandet. Det är möjligt att ett obestämt viteshot under vissa 

omständigheter har den starkaste effekten. Ekelöf betonar dock att om det är fråga om 

en person av en sangvinisk läggning, föreligger emellertid risk för att han 

bagatelliserar viteshotet, om ”icke detsamma äger åtminstone en viss grad av 

bestämdhet”. Men ett fixerande i föreläggandet var enligt Ekelöf viktigt ur 

rättssäkerhetssynpunkt.75   

Det finns också möjlighet att föra skadeståndstalan för den skada man lidit till 

följd av marknadsföringen. Denna möjlighet finns för både konsumenter och 

konkurrerande näringsidkare enligt 37 § MFL. Intresset för denna möjlighet ligger 

snarare hos näringslivet än hos konsumenter, sedan år 1996 när denna möjlighet 

infördes har inte en enda konsument utnyttjat möjligheten.76 Det har dock setts som 

en viktig markering att skadestånd även kan utgå till konsumenter.77 En förklaring är 

naturligtvis att kunskap om detta inte finns hos konsumenter samt att det inte finns 

någon rimlig processekonomi. 78 För konkurrerande näringsidkare är dock bilden en 

helt annan där ersättningen kan uppgå till miljonbelopp. Ett ersättningskrav kan aldrig 

riktas mot den som följer ett förbud eller åläggande. Ett skadeståndsanspråk kan 
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endast riktas mot den tid överträdelsen faktiskt sker.79 Skadeståndet till konsumenter 

kan avse oförutsedda utgifter till följd av vilseledande marknadsföring, men endast 

ren förmögenhetsskada ersätts. Näringsidkare kan få ersättning för konkurrenskada 

som exempelvis kan avse kompensation för negativ påverkan på omsättningen. 

Näringsidkare kan också söka skadestånd i egenskap av konsument. Det finns inget 

hinder att föra skadeståndstalan i samband med talan om vite eller 

marknadsstörningsavgift.80  

 Skadeståndet liknar bötesstraffet som en ekonomisk prestation från den 

felandes sida. Men där skiljer de sig, böterna går till statskassan och bestäms av 

brottets art medan skadeståndet går till den skadelidande beroende på vilken skada 

denne lidit. Detta medför att skadeståndet främjar tryggheten i samhället genom att 

verka preventivt såsom böterna men också genom att i det konkreta fallet utgöra 

reparation av den skada som handlingen åstadkommit. Skadeståndet minskar lidandet 

hos den skadelidna vilket är till samhällets fördel men detta är också en nackdel för 

den som ska betala skadeståndet. Ekelöf framhåller dock att dessa för och nackdelar 

överskuggas av att rätten till ekonomisk ersättning bidrar till känslan av trygghet i 

samhället.81 
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9. Är marknadsstörningsavgift den bästa lösningen?  

9.1 Varför försvann kriminaliseringen? 
Som tidigare nämnts angående lagen från år 1975 så har det i de fall där domstolen 

friat näringsidkaren mestadels berott på att uppsåt inte kunnat styrkas. Då förfaranden 

som stred mot straffbestämmelserna också kunde prövas av MD med stöd av 

generalklausulen om otillbörlig marknadsföring angreps de istället med förbud och 

vitesålägganden.82 Med andra ord fanns en medvetenhet kring problematiken med 

uppsåt i dessa fall. Det som kan konstateras angående marknadsstörningsavgiften är 

att det är en sanktion som använts i ytterst begränsad omfattning men där 

uppfattningen verkar vara att en förbättring behövs. Trots den ringa användningen 

verkar uppfattningen inte vara att den är överflödig i den svenska 

marknadsregleringen. Lagstiftaren anser att en avskräckande sanktion, utöver vite och 

föreläggande, är nödvändig i den svenska marknadsföringsregleringen.   

Vid avgiftens införande var tanken delvis att komma ifrån de problem som 

funnits med straffsanktionerna i lagen om otillbörlig marknadsföring från 1970-talet. 

De krav på uppsåt och oaktsamhet som ett straffstadgande krävde var svåra att 

uppfylla och bevisa. Det förelåg delade meningar angående de subjektiva rekvisiten. 

Det argumenterades dels för att de subjektiva rekvisiten var onödiga, dels för att de 

garanterade att endast de allvarligaste överträdelserna medförde sanktionsavgift. 

Slutligen fick dock en sanktion beroende av subjektiva rekvisit ersätta 

straffstadgandet. Med denna fick bevissvårigheterna kring uppsåt tyvärr inte en 

lösning. Det finns för och nackdelar med att ha en avgiftssanktion istället för en 

kriminalisering. I böter och fängelsestraff finns en tydligare stigmatisering, medan en 

avgift närmast kan framstå som brukligt inom näringslivet. Visst kan även en utdömd 

avgift skada ett företags goodwill, men den skadan borde rimligtvis vara mycket 

större om en företrädare för företaget riskerade fängelse eller böter. Andra problem 

med straffsanktionen från 1970 – talet var att bötesstraffen inte var ekonomiskt 

kännbara. Men böter kan även de vara ekonomiskt kännbara, naturligtvis finns dock 

problematiken med att det kanske inte är den som döms till böterna som i slutändan 

betalar.  
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Fördelen med avgift är naturligtvis att en fysisk person inte kan drabbas. Nackdelen 

med den tidigare kriminaliseringen var att en fysisk person i egenskap av företrädare 

för företaget kunde drabbas av ett straff, trots att denne kanske var ovetande om 

vidtagna marknadsföringsåtgärder. I det avseendet är naturligtvis en avgift att föredra 

framför en kriminalisering.83 

9.2 En sanktion reserverad för allvarliga överträdelser 
I motiven till 1995 års marknadsföringslag där marknadsstörningsavgiften infördes 

betonades att det var av största vikt att inte gå för hastigt fram, detta ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Alltjämt skulle förbud och vite vara de huvudsakliga 

åtgärderna vid överträdelser. Marknadsstörningsavgiften skulle vara reserverad till 

allvarligare överträdelser. Resonemanget innebar att om det visade sig att en alltför 

restriktiv tillämpning blev utfallet så skulle frågan om strikt ansvar övervägas på nytt. 

Det framstår inte som otroligt att lagstiftaren redan vid marknadsstörningsavgiftens 

införande insåg att dess tillämpning skulle bli begränsad i sin användning.   

I motiven till lagens införande år 1995 diskuterades vem avgiften skulle kunna 

drabba. Att exempelvis ett medieföretag skulle granska varje annons för att se om 

dessa följde katalogreglerna ansågs inte vara en rimlig förväntning, om inte särskild 

anledning fanns till detta. Istället skulle den närmare gränsdragningen i dessa fall 

överlämnas till rättstillämpningen. Naturligtvis är det upp till rättstillämpningen att 

tolka lagen och skapa vägledande praxis, men gällande marknadsstörningsavgiften 

har motivens ”vaghet” snarare gett upphov till en väldigt restriktiv tillämpning.   

De rekvisit som infördes år 2016 för att underlätta utdömandet av avgiften 

fanns redan sedan tidigare i motiven och förarbeten till lagen. Domstolen hade alltså 

redan att beakta dessa förhållanden i sin bedömning, vad blir den egentliga skillnaden 

att ha de utskrivet i paragrafen. De nämnda rekvisiten ”överträdelsens art, varaktighet 

och omfattning” är ju inte per se tydliga exempel och borde alltså inte utgöra klarare 

riktlinjer.  

Regeringen resonerade så att det inte kunde uteslutas att det skulle anses som 

stötande att påföra en näringsidkare en avgift. Efterföljande omständigheter skulle 

kunna få detta att framstå som obilligt, förslag gavs därmed att ge domstolen 

möjlighet att efterge påföljd. Dessutom ska inte marknadsstörningsavgift dömas ut i 
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ringa fall. Frågan är hur preventiv och avskräckande en sanktion som har så många 

”ventiler” kan bli. Som tidigare nämnts finns sanktionen eftersom lagstiftaren anser 

att det finns ett behov av en sträng sanktion i vår marknadsreglering.  

9.3 Om avgiftens storlek 
I konkurrenslagens reglering, som fick agera förebild i den marknadsrättsliga 

regleringen, beskrevs angående avgiftens storlek att denna skall bestämmas med 

särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är samt hur länge den pågått. I 

utredningen till marknadsföringslagen fanns mer detaljerad beskrivning av vilka 

omständigheter som skulle beaktas än vad som fanns gällande konkurrenslagen. I 

motiven till MFL framhåller regeringen att det i lagtext eller motiv inte kan bli fråga 

om annat än uttryck för generella riktlinjer, i stället får det bli domstolarnas uppgift att 

närmare fastställa hur avgiftens storlek ska beräknas. Även i detta avseende anas en 

viss försiktighet i lagstiftningen vilket visade sig leda till en restriktiv tillämpning 

också avseende avgiftens storlek.  

 Det saknades av olika anledningar orsak att ta bort den övre beloppsgränsen så 

som man hade gjort med konkurrensskadeavgiften. Om det visade sig att det även 

fortsatt skulle bli en restriktiv tillämpning av sanktionen skulle detta tas upp igen. Att 

inte följa konkurrensrättens exempel var motiverat med att det inom konkurrensrätten 

aktualiserade bolag med en betydligt större omsättning och att den följde den EU-

rättsliga praxisen där väsentligt högre belopp utdömdes. En analys av detta 

resonemang med vetskapen om marknadsstörningsavgiften är tänkt att vara en sträng 

och avskräckande sanktion är förvånande. Marknadsstörningsavgiftens akilleshäl är 

kanske inte beloppsgränserna, om det funnits vägledande praxis angående när den ska 

dömas ut kanske inte beloppsgränserna ens hade varit uppe till diskussion. Eventuellt 

säger de försiktiga beloppsgränserna något om hur försiktigt denna sanktion 

tillämpats. Om en övre gräns slopas kanske det sänder en signal om att krafttag måste 

tas mot vissa ageranden och kanske hade en sådan signal gett ett resultat. Detta är 

också intressant med de synpunkter om beräkningen av avgiftens storlek som fanns 

vid avgiftens införande. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansåg då att 

marknadsstörningsavgiften borde beräknas på ett till konkurrensskadeavgiften 

liknande sett för att undvika att ge intryck av att brott mot marknadsföringslagen är 

mindre allvarliga än brott mot konkurrenslagen. 
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I motiven till avgiftens införande fanns olika synpunkter på hur avgiften borde 

beräknas. Riksrevisionsverket uttalade att avgiftens storlek borde beräknas med 

utgångspunkt i den vinst som företaget gjort genom den otillåtna gärningen. Av 

naturliga skäl är detta problematisk, som tidigare redogjorts för kan ett företags 

omsättning vara nog så svårt att fastställa. Hur fastställs vilken vinst ett företag gjort 

genom en marknadsföringsåtgärd. Samtidigt är det inte önskvärt att ett företag kan 

kalkylera med fastställda belopp för en eventuell överträdelse. Kanske hade de 

beräkning Riksrevisionsverket föreslog fungerat mer avskräckande.  

9.4 De subjektiva rekvisiten 
I Kahns artikel konstateras att bedömningen av de subjektiva rekvisiten är relativt 

summarisk, exempelvis så konstaterade domstolen i Fritidsresor-målet att om en klar 

och tydlig regel överträtts så måste näringsidkaren i vart fall varit oaktsam. Med tanke 

på vad som i motiven uttrycks om att en viss försiktighet ska tas så tycks detta 

resonemang relativt radikalt. Det domstolen uttrycker är att om en klar och tydlig 

regel överträtts så har man varit oaktsam, detta väcker ett flertal frågor. Kan en sällan 

tillämpad reglering och begränsad praxis ge tydlig vägledning och tydligt ange vilka 

situationer som är en överträdelse allvarlig nog för ett utdömande av 

marknadsstörningsavgift. Här finns ett stort tolkningsutrymme och därmed 

svårigheter för såväl rättstillämparen som näringsidkaren. I motiven till 

marknadsstörningsavgiftens införande uttalas att det fanns skäl att tillämpa stränga 

kriterier i culpabedömningen. Detta motiverades med att de näringsidkare som 

uppträder på marknaden genom olika typer av marknadsföring har en skyldighet att se 

till att deras marknadsföring följer god marknadsföringssed.84   

Om endast marknadsstörningsavgift utdöms men att näringsidkare upprepar 

överträdelsen är det sannolikt att avgift återigen utdöms då upprepandet i det fallet 

visar på likgiltighet och nonchalans, det vill säga oaktsamhet. I ett sådant fall torde 

beloppet bli högre än första gången. Om däremot en talan om vitesförbud bifalls 

samtidigt som en talan om marknadsstörningsavgift vid den första överträdelsen och 

att sedan överträdelsen upprepas så kan inte talan föras samtidigt om utdömande av 

vite och marknadsstörningsavgift. Kahn resonerar då i sin artikel så att käranden 

borde föredra att föra talan om enbart marknadsstörningsavgift då den enligt praxis 
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och förarbeten ligger högre än vite vid upprepade överträdelser. Praxis på området är 

dock allt annat än omfattande, vilket innebär att en kärande knappast kan känna någon 

säkerhet att en avgift då skulle bli utdömd. Resonemanget kring att upprepade 

överträdelser borde leda till marknadsstörningsavgift är också märklig, ingenting i 

motiven tyder på att detta skulle vara tanken med avgiften. Dock framstår det som en 

rimlig analys med tanke på den försiktiga användningen av avgiften. Till detta 

kommer frågan om vem som är den kärande, KO som vill skapa vägledande praxis 

och förhindra klandervärd marknadsföring. Eller, en konkurrerande näringsidkare 

som skyndsamt vill få sin konkurrent att upphöra med en viss typ av marknadsföring.  

De mål som dominerade i MD, fram till i vart fall 2014, var de mål där en 

näringsidkare klagar på en konkurrerande näringsidkare samt att de fall som KO 

driver är i minoritet. Det en näringsidkare oftast vill få till är ett snabbt avgörande om 

ett förbud på objektiva grunder i en instans. Därmed får KO driva målen om 

marknadsstörningsavgift med de bevissvårigheter de innebär. 

De subjektiva rekvisiten fick vara kvar efter 2016 års lagändring. I tidigare 

motiv hade som sagt uttalats att detta skulle ses över om det visade sig att de 

subjektiva rekvisiten ledde till en alltför restriktiv tillämpning, men så ansågs inte 

vara fallet. Regeringen resonerade att de borde vara kvar av hänsyn till legalitetsskäl 

trots att det i lagstiftning fanns andra avgifter som döms ut utan subjektiv täckning. 

Även i detta avseende sneglade lagstiftaren mot konkurrensrätten och motiverade de 

subjektiva rekvisitens existens med att de fanns kvar i regleringen kring 

konkurrensskadeavgiften. Konkurrenslagstiftningen ser dock annorlunda ut och 

aktualiserar som tidigare nämnts situationer med större bolag och belopp.  

9.5 En effektiv sanktion? 
Som tidigare nämnts finns en tendens att konkurrerande näringsidkare klagar på en 

otillbörlig marknadsföringsåtgärd genom vite eller föreläggande, i de fallen är det av 

stor vikt att stoppa marknadsföringsåtgärden skyndsamt. Talan om 

marknadsstörningsavgift överlåts således till KO. Både marknadsstörningsavgiften 

och vitet är avgifter som tillfaller staten. Endast skadestånd kan komma ifråga för en 

konkurrerande näringsidkare, men då måste ekonomisk skada och allmänna 

skadeståndsrättsliga principer kunna bevisas. Det är eventuellt inte önskvärt att skapa 

ett klimat där näringsidkare stämmer varandra för marknadsstörningsavgift för att 

åstadkomma stor ekonomisk skada och på så sätt förbättra sin egen ställning. Men i 
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slutändan är det ändå upp till rättstillämparen att avgöra i ett sådan fall. Samtidigt 

synes det råda samstämmighet angående att en avskräckande och effektiv sanktion 

borde finnas. Frågan är dock återkommande om marknadsstörningsavgiften är den 

sanktion som den syftar till att vara.  

Kahn diskuterar i sin artikel att syftet med marknadsstörningsavgiften var en 

effektiv direktsanktion och att behovet av en sådan är uppenbar. Vidare anför han att 

för att en sanktion ska verka preventivt måste den dömas ut oftare och att beloppen 

måste justeras till en högre nivå än tidigare. Han diskuterar det faktum att åtgärder för 

självrättelse vid tiden för hans artikel var inte prövats i domstol, det anges i motiven 

som en åtgärd som skulle kunna medföra att marknadsstörningsavgift efterges. Frågan 

Kahn ställer är om självrättelse och de kostnader detta medför verkligen är lönt ställt 

mot de låga marknadsstörningsavgifter som döms ut.85 Med det nya förslaget har 

beloppsgränserna visserligen höjts men där har också betonats att detta inte skulle 

medföra att avgiftens storlek skulle höjas i varje enskilt fall.  

9.6 Överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning 
I och med den senaste lagändringen infördes nya rekvisit i 29 § MFL. Lagrådet hade 

efterfrågat att det tydligt skulle anges i lagtext att det var överträdelsens allvar som 

skulle vara utgångspunkt för bedömningen om avgift skulle dömas ut. Regeringen 

föreslog då att rekvisiten ”art, varaktighet, omfattning och spridning” skulle vara det 

som ska beaktas vid denna prövning, dessa hade tidigare funnits i motiven som 

faktorer att beakta. Att dessa framgick i lagtext skulle enligt regeringen medföra en 

enhetligare och mindre restriktiv tillämpning i sanktionen. Detta skulle dock inte 

utesluta att det kunde finnas andra omständigheter att beakta för om avgiften skulle 

dömas ut. Om en avgift döms ut presumeras, som avgiftens namn skvallrar om, att 

marknadens funktion störts. Men att det motsatsvis inte var ett krav på att marknaden 

hade störts för att avgiften skulle dömas ut.  Det konstaterades att en samlad 

bedömning ska göras och att det inte på förhand går att säga vilka omständigheter 

som ska anses vara av störst vikt. De aktuella faktorerna kan också antingen vara 

överlappande eller beroende av varandra. Även här uttalade regeringen i motiven att 

detta skulle överlämnas till rättstillämpningen. Vilket återigen tyder på en viss vaghet. 

Nya rekvisit förs in för att ge tydlighet, men ingen ställning tas till vilken 
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omständighet som ska vara övervägande i bedömningen.  Det motiveras inte heller 

ingående varför dessa rekvisit ska kunna ge en tydligare vägledning i lagtext när de 

redan funnits i motiven.  

I Life Cooperations-fallet hade marknadsföringen skett på internet vilket 

visserligen kunde betyda en omfattande spridning men det rörde sig om information 

som konsumenter aktivt sökte efter varför det inte kunde anses störa marknadens 

funktion. Det var inte bevisat att marknadsföringen hade haft någon negativ effekt på 

marknaden och att inga klagomål från konsumenter eller andra näringsidkare hade 

framförts så ingen avgift dömdes ut. Här marknadsfördes alltså en alternativ 

behandlingsform som gav intryck av att ha hälsofördelar samt att det förelåg en 

omfattande spridning via internet. Här lade man dock stor vikt vid att det inte stört 

marknadens funktion. Dock har detta tidigare motiverats med att detta skulle kunna 

vara när förtroendet för en bransch skadas vilket inte omöjligt kunde antas vara fallet 

här. Att inte följa god marknadsföringssed har tidigare i praxis bedömts vara i vart fall 

oaktsamt.  

9.7 Remissinstansernas synpunkter 
Svea hovrätts synpunkter på lagändringen 2016 är intressant, de efterlyser en analys 

av huruvida avgiften faktiskt borde användas oftare samt skälen till att den använts så 

sällan. De menade att regeringens nya förslag skulle bli svårare att tillämpa och att 

den effekt man ville uppnå därmed skulle gå förlorad. Detta kan tolkas som en kritik 

mot hela regleringen, varför utreda och analysera en sanktion om det samtidigt inte 

utreds och motiveras om/varför den används för sällan. Vid genomläsning och 

analysering av marknadsstörningsavgiften framstår det som helt klart att den anses 

nödvändig trots att den är svårtillämpad och problematisk. Varför anses den då vara 

så nödvändig, det finns knappast något som säger att en sanktion är dålig bara för att 

den sällan tillämpas. Det kan naturligtvis vara så att det beteende den vill stävja helt 

enkelt inte förekommer. Om detta förfarande skulle dras till sin spets, det vill säga att 

alla sällan tillämpade sanktioner borde ses över och göras mer lättanvända utan att 

problemet som ska lösas formuleras, skulle det framstå som absurt. 

 Vid införandet av avgiften år 1995 ifrågasatte Stockholms tingsrätt om inte 

avgiften även borde kunna dömas ut vid överträdelser av generalklausulen, detta då 

den fångar upp de svårbedömda gränsfallen. Att endast kunna tillämpa avgiften vid en 

överträdelse av katalogbestämmelserna ansågs vara att överbetona kravet på 
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rättssäkerhet. De anförde att det fanns en ventil i och med att ringa fall undantogs 

samt att beloppet kunde bestämmas till ett minimum. Det som kan utläsas är att 

Stockholms tingsrätt kritiserar lagstiftarens vilja att begränsa avgiftens 

tillämpningsområde och att den därmed kommer att bli svår att tillämpa. Att koppla 

avgiften även till generalklausulen skulle signalera till rättstillämpningen att även 

överträdelser av generalklausulen är klandervärda men att avgiftens storlek skulle 

kunna anpassas därefter. I och med lagändringen 2016 är undantaget för ringa fall 

slopat men möjligheten finns fortfarande att bestämma avgiftens storlek till ett 

minimum.  

9.8 De lege ferenda?  

9.8.1 Allmänna reflektioner 

Vad som står klart vid en analys av motiven från införandet av 

marknadsstörningsavgiften på 1990 – talet fram till den senaste ändringen 2016 är att 

det som anses mest problematiskt är de subjektiva rekvisiten. Men vid en analys av 

den praxis som finns uppkommer frågan om det verkligen är här problemet ligger. I 

praxis konstateras att om en klar och tydlig regel överträtts så måste det i vart fall 

varit oaktsamt. Det måste ändå vara en rimlig utgångspunkt att näringsidkare i sin 

marknadsföring har en uppfattning om katalogreglerna och vad som räknas som 

otillbörlig marknadsföring. Att inte ha det måste alltså anses som oaktsamt. Trots att 

en etablerad lägstanivå för vad om är otillbörligt och därmed oaktsamt finns så är 

avgiften fortsatt sällan tillämpad. Frågan är då om problemet ligger där.  

 I motiven till marknadsstörningsavgiftens införande och ändringar framhålls 

genomgående att en viss försiktighet måste iakttas. Detta avspeglas enligt min 

bedömning i hur rättstillämparen väljer att använda marknadsstörningsavgiften, det 

vill säga med just försiktighet. Det framstår snarare som att detta är det största 

”problemet” med avgiften och att den sällan utdöms. För att åstadkomma en 

förändring kanske det måste uttalas att det är önskvärt att i större utsträckning 

använda avgiften utan förbehåll om eventuella framtida ändringar eller att försiktighet 

ska iakttas.  

Som tidigare konstaterats är marknadsstörningsavgift i mångt och mycket lik 

en straffrättslig sanktion. Detta ville lagstiftaren dock göra avsteg ifrån. Den 

stigmatisering som en kriminalisering innebar var inte önskvärd. Men 

marknadsstörningsavgiften som den ser ut nu verkar inte till synes på det 
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avskräckande sätt som lagstiftaren åsyftade. Kanske vore en markering av att detta är 

ett klandervärt beteende ändå önskvärt. Den stigmatisering som kriminaliseringen 

innebar kanske inte är fullt så negativ ändå.  

9.8.2 Är det en överflödig sanktion? 

Det framhölls i motiven att en direktverkande sanktion för de allvarligaste 

överträdelserna av marknadsföringslagen var nödvändig. Att marknads-

störningsavgiften dessutom genomgått ett antal förändringar på kort tid för att öka i 

effektivitet indikerar dessutom att den från lagstiftarens synvinkel framstår som 

viktig. Detta motiverades dock inte, ingenstans kan man finna vilket beteende 

lagstiftaren vill stävja eller vilka explicita situationer som ska anses särskilt 

klandervärda. Det är därför svårt att svara på frågan om marknadsstörningsavgiften 

uppfyller sitt syfte. Marknadsstörningsavgiften känns dock inte överflödig, den har en 

funktion att fylla. Idag ser vi marknadsföring på nya plattformar och på nya sätt. Det 

vi förknippar med typisk marknadsföring exempelvis Tv-reklam eller reklamutskick i 

brevlådan kanske har spelat ut sin roll. Marknadsföringen förekommer istället på 

sociala medier och internet, där blir den allt svårare för den enskilda konsumenten att 

skilja från personliga åsikter och innehåll. Enligt min bedömning har en 

direktverkande sanktion en funktion att fylla i vart fall som en signal från lagstiftaren 

att marknadsföringen ska ske på ett tillbörligt sätt.  
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